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Denominação Social Statkraft Energias Renováveis S.A. 

Endereço da Sede Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Av. Pref. Osmar 

Cunha, 416, 10°andar, CEP 88015-100. 

Endereço na Internet www.statkraft.com.br 

Diretor de Relações 

com Investidores 

Nome: Leoze Lobo Maia Junior 

E-mail: ri@statkraft.com 

Telefone(s): +55 (48) 3877-7164 

Fax: (55 48) 3877-7100 

Responsável pela Área 

de Relações com 

Investidores 

Nome: Fernando Cesar Cani 

E-mail: ri@statkraft.com  

Telefone(s): +55 (48) 3877-7109 

Fax: (55 48) 3877-7100 

Jornais (e localidades) 

em que publica seus 

atos societários 

Diário Oficial Empresarial do Estado de Santa Catarina – SC 

Notícias do Dia – SC 

A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme 

Cláusula Compromissória constante do seu Estatuto Social. 
 

Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas Completas, relativas ao exercício social 

findo em 31/12/2017          

EVENTO DATA 

Divulgação via Sistema ENET 14/03/2018 

Disponibilização aos acionistas 14/03/2018 

Publicação 22/03/2018 
 

Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, relativas ao exercício social findo em 

31/12/2017          

EVENTO DATA 

Divulgação via Sistema ENET 14/03/2018 
 

Formulário de Referência, relativo ao exercício social em curso 31/12/2018         

EVENTO DATA 

Divulgação via Sistema ENET 11/05/2018 
 

Informações Trimestrais – ITR 

EVENTO DATA 

Divulgação via Sistema ENET  

Referentes ao 1º trimestre 11/05/2018 

Referentes ao 2º trimestre 13/08/2018 

Referentes ao 3º trimestre 09/11/2018 
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Assembleia Geral Ordinária 

EVENTO DATA 

Realização da Assembleia Geral Ordinária – com 100% dos acionistas. 

Deliberações: (i) aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações 

Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) aprovação da proposta de 

destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017; (iii) eleição/recondução dos membros do Conselho de Administração e 

Fiscal da Companhia; (iv) aprovação da proposta de remuneração global anual 

dos administradores; (v) eleição/recondução dos membros dos “Comitês de 

Assessoramento” da Companhia. 

18/04/2018 

Envio da ata da Assembleia via Sistema ENET – módulo IPE 18/04/2018 
 

Assembleia Geral Extraordinária 

EVENTO DATA 

Realização da Assembleia Geral Extraordinária – com 100% dos acionistas. 

Deliberações: (i) migração da Companhia do segmento especial de listagem 

“Bovespa Mais” da B3 S.A. Bolsa Brasil Balcão (“B3 S.A.”) para o segmento de 

listagem “Segmento Básico” da B3 S.A. (“Migração”); (ii) a celebração pela 

Diretoria de todos os atos necessários para a efetivação da Migração, incluído o 

Formulário de Migração de Segmento e demais documentos exigidos pela B3 

S.A.; (iii) alteração e consolidação do Estatuto Social tendo em vista a Migração 

acima. 

09/08/2018 

Envio da ata da Assembleia via Sistema ENET – módulo IPE 09/08/2018 

Realização da Assembleia Geral Extraordinária – com 100% dos acionistas. 

Deliberações: (i) Alteração, e posterior consolidação, do Estatuto Social da 

Companhia para refletir as exigências formuladas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa 

Balcão (“B3”) no contexto da migração da Companhia do segmento especial de 

listagem “Bovespa Mais” da B3 para o segmento de listagem “Segmento Básico” 

da B3 (“Migração”); (ii) Deliberar sobre alterações na composição do Conselho 

Fiscal da Companhia, e (iii) Deliberar sobre alterações na composição do Comitê 

Financeiro, de Auditoria e Riscos da Companhia. 

29/08/2018 

Envio da ata da Assembleia via Sistema ENET – módulo IPE 29/08/2018 

Realização da Assembleia Geral Extraordinária – com 100% dos acionistas. 

Deliberações: (i) Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 

série única, da espécie com garantia real, no valor de R$ 230 milhões; (ii) 

Outorga da cessão fiduciária de direitos creditórios; (iii) Liberação da cessão 

fiduciária de direitos creditórios; (iv) Celebração do Contrato acima mencionado; 

(v) Autorização para praticar atos necessários às deliberações acima. 

29/11/2018 

Envio da ata da Assembleia via Sistema ENET – módulo IPE 29/11/2018 
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Reunião Conselho de Administração 

EVENTO DATA 

Realização de Reunião do Conselho. Deliberações: (i) Aprovação das 

Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2017, (ii) Aprovar Relatório da Administração relativo ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2017 e (iii) Aprovação da Proposta da 

Administração para a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. 

12/03/2018 

Envio do extrato da ata da reunião do conselho à BMF&F Bovespa/CVM 12/03/2018 

Realização de Reunião do Conselho. Deliberações: (i) Alteração Diretoria 

Estatutária 

07/05/2018 

Envio da ata da reunião do conselho à BMF&F Bovespa/CVM 07/05/2018 

Realização de Reunião do Conselho. Deliberações: (i) migração da Companhia 

do segmento especial de listagem “Bovespa Mais” da B3 S.A. Bolsa Brasil 

Balcão (“B3 S.A.”) para o segmento de listagem “Segmento Básico” da B3 S.A. 

(“Migração”); (ii) a celebração pela Diretoria de todos os atos necessários para a 

efetivação da Migração, incluído o Formulário de Migração de Segmento e 

demais documentos exigidos pela B3 S.A.; (iii) alteração e consolidação do 

Estatuto Social tendo em vista a Migração acima. 

09/08/2018 

Envio da ata da reunião do conselho à BMF&F Bovespa/CVM 09/08/2018 

Realização de Reunião do Conselho. Deliberações: (i) aprovar a aquisição dos 

ativos “Projeto Tamar”, condicionadas a certas condições precedentes e autorizar 

a Administração da Companhia à assinatura do CCVA a ser celebrado entre as 

partes; (ii) autorizar a Administração a proceder o cumprimento das condições 

precedentes ao fechamento, previstas no CCVA; (iii) aprovar o plano de 

integração do Projeto, na forma proposta pela Administração. 

25/10/2018 

Envio do extrato da ata da reunião do conselho à BMF&F Bovespa/CVM 25/10/2018 

Realização de Reunião do Conselho. Deliberações: (i) Emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, 

no valor de R$ 230 milhões; (ii) Outorga da cessão fiduciária de direitos 

creditórios; (iii) Liberação da cessão fiduciária de direitos creditórios; (iv) 

Celebração do Contrato acima mencionado; (v) Autorização para praticar atos 

necessários às deliberações acima. 

29/11/2018 

Envio da ata da reunião do conselho à B3/CVM 29/11/2018 

Realização de Reunião do Conselho. Deliberações: (i) Aprovar proposta de 

aumento de capital social da Companhia; (ii) Alteração do Estatuto Social em 

função do aumento de capital social; (iii) Convocar AGE no dia 14/12/2018 para 

aprovar aumento de capital; (iv) Aprovar alternativas às deliberações anteriores; 

(v) Deliberação sobre estrutura de capital da Companhia; (f) Aprovar emissão de 

empréstimo de curto prazo. 

29/11/2018 

Envio da ata da reunião do conselho à B3/CVM. 29/11/2018 
 


