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MINUTES OF THE 692 EXTRAORDINARY
MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
rd
HELD ON DECEMBER 3 , 2021

ATA DA 692ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 2021

1.
DATE, TIME AND PLACE: At 01:00 p.m., on
rd
December 3 , 2021, at Av. Joaquim Porto Villanova,
th
No. 201, Building A1, 7 floor, room 722, Jardim
Carvalho, in the city of Porto Alegre, State of Rio
Grande do Sul.

1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 3 (três)
dias do mês de dezembro de 2021, às 13h00, na
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Prédio A1, 7º
andar, sala 722, Jardim Carvalho, na Cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

2.
CALL NOTICE: The meeting was called
nd
pursuant to Paragraph 2 , Article 23 of the
Company’s Bylaws.

2.
CONVOCAÇÃO: Convocada na forma
do Parágrafo 2º, do Artigo 23, do Estatuto Social
da Companhia.

3.
ATTENDANCE: All the members of the
Board of Directors (“Board”), pursuant to caput, and
th
Paragraph 4 , of Article 20 of the Bylaws.

3.
PRESENÇAS: A totalidade dos membros
do Conselho de Administração (“Conselho”), na
forma do caput e Parágrafo 4º, do Artigo 20, do
Estatuto Social.

4.
PRESIDING BOARD: Chairman – Gustavo
Estrella and Secretary – Ana Cristina Fernandes
Borelli.

4.
MESA: Presidente – Gustavo Estrella e
Secretária – Ana Cristina Fernandes Borelli.

5.
MATTERS
DISCUSSED
AND
RESOLUTION TAKEN BY UNANIMOUS VOTE:

5.
ASSUNTOS
TRATADOS
E
DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE
DE VOTOS:

The reading of the Agenda was waived as all those
present were aware of its contents. The Directors
also resolved that these minutes will be drawn up in
summary form, with the right to submit opinions and
dissensions, which will be filed at the headquarters of
the Company, and with the publication of these
minutes without the signatures of the directors and
the suppression of strategic and/or confidential
information.

Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de
conhecimento de todos os presentes. Foi
deliberado que a ata desta reunião será lavrada
na forma de sumário, facultado o direito de
apresentação de manifestações e dissidências,
que ficarão arquivadas na sede da Companhia e
aprovada sua publicação, com a omissão das
assinaturas dos conselheiros e a supressão de
informações estratégicas e/ou confidenciais.

Messrs. Futao Huang and XinJian Chen, as
appointed members, attended the meeting as
listeners.

Os Srs. Futao Huang e XinJian Chen, na
qualidade de membros indicados, participaram da
reunião como ouvintes.

Mr. Yuehui Pan presented a power of attorney
granting Mr. Gustavo Estrella powers to represent
him at this meeting.
After discussing and examining the items on the
Agenda, the Directors, with due abstentions from
voting, unanimously resolved as follows:
(i) To approve the Advance for Future Capital
Increases (“AFAC”) of its subisidiary Transmissora de
Energia Sul Brasileira S.A. (“TESB”), upon the
execution of AFACs agreements, in the total amount
of up to R$ 93,600,000.00 (ninety-three million and
six hundred thousand reais) to be injected by the
Company in TESB, to be executed up to December
st,
31 2022, in one or several tranches, according to
TESB cash needs and the cash available on
Company; as well as to recommend a favorable
vote to its representatives in the deliberative bodies
of TESB for the capitalization/subscription of AFACs,
at one or more Shareholders’ Meeting and/or
equivalent meeting for the execution of Amendments
to the Bylaws of TESB, of the AFACs raised until the
next Shareholders’ Meeting and/or equivalent
meeting call notice of TESB, upon subscription and
payment of new shares/quotas, within the limit of the
AFAC raised until the moment of the call notice,
considering the capital injection, the nominal or
equity value of the share at the capitalization date.

O Sr. Yuehui Pan apresentou procuração
outorgando poderes para o Sr. Gustavo
representá-lo na presente reunião.
Examinadas e debatidas as matérias constantes
da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações
a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:
(i) Aprovou os Adiantamentos para Futuros
Aumentos de Capital (“AFAC”) de sua subsidiária
Transmissora de Energia Sul Brasileira S.A.
(“TESB”), mediante a celebração de contratos de
AFACs no montante total de até R$
93.600.000,00 (noventa e três milhões e
seiscentos mil reais), a serem aportados pela
Companhia na TESB, a serem realizados até 31
de dezembro de 2022, em uma ou diversas
parcelas, conforme necessidades de caixa da
TESB e disponibilidade de caixa da Companhia
que fará o aporte; bem como recomendou voto
favorável aos seus representantes nos órgãos
deliberativos da TESB para a realização da
capitalização/integralização dos AFACs, em uma
ou mais Assembleias Gerais de Acionistas e/ou
reunião equivalente para celebração de
instrumentos de alteração do Estatuto Social da
TESB, realizados até o momento da convocação
da próxima Assembleia Geral de Acionistas e/ou
reunião equivalente da TESB, mediante a
subscrição e integralização de novas ações, no
limite do valor do AFAC, realizado até o momento
da convocação, considerando-se, no aumento de
capital de sociedade por ações, o valor
patrimonial da ação na data da capitalização.

(ii) To approve the Company’s Annual Corporate
Events Calendar for 2022, comprising the minimum
information set out in the Regulation provided by B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, as well as to
acknowledge the dates for the ordinary meetings of
the Board of Directors and Fiscal Council for 2022.

(ii) Aprovou o Calendário de Eventos
Corporativos da Companhia para o ano de 2022,
contemplando
as
informações
mínimas
estabelecidas pelo Regulamento da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão, bem como tomou
conhecimento das datas de reuniões ordinárias
do Conselho de Administração e Conselho Fiscal
para 2022.

6. CLOSURE: With no business to be further
discussed, the meeting was closed and these

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a

minutes were drawn up, read, approved and signed
by all present members and the secretary. Mr.
Gustavo Estrella (Chairman), Mr. Yuehui Pan (p.p.
Gustavo Estrella), Mr. Luis Henrique Ferreira Pinto
and Mrs. Ana Cristina Fernandes Borelli (Secretary).

presente ata que foi lida, aprovada e assinada por
todos os membros presentes e pelo Secretário.
Sr. Gustavo Estrella (Presidente da Mesa), Sr.
Yuehui Pan (p.p. Gustavo Estrella), Sr. Luis
Henrique Ferreira Pinto e Sra. Ana Cristina
Fernandes Borelli (Secretária).

For legal implications, the Portuguese version shall
prevail. These minutes are a faithful copy of those
filed in the respective book.

Para efeitos legais, a versão em português
deverá prevalecer. A presente ata é cópia fiel da
lavrada em livro próprio.

rd

Porto Alegre, December 3 , 2021.

Gustavo Estrella
(Chairman//Presidente)

Porto Alegre, 3 de dezembro de 2021.

Ana Cristina Fernandes Borelli
(Secretary//Secretária)

