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Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Fevereiro de 2021
Data, Horário e Local: No dia 11 de fevereiro de 2021, às 17:00 horas, na nova sede social da Eletromidia S.A. (“Companhia”), na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, conforme alterada pela 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de agosto de 2020, cuja ata encontra-se em fase de registro perante a JUCESP. Presença: A 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Mesa: Presidente: Rodrigo 
Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. Ordem do dia: no âmbito a oferta pública inicial de ações da Companhia, aprovada pela 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de dezembro de 2020 (“Oferta”), deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a fixação do preço 
de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a 
serem emitidas pela Companhia ou alienadas pelo acionista vendedor identificado no Prospecto Preliminar da Oferta, no âmbito da Oferta (“Ações” 
e “Preço por Ação”, respectivamente); (ii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante 
emissão de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com 
o disposto no artigo 172, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (iii) a determinação da forma de subscrição 
e integralização das Ações a serem emitidas; (iv) a aprovação dos direitos atribuídos às novas Ações; (v) a verificação da subscrição das Ações 
distribuídas no âmbito da Oferta e a homologação do novo capital social da Companhia; e (vi) a autorização para a Diretoria da Companhia emitir 
o prospecto definitivo e o final offering memorandum, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários 
relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, inter alia, assinar o “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, 
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Eletromidia S.A.”, o “Placement Facilitation Agreement”, o 
“Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão Eletromidia S.A.” e todos 
os outros contratos e documentos que se fizerem necessários no âmbito da Oferta (os “Documentos da Oferta”). Deliberações tomadas por 
unanimidade: Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de 
votos e sem qualquer tipo de ressalva, as matérias da ordem do dia, a saber: (i) a fixação do Preço por Ação em R$ 17,81 (dezessete reais e oitenta 
e um centavos), com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”), conduzido 
exclusivamente com investidores profissionais no Brasil e no exterior, pelos Coordenadores da Oferta e Agentes do Colocação Internacional 
(conforme definidos no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 
Eletromidia S.A.), nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e artigo 44 da Instrução nº 400, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários em 29 
de dezembro de 2003, conforme alterada. De acordo com o artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III da Lei das Sociedades por Ações, a escolha do 
critério para a determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de que não promoverá diluição injustificada do atual acionista da Companhia 
e pelo fato de as Ações serem distribuídas por meio de uma oferta pública, na qual o preço de mercado das Ações foi definido com base no resultado 
do Procedimento de Bookbuilding; (ii) o aumento no capital social da Companhia, de R$161.470.409,67 (cento e sessenta e um milhões, 
quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos) para R$200.774.171,67 (duzentos milhões, setecentos e setenta 
e quatro mil, cento e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), mediante a emissão de 39.303.762 (trinta e nove milhões, trezentas e três mil, 
setecentas e sessenta e duas) Ações, dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, para subscrição 
pública no âmbito da Oferta, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em 
conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S.A. e com o Estatuto Social da Companhia. Do Preço por Ação de R$ 17,81 
(dezessete reais e oitenta e um centavos): (a) o valor de R$ 1,00 (um real) será destinado à conta de capital social da Companhia, totalizando a 
quantia de R$ 39.303.762,00 (trinta e nove milhões, trezentos e três mil, setecentos e sessenta e dois reais) em aumento do capital social; e (b) o 
valor remanescente será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a quantia de R$ 
660.696.239,22 (seiscentos e sessenta milhões, seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos) destinada à 
reserva de capital; (iii) a forma de integralização das Ações sujeitas à Oferta, que deverá ser feita em moeda corrente nacional, na data de liquidação 
da Oferta, nos termos das cláusulas aplicáveis do Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação 
de Ações Ordinárias de Emissão da Eletromidia S.A.; (iv) a atribuição, aos titulares das novas Ações emitidas em virtude do aumento do capital 
social da Companhia, dos mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares das Ações previamente emitidas pela Companhia, de 
acordo com a Lei das S.A., o Regulamento do Novo Mercado e o Estatuto Social da Companhia, inclusive ao recebimento de dividendos integrais 
e demais distribuições pertinentes às ações ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados a partir da data de publicação do 
Anúncio de Início da Oferta; (v) a verificação, pelo Conselho de Administração, da subscrição de 39.303.762 (trinta e nove milhões, trezentas e três 
mil, setecentas e sessenta e duas) Ações, distribuídas no âmbito da Oferta e, consequentemente, a homologação do novo capital social da 
Companhia, que passa a ser de R$ 200.774.171,67 (duzentos milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e sessenta e 
sete centavos), dividido em 135.530.332 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, trezentas e trinta e duas) Ações. O Conselho de 
Administração irá submeter à Assembleia Geral de acionista a proposta para alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o 
novo capital social; e (vi) autorizar a Diretoria da Companhia a emitir o prospecto definitivo e o final offering memorandum, bem como tomar todas 
as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, inter alia, 
assinar os Documentos da Oferta. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi aprovada pela 
unanimidade dos presentes. São Paulo, SP, 11 de fevereiro de 2021. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida 
Winandy. Conselheiros presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Felipe Franco da Silveira, Débora Mayor 
Vizeu, Paulo Racy Badra e Ricardo Romeiro Otero. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, SP, 11 de fevereiro de 
2021. Ricardo de Almeida Winandy - Secretário. JUCESP nº 100.102/21-9 em 19/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.


