RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295
Senhores acionistas da Renova Energia S.A. (“Companhia” ou “Renova”), em atenção à Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/09”), submetemos à apreciação de V. Sas. a presente Proposta da
Administração (“Proposta”) para as matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no
dia 27 de janeiro de 2017, às 11:00 horas, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707910, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“AGE”).
Esta Proposta, em conjunto com os documentos da Administração pertinentes, nos termos da legislação aplicável,
encontra-se disponível para consulta na sede da Companhia, na página de Relações com Investidores da Companhia
(www.renovaenergia.com.br) e nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br) e BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
Seguem abaixo as informações e documentos da Administração relacionados à AGE:
1.

Alteração do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia.

1.1.
Nos termos do caput do artigo 18 do estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração será composto
por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 11 (onze) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer
tempo, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Propõe-se alterar o número de membros
efetivos e respectivos suplentes de 8 (oito), conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de
2016, para 9 (nove) membros efetivos e respectivos suplentes para a composição do Conselho de Administração da
Companhia.
2.
Eleição da Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes e do Sr. Eduardo Righi Reis como membros do Conselho
de Administração da Companhia.
Administração propõe a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia:
(i) a Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da
Carteira Nacional de Habilitação nº 03754642200 DETRAN/SP, inscrita no CPF/MF nº 810.318.827-15, com endereço
comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 411, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060.,
como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia indicada pela acionista BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR (“BNDESPAR”), para completar o mandato em curso de 2 anos iniciado em 29 de abril de 2016. Esclarece-se que
referida proposta cumpre o quanto exigido na Cláusula 2.2 do Acordo de Acionistas celebrado em 06 de novembro de 2012

entre a Companhia, a Light Energia S.A., a Light S.A., a RR Participações S.A., o Sr. Ricardo Lopes Delneri, o Sr. Renato do
Amaral Figueiredo e a BNDESPAR, posteriormente aderido pela CEMIG Geração e Transmissão S.A. – CEMIG GT; e
(ii) o Sr. Eduardo Righi Reis, brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 11.111-780
PCEMG/MG, inscrito no CPF/MF nº 044.566.946-29, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano, nº 168, Bloco 01, 2º andar, corredor B, CEP 20080-002, como membro suplente
do Conselho de Administração da Companhia indicado pela acionista Light Energia S.A., em substituição à Sra. Renata
Avidos Pereira Weiskopf, para completar o mandato em curso de 2 anos iniciado em 29 de abril de 2016.
3.
Ratificação da eleição dos Srs. Stefano Dutra Vivenza, Carlos José Teixeira Corrêa e Paulo Roberto Castellari
Porchia como membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como ratificar todos os atos praticados por
eles até a data da mencionada Assembleia Geral.
Administração propõe ratificar a eleição como membros do Conselho de Administração e todos os atos praticados por eles

até a data da mencionada Assembleia Geral, conforme abaixo:
(i)

Stefano Dutra Vivenza, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.320.775
SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 069.122.136-77, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Barbacena, nº 1.200, 18º andar, Santo Agostinho, CEP
30190-131, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração para o qual foi eleito na reunião
do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2016 nos termos do artigo 20 do Estatuto Social
da Companhia em substituição do Sr. Wander Luiz de Oliveira, cuja posse ocorreu no mesmo dia de sua eleição
na mencionada reunião.

(ii)

Carlos José Teixeira Corrêa, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 759.370
SSP/DF, inscrito no CPF/MF nº 844.493.577-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1308, 6º andar, CEP 04548-004, para o cargo de
membro efetivo independente do Conselho de Administração, para o qual foi eleito na reunião do Conselho de
Administração realizada em 30 de setembro de 2016 nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia
em substituição do Sr. Silvio Cláudio Peixoto de Camargo, cuja posse ocorreu no mesmo dia de sua eleição na
mencionada reunião.

(iii)

Paulo Roberto Castellari Porchia, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira
Nacional de Habilitação nº 03194833535 DETRAN-MG, inscrito no CPF/MF nº 131.643.078-29, residente e
domiciliado em na Cidade de Nova Lima – MG, na Alameda do Morro, nº 85, Torre 8/201, CEP 34000-000, para
o cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, para o qual foi eleito na reunião do
Conselho de Administração realizada em 09 de novembro de 2016 nos termos do artigo 20 do Estatuto Social
da Companhia em substituição do Sr. Evandro Leite Vasconcelos, cuja posse ocorreu em 21 de novembro de
2016.

Em decorrência das alterações acima, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto da seguinte
forma:
EFETIVO

SUPLENTE

Paulo Roberto Castellari Porchia
(Presidente do Conselho de
Administração)
César Vaz de Melo Fernandes
Luiz Felipe Negreiros de Sá
Cláudio Bernardo Guimarães de
Moraes
Ricardo Lopes Delneri
Renato do Amaral Figueiredo
Geoffrey David Cleaver
Carlos José Teixeira Corrêa
Patrícia Gracindo Marques de Assis
Bentes

Luiz Felipe da Silva
Veloso
Stefano Dutra Vivenza
Eduardo Righi Reis
Roberto Caixeta Barroso
Thiago Montenegro
Henry
Daniel Teruo Famano
Vago
Vago
Vago

Para mais informações sobre os membros do Conselho de Administração acima indicados, vide documentos constantes do
Anexo I à presente Proposta (itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência).
São Paulo, 11 de janeiro de 2017.

Paulo Roberto Castellari Porchia
Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I
ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ITENS 12.5 a 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009
12.5. - Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de

tabela: (a) nome (b) data de nascimento (c) profissão (d) CPF ou número do passaporte (e) cargo eletivo ocupado (f)
data de eleição (g) data da posse (h) prazo do mandato (i) outros cargos ou funções exercidas no emissor (j) se foi eleito
pelo controlador ou não (l) número de mandatos consecutivos.
Nome:
Data de Nascimento:
Profissão:
CPF:
Cargo eletivo ocupado:
Data de eleição:
Data da posse:
Prazo do mandato:
Outros cargos ou funções exercidas no emissor:
Eleito pelo controlador ou não:
Número de mandatos consecutivos:

Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes
11/12/1965
Administradora de empresas
810.318.827-15
Conselheira efetiva
27/01/2017
27/01/2017
2 anos a partir de 29/04/2016 (mandato em curso)
Não
Não
Não há mandatos anteriores no emissor

Nome:
Data de Nascimento:
Profissão:
CPF:
Cargo eletivo ocupado:
Data de eleição:
Data da posse:
Prazo do mandato:
Outros cargos ou funções exercidas no emissor:
Eleito pelo controlador ou não:
Número de mandatos consecutivos:

Eduardo Righi Reis
28/03/1980
Economista
044.566.946-29
Conselheiro suplente
27/01/2017
27/01/2017
2 anos a partir de 29/04/2016 (mandato em curso)
Não
Sim, Light Energia S.A.
Não há mandatos anteriores no emissor

Nome:
Data de Nascimento:
Profissão:
CPF:
Cargo eletivo ocupado:
Data de eleição:
Data da posse:
Prazo do mandato:
Outros cargos ou funções exercidas no emissor:
Eleito pelo controlador ou não:
Número de mandatos consecutivos:

Stefano Dutra Vivenza
24/09/1984
Economista
069.122.136-77
Conselheiro suplente
30/09/2016
30/09/2016
2 anos a partir de 29/04/2016 (mandato em curso)
Não
Sim, Cemig Geração e Transmissão S.A.
Não há mandatos anteriores no emissor

Nome:
Data de Nascimento:
Profissão:
CPF:
Cargo eletivo ocupado:
Data de eleição:
Data da posse:
Prazo do mandato:
Outros cargos ou funções exercidas no emissor:
Eleito pelo controlador ou não:
Número de mandatos consecutivos:

Carlos José Teixeira Corrêa
01/04/1965
Economista
844.493.577-87
Conselheiro efetivo independente
30/09/2016
30/09/2016
2 anos a partir de 29/04/2016 (mandato em curso)
Não
Não
06

Nome:
Data de Nascimento:

Paulo Roberto Castellari Porchia
16/09/1970

Profissão:
CPF:
Cargo eletivo ocupado:
Data de eleição:
Data da posse:
Prazo do mandato:
Outros cargos ou funções exercidas no emissor:
Eleito pelo controlador ou não:
Número de mandatos consecutivos:

Administrador de empresas
131.643.078-29
Conselheiro efetivo
09/11/2016
21/11/2016
2 anos a partir de 29/04/2016 (mandato em curso)
Não
Sim, Cemig Geração e Transmissão S.A.
Não há mandatos anteriores no emissor

12.5 (k) – Se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a
independência.
A Companhia informa que para determinar a independência e o critério de eleição do Conselheiro utilizou os termos
estabelecidos no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa:
“Conselheiro Independente” caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de
capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos
últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a
instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos,
empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda
de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou
demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser
cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da
Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão
excluídos desta restrição).
12.5 (m) – Informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome e setor
de atividade da empresa, cargo, se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista
do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações
do terceiro setor.
Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, administradora de empresas, formada em Administração de Empresas pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e mestre em Finanças e Marketing pela Universidade de São Paulo –USP
(1996). Obteve as certificações Series 7 e 63 do U.S. National Association of Securities Dealers (NASD) em 1996 e operou
no mercado de capitais americano sob estas licenças até 2001. Agente Autônomo de Investimentos registrada na CVM
desde 2008. Atuou no CITIGROUP, entre setembro/88 – setembro/01. Em 1996, transferiu-se para Nova Iorque e, por cinco
anos, estruturou operações de captação de recursos para empresas multinacionais distribuídas no mercado de capitais
americano de Medium-Term Notes (MTNs) e Asset-Backed Commercial Paper (ABCPs). Na HAMPTON SOLFISE, de
janeiro/02 a março/11 como Sócia- Diretora atuando na distribuição de operações estruturadas para o mercado de capitais,
tais como: Estruturação do 1º FIDC com carteiras de CDC, crédito pessoal e cartões de crédito combinadas, de R$1 bilhão
para o Unibanco; Estruturação da captação de US$10 milhões através de uma securitização de receita futura oriunda da
venda de petróleo bruto para a Aurizônia Petróleo; Estruturação do financiamento de US$200 milhões para a construção
de uma termoelétrica no cone sul para a Maire Engineering, empreiteira multinacional, com recursos do BNDES, Eximbank
e Hermes; Estruturação da compra da CEEE distribuidora de energia na região sudeste por investidores estrangeiros, no
valor de US$75 milhões, incluindo o financiamento alavancado (LBO); Estruturação da captação de R$40 milhões para a
Canguru Embalagens através de uma securitização com lastro em recebíveis futuros, sem contrato de fornecimento, o FIDC
Canguru, com rating pela S&P; Estruturação e distribuição do 1º FIDC da Negresco CFI, no valor de R$60 milhões com rating
brAAAf da S&P; Estruturação de Acordos de Compartilhamento de Risco (Risk Participation Agreements) para a Volvo

(México) e Bematech (Brasil); Estruturação e distribuição da 1ª captação do Banco Volvo através de um CDB subordinado
de R$60 milhões, com prazo de 10 anos e pagamento de principal no vencimento. Atuou no BANCO BRACCE, entre
março/11 e setembro/12, como Diretora Vice-Presidente. Na ESTATICE HOLDINGS desde outubro/12, onde atualmente é
Sócia-Diretora. Atualmente, também integra o Conselho de Administração da Cia Energética de Minas Gerais – Cemig, da
Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A. A administradora acima declara que nos últimos 5 anos não
teve qualquer condenação criminal; qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Eduardo Righi Reis, economista, formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG,
com especialização em Finanças e Gestão pelas Universidades de Harvard e Stanford, bem como MBA em Finanças e Gestão
Empresarial pelo IBMEC. Possui experiência em diversas indústrias, como Telecom, Energia, Construção Civil e Mercado
Financeiro. Atuou como CFO, Controller, Gerente de Controladoria/ Finanças Estruturadas e Gerente de Regulação
Econômica em empresas em processo de reestruturação e empresas investidas de fundos de investimentos / private equity.
Previamente à Light, atuou como CFO da Tarpon Investimentos, gestora de recursos com R$ 8,5 bilhões em Ativos sob
Gestão, onde também foi membro do comitê de auditoria e Risco da Somos Educação S.A.
Stefano Dutra Vivenza, economista, formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas gerais – UFMG.
Possui Pós-Graduação em Finanças pela Fundação Dom Cabral e Especialização em gestão pelo INSEAD, França. É
atualmente Membro do Conselho de Administração da Aliança Geração de Energia S.A., membro do Conselho de
Administração da Retiro Baixo Energia S.A. e da LightGer S.A. Atua como Superintendente de Aquisição e Gestão de
Negócios de Geração da Cemig Geração e Transmissão S.A.
Carlos José Teixeira Corrêa, economista, formado pela Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), possuindo MBA Executivo pelo IBMEC SP. Foi funcionário do Banco Real S/A, onde atuou como Gerente de
Relacionamento e na área de operações estruturadas da Diretoria de Comércio Exterior, e do Wholesale Bank – Segmento
Químico e Petroquímico. Participou da equipe Corporate Local do Banco ABN AMRO Real S/A, oportunidade na qual
realizou o desenvolvimento do seguimento de Energia Renovável, sendo o responsável no Brasil pela avaliação e
estruturação de todos os projetos originados na área comercial. Ao final do ano de 2006 passou a integrar a equipe de
Gestão do Fundo de Investimentos em Participações InfraBrasil, onde exerce a posição de Superintendente de
Investimentos. É membro do Grupo de Trabalho em Infraestrutra ABDIB/ABVCAP e Coordenador do Comitê Executivo de
Infraestrutura da Associação Brasileira de Venture Capital – ABVCAP.
Paulo Roberto Castellari Porchia, administrador de empresas, formado em Administração de Empresas pela Escola de
Administração de Empresas de São Paulo - EASP. Atuou de 1994 a 1996 como Assessor Pessoal do CFO da Minorco South
America AS no Brasil; de 1996 a 1998 trabalho como Gerente de Projeto na Implementação do SAP na TARMAC na
Inglaterra; de 1998 a 2000 fez Mestrado em Administração de Empresas na London Business School na Inglaterra; entre
1998 a 2000 foi Diretor Associado de Finanças Corporativas na Minorco Ltd, na Inglaterra; entre 2000 e 2003 foi Assessor
Pessoal do COO da AngloGold Ashanti Ltd na África do Sul; de 2003 e 2011 foi Diretor do Centro de Excelência da Anglo
Base Metals na Inglaterra e Diretor de Marketing e Novos Negócios no Brasil; entre os anos de 2009 e 2011 foi CEO de
Negócios de Fosfatos e Nióbio no Brasil; entre os anos de 2011 e 2016 foi CEO de Minério de Ferro Brasil – Minas Rio, no
Brasil; entre os anos de 2003 e 2015 trabalhou para a Anglo American PLC. Desde 2016 atua como Conselheiro Sênior ao
Grupo Industrial da Boston Consulting Group, internacional. Atualmente, ocupa o cargo de Diretor de Relações com
Investidores na Cemig Geração e Transmissão S.A. para o qual foi eleito em 21/12/2016.
12.5 (n) – Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer
condenação criminal ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer

Com relação aos membros indicados pela administração, nos últimos cinco anos não ocorreram eventos relacionados a
qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer.
12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho
fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.
MEMBROS

12.7. Fornecer
mencionadas
em relação aos
comitês
bem como dos
auditoria,
de
financeiro e de
ainda que tais
estruturas não
estatutários.
Todos
os
assessoramento
são compostos
do Conselho de

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
57,89%
63,16%
63,16%
26,32%
68,42%
84,21%
89,47%
78,95%
84,21%
26,32%
5,26%
89,47%
89,47%
63,16%
36,84%
0,00%
42,11%
10,53%

Evandro Leite Vasconcelos
Luiz Felipe da Silva Veloso
César Vaz de Melo Fernandes
Wander Luiz de Oliveira
Ricardo Lopes Delneri
Thiago Montenegro Henry
Renato do Amaral Figueiredo
Daniel Teruo Famano
Luiz Felipe Negreiros de Sá
Renata Avidos Pereira Weiskopf
Claudio Bernardo Guimarães de Moraes
Roberto Caixeta Barroso
Geoffrey David Cleaver
Carlos José Teixeira Correa
Silvio Claudio Peixoto de Camargo
Peter Edward Cortes Marsden Wilson
Stefano Dutra Vivenza
Paulo Roberto Castellari Porchia

as informações
no item 12.5
membros dos
estatutários,
comitês
de
risco,
remuneração,
comitês
ou
sejam

comitês
de
da Companhia
por membros
Administração.

12.8.
Em
relação a cada
uma
das
pessoas
que
atuaram como
membro dos
comitês
estatutários,
bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não
sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.
COMITÊ DE GESTÃO
MEMBROS

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÕES

Daniel Teruo Famano

100%

Ricardo Lopes Delneri
Evandro Leite Vasconcelos

75%

César Vaz de Melo Fernandes

25%

Luiz Felipe Negreiros de Sá

63%

Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes

13%

Stefano Dutra Vivenza

0%

25%

COMITÊ DE AUDITORIA E FINANÇAS
MEMBROS
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÕES

Roberto Caixeta Barroso

100%

Renata Avidos Pereira Weiskopf

33%

Wander Luiz de Oliveira

0%

Luiz Felipe da Silva Veloso

100%

Daniel Teruo Famano

100%

Thiago Montenegro Henry

83%

Stefano Dutra Vivenza

0%

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a)
administradores do emissor, (b) i. administradores do emissor e ii. administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor (c) i. administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e ii. controladores
diretos ou indiretos do emissor (d) i. administradores do emissor e ii. administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor.
Com relação a todos os indicados a membro do conselho de administração, não existe relação conjugal, união
estável ou parentesco até o segundo grau com: (i) outros administradores da Companhia; (ii) administradores de
suas controladas, diretas ou indiretas; (iii) seus controladores, diretos ou indiretos; ou (iv) administradores de seus
controladores, diretos ou indiretos.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com
exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social b. controlador
direto ou indireto do emissor c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
- Paulo Roberto Castellari Porchia é Diretor de Relações com Investidores na Cemig Geração e Transmissão S.A.
- Luiz Felipe da Silva Veloso é funcionário da Diretoria Financeira da Cemig Geração e Transmissão S.A.
- César Vaz de Melo Fernandes é Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Companhia Energética de Minas Gerais; Cemig
Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A.;
- Stefano Dutra Vivenza é Superintendente de Aquisição e Gestão de Negócios de Geração da Cemig Geração e Transmissão
S.A.;
- Luiz Felipe Negreiros de Sá é Superintendente de Participações e RI da Light Energia S.A.;
- Eduardo Righi Reis é Gerente de Gestão de Participações da Light Energia S.A.;
- Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes é Diretor da Light Energia S.A.;
- Roberto Caixeta Barroso é Superintendente de Controladoria da Light Energia S.A.;
- Ricardo Lopes Delneri é Diretor da RR Participações S.A.;
- Thiago Montenegro Henry é funcionário de uma subsidiária integral da RR Participações S.A.;
- Renato do Amaral Figueiredo é Diretor da RR Participações S.A.;

- Daniel Teruo Famano presta serviços como consultor para a controladora direta RR Participações S.A.;
- Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes é representante indicada pela BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, subsidiária
integral do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, credor relevante de determinadas controladas
da Companhia.

