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TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S/A
CNPJ/ME nº 10.938.103/0001-50 - NIRE 333.0033445-9
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam convocados
os senhores acionistas da TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE
ENERGIA S/A, sociedade anônima com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, 110, 7º e 9º andares, bairro Botafogo,
CEP 22290-240, CNPJ nº 10.938.103/0001-50 (“Companhia”), na forma
do art. 12 do Estatuto Social da Companhia, a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada em 28/04/2022, às 16:00h, NA
MODALIDADE ASSEMBLEIA DIGITAL, nos termos da Seção VIII, do Capítulo
II, do Anexo V da IN DREI 81/2020, sendo considerada realizada na sede da
Companhia para os fins legais, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e
as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2021, acompanhadas das Notas Explicativas e do
parecer dos Auditores Independentes; (ii) deliberar sobre a destinação dos
resultados apurados no exercício social findo em 31/12/2021; (iii) deliberar
sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia
para prazo de mandato unificado de 1 (um) ano; (iv) fixar a remuneração
global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; e (v)
autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários
para formalizar e implementar as deliberações eventualmente aprovadas
em AGO. Os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na
AGO, incluindo o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras
da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021,
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e em seu
endereço eletrônico (http://lestsa.com/tpae/) (“Website”). A ASSEMBLEIA
SERÁ REALIZADA NA MODALIDADE DIGITAL E A PARTICIPAÇÃO DOS
ACIONISTAS SERÁ APENAS A DISTÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA
ELETRÔNICO, nos termos da Seção VIII, do Capítulo II, do Anexo V da IN
DREI 81/2020, mediante utilização da plataforma Zoom Meetings, conforme
as instruções detalhadas contidas no Website. A fim de viabilizar o acesso
à plataforma, os acionistas deverão enviar solicitação à Companhia pelo
e-mail ana.bacaltchuc@v2ienergia.com, com antecedência mínima de 30
minutos antes da realização da AGO (ou seja, até as 15:30 horas - horário de
Brasília - de 28/04/2022), com a documentação comprobatória dos poderes
do participante e observados os procedimentos detalhados no Website.
A Companhia enviará as respectivas instruções para acesso ao sistema
eletrônico de participação na AGO aos acionistas que tenham apresentado
sua solicitação no prazo e nas condições acima. Rio de Janeiro, 19/04/2022.
Rodrigo Costa Rocha - Presidente do Conselho de Administração

