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1.  EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 

CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 

COMPANHIA ABERTA 

CNPJ 02.998.611/0001- 04 

NIRE 35300170571 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

Ficam os senhores acionistas da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 

Paulista (“ISA CTEEP”; “Companhia”) convocados para, na forma do disposto no artigo 13 

do Estatuto Social, reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser 

realizada no dia 31 de agosto de 2021, às 09 horas em sua sede social, situada na Avenida 

das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, São Paulo/SP, Cep: 04794-000, a 

fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  

 

(i) deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento 

de Justificação (“Protocolo da SF Energia”), que estabelece os termos e condições da 

incorporação (“Incorporação da SF Energia”), pela Companhia, de sua subsidiária integral 

SF Energia Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida das Nações 

Unidas, n° 14.171, Torre Crystal, 6º andar, cj. 603, sala 2, Vila Gertrudes, Cidade e Estado 

de São Paulo, CEP 04794-000 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 31.862.288/0001-37 (“SF 

Energia”); 

 

(ii) deliberar sobre a ratificação da nomeação da TATICCA Auditores Independentes 

S.S., com sede na Rua Geraldo Campos Moreira, 375, 5º andar, Cidade e Estado de São 

Paulo, CEP 04571-020 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.840.718/0001-01 e no CRC/SP 

sob o nº 2SP-03.22.67/O-1, (“Taticca”), como empresa responsável pela elaboração do 

laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da SF Energia que será 

transferido à Companhia em virtude da Incorporação da SF Energia (“Laudo de Avaliação 

da SF Energia”); 

 

(iii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação da SF Energia;  

 

(iv) deliberar sobre a Incorporação da SF Energia;  

 

(v) condicionada à aprovação da Incorporação da SF Energia, deliberar sobre os termos 

e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação (“Protocolo da 

PBTE”), que estabelece os termos e condições da incorporação (“Incorporação da PBTE”), 

pela Companhia, de sua subsidiária integral (após a Incorporação da SF Energia) 

Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia S.A., sociedade anônima, com sede na 

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 6º andar, cj. 602, sala 2, Vila 

Gertrudes, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04794-000 e inscrita no CNPJ/ME sob o n° 

25.298.138/0001-40 (“PBTE”); 

 

(vi) deliberar sobre a ratificação da nomeação da TATICCA Auditores Independentes 

S.S., com sede na Rua Geraldo Campos Moreira, 375, 5º andar, Cidade e Estado de São 

Paulo, CEP 04571-020 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.840.718/0001-01 e no CRC/SP 

sob o nº 2SP-03.22.67/O-1, (“Taticca”), como empresa responsável pela elaboração do 

laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da PBTE que será transferido à 

Companhia em virtude da Incorporação da PBTE (“Laudo de Avaliação da PBTE”); 
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(vii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação da PBTE; e 

 

(viii) deliberar sobre a Incorporação da PBTE. 

 

Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procurador, constituído 

nos termos do § 1º do Artigo 126 da Lei das S.A., por instrumento público ou instrumento 

particular com firma reconhecida, desde que o respectivo instrumento de mandato tenha 

sido depositado na sede da Companhia, juntamente com os demais documentos previstos 

no referido dispositivo legal, com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência da data 

da realização da Assembleia Geral. 

 

A Companhia adotará o voto a distância na realização desta Assembleia Geral 

Extraordinária. O Boletim de Voto a Distância e as orientações para seu preenchimento e 

envio foram colocados à disposição dos acionistas para consulta na sede e no endereço 

eletrônico da Companhia (www.isacteep.com.br/ri - seção Publicações CVM > Assembleias) 

e enviados à B3 e à Comissão de Valores Mobiliários, em conformidade com as disposições 

da legislação aplicável. Não será disponibilizado nenhum tipo de plataforma para 

acompanhamento por streaming ou votação eletrônica em tempo real. 

 

 

São Paulo, 30 de julho de 2021. 

 

 

Bernardo Vargas Gibsone 

Presidente do Conselho de Administração 
 

  

http://www.isacteep.com.br/ri
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2.  PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Senhores Acionistas, 

 

Apresentamos a seguir a proposta da administração da CTEEP – Companhia de 

Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) acerca da matéria que será 

deliberada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada, em primeira 

convocação, no dia 31 de agosto de 2021, às 09 horas.  

 

A Assembleia Geral Extraordinária deliberará sobre: 

 

(i)  os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação 

(“Protocolo da SF Energia”), que estabelece os termos e condições da incorporação 

(“Incorporação da SF Energia”), pela Companhia, de sua subsidiária integral SF Energia 

Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida das Nações Unidas, n° 

14.171, Torre Crystal, 6º andar, cj. 603, sala 2, Vila Gertrudes, Cidade e Estado de São 

Paulo, CEP 04794-000 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 31.862.288/0001-37 (“SF Energia”). 

 

Proposta da Administração 

 

A administração da Companhia propõe aos acionistas que examinem minuciosamente o 

Protocolo da SF Energia, na forma do Anexo I a essa Proposta da Administração, e, após, 

aprove-o sem ressalvas. 

 

(ii)  deliberar sobre a ratificação da nomeação da TATICCA Auditores Independentes 

S.S., com sede na Rua Geraldo Campos Moreira, 375, 5º andar, Cidade e Estado de São 

Paulo, CEP 04571-020 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.840.718/0001-01 e no CRC/SP 

sob o nº 2SP-03.22.67/O-1, (“Taticca”), como empresa responsável pela elaboração do 

laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da SF Energia que será 

transferido à Companhia em virtude da Incorporação da SF Energia (“Laudo de Avaliação 

da SF Energia”). 

 

Proposta da Administração 

 

As informações solicitadas no Anexo 21 da ICVM 481/09 com relação à empresa avaliadora 

estão indicadas no Anexo II desta Proposta da Administração, e cópia de sua proposta de 

trabalho está indicada no Anexo III desta Proposta da Administração. A administração da 

Companhia propõe aos acionistas a ratificação da nomeação da Taticca para a elaboração 

do Laudo de Avaliação da SF Energia. 

 

(iii)  deliberar sobre o Laudo de Avaliação da SF Energia. 

 

Proposta da Administração 

 

A administração da Companhia propõe aos acionistas que examinem minuciosamente o 

Laudo de Avaliação da SF Energia (Anexo IV) e, após, aprovem-no sem ressalvas. 

 

(iv) Deliberar sobre a Incorporação da SF Energia. 

 

Proposta da Administração 

 

A Companhia, nesta data, é titular de 100% (cem por cento) das ações representativas do 

capital social da SF Energia, de modo que as receitas, ativos e passivos da SF Energia 

encontram-se integralmente refletidos nas demonstrações financeiras consolidadas da 

Companhia, pela aplicação do método de consolidação. Portanto, (i) a Incorporação da SF 

Energia não resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido ou do capital social 
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da Companhia; (ii) não haverá relação de substituição de participações societárias dos 

acionistas não controladores da SF Energia por ações da Companhia, tendo em vista esta 

ser a única sócia da SF Energia.  

 

Portanto, conforme recentes entendimentos da CVM já demonstrados em consultas 

formuladas em operações societárias semelhantes e, ainda, nos termos da disposição da 

Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015, não se justifica a realização de cálculo de 

relação de troca, com base nos patrimônios das companhias a preços de mercado, nem 

tampouco o laudo correspondente para fins de comparação que trata o artigo 264 da Lei 

n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como nos artigos 6º e 7º 

da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015. 

 

(v) condicionada à aprovação da Incorporação da SF Energia, deliberar sobre os termos 

e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação (“Protocolo PBTE”), 

que estabelece os termos e condições da incorporação (“Incorporação da PBTE”), pela 

Companhia, de sua subsidiária integral (após a Incorporação da SF Energia) Piratininga-

Bandeirantes Transmissora de Energia S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida das 

Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 6º andar, cj. 602, sala 2, Vila Gertrudes, CEP 

04794-000 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.298.138/0001-40 (“PBTE”). 

 

Proposta da Administração 

 

A administração da Companhia propõe aos acionistas que examinem minuciosamente o 

Protocolo da PBTE, na forma do Anexo VI a essa Proposta da Administração, e, após, 

aprove-o sem ressalvas. 

 

(vi) deliberar sobre a ratificação da nomeação da TATICCA Auditores Independentes 

S.S., com sede na Rua Geraldo Campos Moreira, 375, 5º andar, Cidade e Estado de São 

Paulo, CEP 04571-020 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.840.718/0001-01 e no CRC/SP 

sob o nº 2SP-03.22.67/O-1 (“Taticca”), como empresa responsável pela elaboração do 

laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da PBTE que será transferido à 

Companhia em virtude da Incorporação da PBTE (“Laudo de Avaliação da PBTE”); 

 

Proposta da Administração 

 

As informações solicitadas no Anexo 21 da ICVM 481/09 com relação à empresa avaliadora 

estão indicadas no Anexo VII desta Proposta da Administração, e cópia de sua proposta de 

trabalho está indicada no Anexo VIII desta Proposta da Administração. A administração da 

Companhia propõe aos acionistas a ratificação da nomeação da Taticca para a elaboração 

do Laudo de Avaliação da PBTE. 

 

(vii) deliberar sobre os Laudo de Avaliação da PBTE. 

 

Proposta da Administração 

 

A administração da Companhia propõe aos acionistas que examinem minuciosamente o 

Laudo de Avaliação da PBTE (Anexo IX) e, após, aprovem-no sem ressalvas. 

 

(viii)  deliberar sobre a Incorporação da PBTE. 

 

Importa ressaltar que, em se tratando da deliberação relativa a Incorporação da PBTE, 

esta estará condicionada a deliberação favorável em relação a Incorporação da SF Energia, 

haja vista que, após tal aprovação, a Companhia se tornará controladora direta integral da 

PBTE.  

 

Assim, da mesma forma que na Incorporação da SF Energia, a Incorporação da PBTE não 

resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido da incorporadora. 
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Assim, a Companhia, nesta data, após aprovação da Incorporação da SF Energia, se 

tornará titular direta de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social 

da PBTE. As receitas, ativos e passivos da PBTE encontram-se integralmente refletidos nas 

demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, pela aplicação do método de 

consolidação. Portanto, (i) a Incorporação da PBTE não resultará em aumento ou redução 

do patrimônio líquido ou do capital social da Companhia; (ii) não haverá relação de 

substituição de participações societárias dos não controladores da PBTE por ações da 

Companhia, tendo em vista esta ser a única sócia da PBTE.  

 

Portanto, conforme recentes entendimentos da CVM já demonstrados em consultas 

formuladas em operações societárias semelhantes e, ainda, nos termos da disposição da 

Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015, não se justifica a realização de cálculo de 

relação de troca, com base nos patrimônios das companhias a preços de mercado, nem 

tampouco o laudo correspondente para fins de comparação que trata o artigo 264 da Lei 

n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como nos artigos 6º e 7º 

da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015. 

 

 

 

São Paulo, 30 de julho de 2021. 

 

 

A Administração 

 

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
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ANEXO I – PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO 

DA SF ENERGIA  

 
 
 

PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento particular, as Partes abaixo qualificadas por seus respectivos 

administradores, têm entre si certo e ajustado celebrar o presente Protocolo de 

Incorporação e Instrumento de Justificação (“Protocolo”), de acordo com os artigos 224, 

225 e 227 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, sociedade 

anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.998.611/0001-04, com 

sede na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre Crystal, 7° andar, Cidade e Estado de 

São Paulo, Cep: 04794-000, representada neste ato na forma do seu Estatuto Social 

(“Companhia” e/ou “Incorporadora”); e 

SF Energia Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida das Nações 

Unidas, nª 14.171, Torre Crystal, 6º andar, cj. 603, sala 2, Vila Gertrudes, Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

31.862.288/0001-37, representada neste ato na forma do seu Estatuto Social (“SF 

Energia” e/ou “Incorporada”). 

 

1.  JUSTITIFCAÇÃO 

A Companhia é detentora da integralidade do capital social da SF Energia, sendo esta uma 

holding pura detentora única e exclusivamente de ações da Piratininga-Bandeirantes 

Transmissora de Energia S.A. que, por sua vez, é detida integralmente de forma indireta 

pela Companhia e desenvolve atividades no mesmo ramo da Companhia. É do interesse 

da Companhia consolidar suas atividades e patrimônios, bem como simplificar a estrutura 

organizacional e societária, propiciando, assim, uma redução de seus custos 

administrativos e operacionais, além de integração dos negócios e na geração de sinergias 

daí decorrentes. 

 

2.  CAPITAL SOCIAL  

 

2.1. Capital Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 

Paulista 

O capital social da Companhia, subscrito e integralizado, é de 3.590.020.426,94, dividido em 
658.883.304 ações, sendo 257.937.732 ações ordinárias e 400.945.572 ações preferenciais, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal. 
 

2.2. Capital Social da SF Energia Participações S.A. 

O capital social da SF Energia, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 348.993,65, 

dividido em 9.272.444 ações, nominativas, sem valor nominal, sendo (i) 6.173.333 ações 

ordinárias e (ii) 3.099.111 ações preferenciais classe C. 

 

3.  INCORPORAÇÃO, AVALIAÇÃO E PATRIMÔNIO DA INCORPORADA 

 

3.1.  Data Base e Avaliação 

O laudo de avaliação do patrimônio da Incorporada foi elaborado pela empresa Taticca 

Auditores Independentes S.S. (“Taticca”), sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, 

na Rua Geraldo Campos Moreira, 375 - 5o. andar – Bairro Brooklin Novo, CEP 04571-020 

- Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20840718/0001-01, registrada no 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado do São Paulo sob o nº CRC 2SP-03.22.67/O-

1, em conformidade com o disposto no art. 227 da Lei das Sociedades por Ações, ad 



9 
 

referendum dos acionistas das Partes (“Laudos de Avaliação”), tendo sido concluído que o 

patrimônio líquido da SF Energia a ser incorporado pela Companhia foi avaliado no 

montante total de R$ 940.494.985,54, com base no seu valor contábil, na data de 30 de 

junho de 2021 (“Data Base”), de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

conforme demonstrado nos livros e registros contábeis da sociedade Incorporadora. 

 

3.2. O patrimônio líquido da Incorporada, conforme avaliação descrita acima, será 

integralmente absorvido pela Companhia, incluindo as variações patrimoniais ocorridas 

entre a Data Base e a efetiva incorporação da Incorporada pela Companhia. Os bens, 

direitos e obrigações da Incorporada a serem transferidos à Companhia são aqueles 

descritos no respectivo laudo de avaliação. 

 

3.3. Ausência de aumento de capital: a incorporação não resultará em um aumento ou 

redução do patrimônio líquido da Companhia, tendo em vista que a Companhia é titular de 

100% do capital social da Incorporada, e o patrimônio líquido da mesma encontra-se 

integralmente refletido no patrimônio líquido da Companhia, em decorrência da aplicação 

do método de consolidação. Por esse motivo, não haverá emissão de novas ações 

ordinárias pela Companhia em substituição ao seu atual investimento na Incorporada, não 

havendo qualquer relação de troca. Não haverá alteração do capital social ou estatuto 

social da Companhia.  

 

3.4. Extinção da Incorporada: com a incorporação da Incorporada e a consequente 

versão de todo o patrimônio líquido da mesma para a Companhia, a Incorporada será 

extinta nos termos do disposto no artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, cabendo 

aos administradores da Companhia promover o arquivamento e publicação dos atos da 

operação.  

 

3.5. Dispensa do laudo de avaliação do artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações e de 

demonstrações financeiras: conforme recentes entendimentos da CVM já demonstrados 

em consultas formuladas em operações societárias semelhantes e, ainda, nos termos da 

disposição da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015, não se justifica a realização 

de cálculo de relação de troca, com base nos patrimônios das companhias a preços de 

mercado, nem tampouco o laudo correspondente para fins de comparação que trata o 

artigo 264 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como 

nos artigos 6º e 7º da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015 

 

4. AÇÕES DA INCORPORADORA, RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO E DIREITOS 

POLÍTICOS E PATRIMONIAIS 

 

4.1. Ausência de Critério de Determinação da Relação de Substituição e Avaliação: 

considerando que a Incorporada é integralmente controlada pela Companhia (inexistindo, 

portanto, acionistas minoritários na Incorporada), a totalidade das ações de emissão da 

Incorporada serão canceladas. 

 

4.2. Inexistência de Relação de Substituição: tendo em vista que inexistem acionistas 

não controladores na Incorporada, posto que esta é integralmente controlada pela 

Companhia, não há que se falar em relação de substituição de ações de minoritários da 

Incorporada por ações da Companhia. 
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5.  DEMAIS CONDIÇÕES APLICÁVEIS À INCORPORAÇÃO 

 

5.1. Atos Societários: será realizada Assembleia Geral Extraordinária da Incorporada e 

da Companhia para apreciação e deliberação a respeito da operação contemplada neste 

Protocolo. 

 

5.2. Inexistência de Direito de Retirada: conforme acima referido, não há que se falar 

em dissidência e exercício de direito de retirada de sócio, visto que a Incorporada não 

possui sócios não controladores.  

 

5.3. Sucessão: a Companhia sucederá a Incorporada em seus direitos e obrigações, 

respondendo solidariamente pelas obrigações da Incorporada nos termos do disposto nos 

artigos 227 e 232 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

5.4. Autorização: uma vez aprovada a incorporação da Incorporada, os diretores da 

Companhia ficam responsáveis e autorizados a tomarem as medidas necessárias para a 

implementação dos termos e condições pactuados neste Protocolo, nos termos da 

legislação aplicável. 

 

5.5. Foro: Fica eleito o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir 

quaisquer controvérsias oriundas deste Protocolo.  

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas. 

 

São Paulo, 30 de julho de 2021. 

 

Como Incorporadora: 

 

_______________________________________________________________ 

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 

 

 

Como Incorporada: 

 

_____________________________________________ 

SF Energia Participações S.A. 
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ANEXO II - INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 21 DA ICVM 481/09 COM 

RELAÇÃO À EMPRESA AVALIADORA DA SF ENERGIA 
 

1.  Listar os avaliadores recomendados pela administração 

 

A Administração da Companhia vem recomendar para a Assembleia Geral Extraordinária a 

ser realizada em 31 de agosto de 2021, em conformidade com o Artigo 21, da ICVM 

481/09, a ratificação da nomeação da seguinte empresa de avaliação especializada a qual 

será responsável pela elaboração do laudo de avaliação da SF Energia, nos termos desta 

proposta: 

 

TATICCA Auditores Independentes S.S., com sede na Rua Geraldo Campos Moreira, 375, 

5º andar, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04571-020 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

20.840.718/0001-01 e no CRC/SP sob o nº 2SP-03.22.67/O-1. 

 

2.  Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados 

 

A Tattica é uma empresa com aproximadamente 20 (vinte) anos de mercado, prestando 

serviços relacionados a assessoria contábil e regulatória, certificação contábil, avaliação de 

empresas, dentre outras. A empresa é regularmente inscrita no Conselho Regional de 

Contabilidade do estado de São Paulo, estando habilitada para o desenvolvimento dos 

serviços contratados. 

 

3.  Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores 

recomendados 

 

Nos termos do Anexo 21 da ICVM 481/09, segue anexa a essa Proposta da Administração 

cópia da proposta de trabalho e remuneração do avaliador recomendado (Anexo III). 

 

4.  Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos 

entre os avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como 

definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto 

 
Não houve qualquer relação relevante nos últimos 3 (três) anos entre a Tattica e partes 
relacionadas à Companhia. 
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ANEXO III - PROPOSTA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO DO AVALIADOR 

RECOMENDADO PARA A INCORPORAÇÃO DA SF ENERGIA 

 

 
São Paulo, 12 de novembro de 2020. 

 

 

À 

ISA CTEEP 

São Paulo - SP  

 

Prezada(o)s, 

 

Atendendo à vossa solicitação, é com satisfação que apresentamos nossa proposta para servir a ISA 

CTEEP na prestação serviços de auditoria para emissão de laudos contábeis para incorporação de uma 

holding e uma operacional em processo de compra pela ISA CTEEP. 

 
As informações a seguir demonstram os recursos e a capacitação da equipe da TATICCA ALLINIAL 

GLOBAL para prestar os serviços requeridos. Os profissionais da TATICCA ALLINIAL GLOBAL que 

desenvolverão este trabalho possuem efetiva experiência em projetos de magnitude e escopo 

semelhantes. 

 
Colocamo-nos à sua inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, relacionados 

à nossa proposta.  

 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

Aderbal Alfonso Hoppe 

Sócio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestaremos serviços de auditoria e emissão de laudos contábeis para incorporação de uma holding e 

uma operacional em processo de compra pela ISA CTEEP, envolvendo a holding SF Energia Participações 

S.A. (31.862.288/0001-37) e Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia S.A. (25.298.138/0001-

40). Nossos procedimentos e modelo serão os constantes da norma de Laudo de Avaliação Emitido por 

Auditor Independente. 

 
Nossos trabalhos de avaliação contábil corresponde ao requerido pelas normas brasileiras de 

auditoria, com a observância e a aplicação de procedimentos técnicos na mesma extensão e 

documentação exigidas para a realização de exames de auditoria, com o objetivo de emissão de 

opinião sobre as demonstrações contábeis. Os procedimentos são adaptados às circunstâncias, uma 

vez que, nos trabalhos destinados à emissão de laudo de avaliação contábil em certa data- base, os 

procedimentos aplicados são principalmente direcionados aos valores constantes do balanço 

patrimonial, não sendo, portanto, direcionados a examinar e a opinar sobre as contas de resultado, os 

fluxos de caixa e/ou as mutações no acervo líquido durante o período findo na data-base do laudo de 

avaliação. 

 
Emitiremos Laudo de avaliação do acervo líquido contábil apurado por meio dos livros contábeis. Por 

avaliação pelo valor contábil compreende mensuração do ativo líquido, ou acervo líquido, de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Emitiremos conforme modelo do Anexo I da Norma de 

emissão de parecer, incluindo discriminar os bens, direitos e obrigações objeto da avaliação. 

 
A ISA CTEEP nos fornecerá carta de representação conforme normas de auditoria e conforme modelo 

já disponibilizado previamente. 

 

 

 

 

 

 

  

ESCOPO E RELATÓRIO 
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Nosso compromisso com a ISA CTEEP é de prestar serviços com qualidade e eficiência. Dentro deste espírito, 

nos empenharemos em propor honorários que sejam competitivos e, ao mesmo tempo, nos permitam alocar 

profissionais qualificados e aptos a atingir os objetivos esperados. 

 
Propomos honorários de R$25.530,00, e propomos faturar os valores assim que aceita a proposta e com 

vencimento contra-apresentação. 

 
Caso haja alterações relevantes na realização dos trabalhos comparativamente com as horas inicialmente 

previstas, informaremos previamente a administração da Companhia e alinharemos com V.Sas. qualquer 

redirecionamento necessário. 

 
Despesas com transporte, hospedagem, pedágio, estacionamento e refeições serão mantidas no nível mínimo 

necessário, e serão de responsabilidade da Companhia, caso incorridas. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORÁRIOS 
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ANEXO IV – LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SF ENERGIA 

 
 

 
Laudo de avaliação de Patrimônio Líquido contábil apurado por 

meio dos livros contábeis e ajustado às práticas contábeis 

brasileiras para efeito de incorporação da SF Energia Participações 

S.A., CNPJ 31.862.288/0001-37 

 

 
Em 30 de junho de 2021 
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Laudo de avaliação de patrimônio líquido contábil apurado por meio dos livros 

contábeis e ajustado às práticas contábeis brasileiras para efeito de incorporação 

 

 
Aos 

Administradores e Cotistas da 

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
São Paulo - SP 

 

 
 

        Dados da firma de auditoria 

 
 

1. TATICCA Auditores Independentes S.S. (“Taticca”), sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, na Rua 

Geraldo Campos Moreira, 375 - 5o. andar – Bairro Brooklin Novo, CEP 04571-020 - Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20840718/0001-01, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado 

do São Paulo sob o nº CRC 2SP-03.22.67/O-1, representada pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Aderbal Alfonso 

Hoppe, contador, portador do RG n.º 55.526.534-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 541.560.250-04 e no 

Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o n.º 1SC020036/O-8-T-SP, residente e domiciliado na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com escritório no mesmo endereço da representada, nomeada perita 

pela CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, sociedade de capital aberto, com sede 

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Das Nações Unidas, 14.171, Torre C Crystal – 6º. 

andar, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.998.611/0001-04 (“Sociedade”), para proceder à avaliação do 

patrimônio líquido contábil em 30 de junho de 2021 da SF Energia Participações S.A., CNPJ 31.862.288/0001- 

37, resumido nos anexos, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o resultado 

de seus trabalhos. 

 

 
 

        Objetivo da avaliação 

 
 

2. A avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de junho de 2021 da SF Energia Participações S.A., CNPJ 

31.862.288/0001-37, tem por objetivo suportar a incorporação da Sociedade pela CTEEP - Companhia de 

Transmissão de Energia Elétrica Paulista, sociedade de capital aberto, com sede na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Avenida Das Nações Unidas, 14.171, Torre C Crystal – 6º. andar, e inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 02.998.611/0001-04 (“Incorporadora”). 

 
 

         Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis 

 
 

3. A administração da Sociedade é responsável pela escrituração dos livros e elaboração de informações contábeis 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos relevantes que ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração de tais informações contábeis, livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas contábeis 

adotadas pela Sociedade está descrito no Anexo II do laudo de avaliação. 
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         Alcance dos trabalhos e responsabilidade do auditor independente 

 
 

4. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do patrimônio líquido em 30 de 

junho de 2021 da SF Energia Participações S.A., com base nos trabalhos conduzidos de acordo com o 

Comunicado Técnico CTG 2002 – Laudo de Avaliação emitido por Auditor Independente, aprovado pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que prevê a aplicação de procedimentos de exame de auditoria no 

balanço patrimonial da Sociedade transcrito no Anexo I, para emissão de laudo de avaliação. Assim, efetuamos 

o exame do referido balanço patrimonial da Sociedade de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria aplicáveis, que requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja 

planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que o acervo líquido objeto de nosso 

laudo de avaliação está livre de distorção relevante. 

 
 

5. A emissão de laudo de avaliação envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 

evidência a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 

auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante no patrimônio líquido, independentemente se 

causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para 

a elaboração do balanço patrimonial da Sociedade para planejar os procedimentos de auditoria que são 

apropriados nas circunstâncias, mas, não, para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses 

controles internos da Sociedade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das políticas 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração. Acreditamos que a 

evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão. 

 
 

        Conclusão 

 
 

6. Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor do patrimônio líquido de R$ 940.494.985,54, 

conforme balanço patrimonial em 30 de junho de 2021, constante nos registros contábeis da Sociedade, 

resumido no Anexo I, representa, em todos os seus aspectos relevantes, o patrimônio líquido contábil ajustado 

da SF Energia Participações S.A., CNPJ 31.862.288/0001-37, avaliado de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. 

 

 
   

 São Paulo, 23 de julho de 2020. 

 

 

 
 

Aderbal Alfonso Hoppe 

Contador CRC - 1SC020036/O-8-T-SP 

TATICCA Auditores Independentes S.S. 

CRC - 2SP-03.22.67/O-1 
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       Anexo I – Balanço Patrimonial 

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
Balanço Patrimonial da SF Energia Participações S.A. - CNPJ 31.862.288/0001-37 

30 de junho de 2021 
(Em Reais) 

 

Foram examinados os livros contábeis da SF Energia Participações S.A., CNPJ 31.862.288/0001-37, e demais 

documentos necessários à elaboração do laudo. Verificamos que o patrimônio líquido contábil a ser incorporado é 

de R$940.494.985,54, conforme tabela a seguir: 

 
 30/06/2021 

1 ATIVO 1.007.965.504,42 

1.1 CIRCULANTE 60,00 

1.1.01 DISPONÍVEL 60,00 

1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS 60,00 

1.1.01.001.001 Caixa 60,00 

1.2 NÃO CIRCULANTE 1.007.965.444,42 

1.2.03 INVESTIMENTOS 1.007.965.444,42 

1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES 1.007.965.444,42 

1.2.03.001.001 PIRATININGA BANDEIRANTES TRANSMISSORA DE ENERGIA S 1.007.965.444,42 

 
2 PASSIVO 

 
67.470.518,88 

2.1 CIRCULANTE 67.335.115,63 

2.1.03 FORNECEDORES 74.593,77 

2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS 74.593,77 

2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 137,66 

2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER 137,66 

2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES 67.260.384,20 

2.1.09.007 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL 67.260.384,20 

2.1.09.007.001 Provisão para Imposto de Renda 49.456.164,85 

2.1.09.007.002 Provisão para Contribuição Social 17.804.219,35 

2.2 NÃO CIRCULANTE 135.403,25 

2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 135.403,25 

2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES 135.403,25 

2.2.01.011.001 FORNECEDORES 135.403,25 

2.2.01.011.001.001 Adiantamento entre Partes Relacionadas 135.403,25 

ATIVO (-) PASSIVO = PATRIMÔNIO LÍQUIDO   940.494.985,54  
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       Anexo II – Principais práticas contábeis 

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
Balanço Patrimonial da SF Energia Participações S.A. - CNPJ 31.862.288/0001-37 

30 de junho de 2021 
(Em reais) 

 

As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir foram aplicadas de maneira consistente na preparação do laudo 

de avaliação de patrimônio líquido contábil apurado por meio dos livros contábeis da Sociedade: 

 

Principais práticas contábeis: 

 

1. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários 
 

Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original 

de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração 

no valor justo no momento de sua liquidação e são utilizados pelo Grupo na gestão das obrigações de curto prazo. 

 

A determinação da composição de caixa e equivalentes de caixa da  Sociedade  tem  como  objetivo  a  manutenção 

de caixa suficiente que assegure a continuidade dos investimentos e o cumprimento das obrigações de curto e longo 

prazo, mantendo o retorno de sua estrutura de capital a níveis adequados, visando à continuidade dos seus negócios 

e o aumento de valor para os acionistas e investidores. 

 

2. Passivos financeiros 
 

Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que 

a Sociedade se torna parte das disposições contratuais do instrumento. As classificações dos passivos financeiros 

são como seguem: 

 

(i) Mensurados pelo valor justo por meio do resultado: são os passivos financeiros que sejam: (i) mantidos para 

negociação, (ii) designados ao valor  justo com o objetivo  de confrontar os efeitos do reconhecimento  de 

receitas e despesas a fim de se obter informação contábil mais relevante e consistente ou (iii) derivativos.  

Estes passivos são registrados pelos respectivos valores justos, cujas mudanças são reconhecidas no resultado 

do exercício e qualquer alteração na mensuração subsequente dos valores justos que seja atribuível a 

alterações no risco de crédito do passivo é registrada contra outros resultados abrangentes. 

 

(ii) Mensurados ao custo amortizado: são os demais passivos financeiros que não se  enquadram  na  classificação 

acima. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzido de  quaisquer  custos  atribuíveis à transação 

e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros. 

 

A empresa realiza o registro contábil de garantias financeiras quando estas são concedidas para entidades não 

controladas ou quando a garantia financeira é concedida em um percentual maior que o de sua participação para 

cobertura  de  compromissos  de  empreendimentos  controlados  em  conjunto.  Tais   garantias   são   inicialmente 

registradas ao valor justo, através de (i) um passivo que corresponde ao risco assumido do não pagamento da dívida 

e que é amortizado contra receita financeira  no  mesmo  tempo  e  proporção  da amortização da dívida, e (ii) um 

ativo que  corresponde  ao direito  de  ressarcimento  pela  parte garantida ou  uma despesa antecipada em função 

das garantias, que é amortizado pelo recebimento de caixa de outros  acionistas ou pela taxa de juros efetiva durante 

o prazo da garantia.  Subsequentemente  ao  reconhecimento inicial, as garantias são mensuradas periodicamente 

pelo maior valor entre o montante determinado de acordo  com o CPC 25/IAS 37 e o montante inicialmente 

reconhecido, menos sua amortização acumulada. 
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Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando existe o 

direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de realizar o ativo e liquidar o passivo 

simultaneamente. 

 

3. Julgamentos e estimativas contábeis significativas 
 

As estimativas contábeis envolvem julgamento da Administração e estão sujeitas a revisão futura, podendo 

resultar em ajustes em despesas ou receitas. As principais estimativas relacionas nas demonstrações financeiras 

são perdas esperadas com contas a receber, já mencionada anteriormente, e provisão para demandas judiciais. 

 

As provisões para demandas judiciais são constituídas para todas que haja uma saída provável de recursos para 

liquidar uma demanda e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a 

avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 

recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como avaliação dos advogados externos. 

 

4. Imposto de renda e Contribuição social 
 

As despesas de imposto de renda e contribuição social são  calculadas  e  registradas  conforme  legislação  

vigente e incluem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a  renda  são  reconhecidos  na  

demonstração do resultado, exceto para os casos em  que  estiverem  diretamente  relacionados  a  itens  

registrados diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente, nos quais já são  reconhecidos  a 

valores líquidos destes efeitos fiscais, e os decorrentes de contabilização inicial em combinações de negócios. 

 

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do 

exercício que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. O imposto diferido é reconhecido com 

relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os 

correspondentes valores usados para fins de tributação e para prejuízos fiscais e base negativa de contribuição 

social e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver. 

 

A CTEEP, e suas controladas registraram em suas demonstrações financeiras os efeitos de imposto de renda e 

contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais, bases negativas da contribuição social e diferenças 

temporariamente indedutíveis, suportados por previsão de geração futura de bases tributáveis de imposto de 

renda e contribuição social, aprovadas anualmente pelo Conselho de Administração e apreciadas pelo Conselho 

Fiscal. 

 

5. Investimentos 
 

Na elaboração de suas demonstrações financeiras, a Sociedade reconhece e demonstra os investimentos em 

controladas e controladas em conjunto através do método de equivalência patrimonial. 
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ANEXO V - INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 20-A DA ICVM 481/09 COM 

RELAÇÃO À INCORPORAÇÃO DA SF ENERGIA 
 
 
 

1.  Protocolo e justificação da operação, nos termos dos arts. 224 e 225 da Lei 

nº 6.404, de 1976 

 

O protocolo de justificação da operação constitui o Anexo I desta Proposta de 

Administração. 
 

2.  Demais acordos, contratos e pré-contratos regulando o exercício do direito 

de voto ou a transferência de ações de emissão das sociedades subsistentes ou 

resultantes da operação, arquivados na sede da companhia ou dos quais o 

controlador da companhia seja parte. 

 

A Companhia, sociedade subsistente da operação, não possui acordos de tal natureza. 
 

3.  Descrição da Operação, incluindo: 
  

a.  Termos e Condições: 

 

A operação consiste na incorporação, pela Companhia, de sociedade controlada em relação 

à qual detêm a totalidade do capital social. 

 

A Companhia, nesta data, é titular de 100% (cem por cento) das ações representativas do 

capital social da SF Energia, de modo que as receitas, ativos e passivos da SF Energia 

encontram-se integralmente refletidos nas demonstrações financeiras consolidadas da 

Companhia, pela aplicação do método de consolidação. Portanto, (i) a Incorporação da SF 

Energia não resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido ou do capital social 

da Companhia; (ii) não haverá relação de substituição de participações societárias dos não 

acionistas controladores da SF Energia por ações da Companhia, tendo em vista esta ser 

a única sócia da SF Energia.  

 

A Incorporação da SF Energia será realizada considerando-se o valor contábil do patrimônio 

líquido da SF Energia, conforme refletido no respectivo balanço patrimonial, sendo certo 

que as variações patrimoniais apuradas a partir da referida data base serão apropriadas 

pela Companhia, passando-se para seus livros contábeis e efetuando-se as necessárias 

alterações. 

 

b.  Obrigações de Indenizar: 

 

i.  Os administradores de qualquer das companhias envolvidas: 

 

Não há.  

 

ii.  Caso a operação não se concretize: 

 

Não há.  

 

c.  Tabela comparativa dos direitos, vantagens e restrições das ações das 

sociedades envolvidas ou resultantes, antes e depois da operação. 

 

Não haverá qualquer modificação dos direitos, vantagens e restrições das ações. 
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d.  Eventual necessidade de aprovação por debenturista ou outros credores 
 

Não há.  

 

e.  Elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, em 

caso de cisão. 

 

Não aplicável. 

 

f.  Intenção das companhias resultantes de obter registro de emissor de 

valores mobiliários. 

 

Não aplicável. 

 

4. Planos para condução dos negócios sociais, notadamente no que se refere 

a eventos societários específicos que se pretenda promover 

 

Não há. 

 

5.  Análise dos seguintes aspectos da operação 

 

a.  Descrição dos principais benefícios esperados, incluindo: (i) sinergias; (ii) 

benefícios fiscais; e (iii) vantagens estratégicas. 

 

É do interesse da Companhia consolidar suas atividades e patrimônios, bem como 

simplificar a estrutura organizacional e societária, propiciando, assim, uma redução de 

seus custos administrativos e operacionais, além de integração dos negócios e na geração 

de sinergias daí decorrentes. 

 

b.  Custos 

 

A simplificação da estrutura organizacional e societária propiciará uma redução de   custos 

administrativos e operacionais. 

 

c.  Riscos 

 

Não há riscos relevantes identificados para esta operação. 

 

 

d.  Caso se trate de transação com parte relacionada, eventuais alternativas 

que poderiam ter sido utilizadas para atingir os mesmos objetivos, indicando as 

razões pelas quais essas alternativas foram descartadas. 

 

Considerando que a Companhia detém a totalidade do capital social da SF Energia, não há 

razões para a adoção de outra estrutura societária que não sob a forma de incorporação 

para implementação da operação pretendida. 

 

e.  Relação de substituição. 

 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia é detentora da totalidade das ações 

emitidas pela SF Energia. 

 

f.  Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou 

sociedades sob controle comum. 

 

Não aplicável. 
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i.  Relação de substituição de ações calculada de acordo com o art. 264 da Lei 

nº 6.404, de 1976. 

 

Não aplicável, conforme item 5(e) acima. 

 

ii.  Descrição detalhada do processo de negociação da relação de substituição 

e demais termos e condições da operação. 

 

Não aplicável, conforme item 5(e) acima. 

 

iii.  Caso a operação tenha sido precedida, nos últimos 12 (doze) meses, de 

uma aquisição de controle ou de aquisição de participação em bloco de controle: 

(a) análise comparativa da relação de substituição e do preço pago 

na aquisição de controle; e (b) razões que justificam eventuais diferenças de 

avaliação nas diferentes operações. 

 

Não aplicável. 

 

iv.  Justificativa de por que a relação de substituição é comutativa, com a 

descrição dos procedimentos e critérios adotados para garantir a comutatividade 

da operação ou, caso a relação de substituição não seja comutativa, 

detalhamento do pagamento ou medidas equivalentes adotadas para assegurar 

compensação adequada. 

 

Não aplicável, conforme item 5(e) acima. 

 

6.  Cópia das atas de todas as reuniões do conselho de administração, 

conselho fiscal e comitês especiais em que a operação foi discutida, incluindo 

eventuais votos dissidentes. 

 

Não aplicável. 

 

7.  Cópia de estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou laudos 

de avaliação das companhias envolvidas na operação postos à disposição do 

acionista controlador em qualquer etapa da operação. 
 

O laudo de avaliação da SF Energia está disposto no Anexo IV da presente Proposta da 

Administração. 

 

7.1.  Identificação de eventuais conflitos de interesse entre as instituições 

financeiras, empresas e os profissionais que tenham elaborado os documentos 

mencionados no item 7 e as sociedades envolvidas na operação. 
 

Não foram identificados conflitos de interesse. 

 

8.  Projetos de estatuto ou alterações estatutárias das sociedades resultantes 

da operação. 

 

Não aplicável, pois o Estatuto Social da Companhia não será alterado em razão da 

operação. 

 

9.  Demonstrações financeiras usadas para os fins da operação, nos termos da 

norma específica. 

 

Conforme recentes entendimentos da CVM já demonstrados em consultas formuladas em 

operações societárias semelhantes e, ainda, nos termos da disposição da Instrução CVM 

nº 565, de 15 de junho de 2015, não se justifica a realização de cálculo de relação de 
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troca, com base nos patrimônios das companhias a preços de mercado, nem tampouco o 

laudo correspondente para fins de comparação que trata o artigo 264 da Lei n.º 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como nos artigos 6º e 7º da Instrução 

CVM nº 565, de 15 de junho de 2015 

 

10.  Demonstrações financeiras que foram elaboradas para os fins da operação, 

nos termos da norma específica. 

 

Não aplicável, conforme item 9 acima. 

 

11.  Documento contendo informações sobre as sociedades diretamente 

envolvidas que não sejam companhias abertas, incluindo: 

 

a.  Fatores de risco, nos termos dos itens 4.1 e 4.2 do formulário de referência. 

 

As informações referentes à SF Energia, enquanto empresa controlada da Companhia, não 

apresentam riscos distintos daqueles apresentados pela Companhia em seu formulário de 

referência. 

 

b.  Descrição das principais alterações nos fatores de riscos ocorridas no 

exercício anterior e expectativas em relação à redução ou aumento na exposição 

a riscos como resultado da operação, nos termos do item 5.4 do 

formulário de referência. 

 

A Companhia, em seu formulário de referência, identifica todas as variações de riscos de 

seu grupo empresarial, incluindo a SF Energia. Nesse sentido, não houve a identificação 

de alterações dos fatores de riscos, especificamente para as Incorporadas. 

 

c.  Descrição de suas atividades, nos termos dos itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 do 

formulário de referência. 

 

A SF Energia desenvolve a atividade de holding pura e seu único ativo são as ações detidas 

na PBTE.  

 

d.  Descrição do grupo econômico, nos termos do item 15 do formulário de 

referência. 

 

A Companhia é controlada pela Interconexión Electrica E.S.P., relevante empresa 

multilatina de sistemas de infraestrutura lineares, possuindo ainda entre seus investidores 

a Eletrobras, maior grupo brasileiro de energia elétrica. A ISA CTEEP possui ações listadas 

na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão e integra, desde 2002, o Nível 1 de Governança Corporativa. 

 

e.  Descrição do capital social, nos termos do item 17.1 do formulário de 

referência. 

 

A SF Energia possui capital social, subscrito e integralizado, de R$ 348.993,65, dividido 

em 9.272.444 ações, nominativas, sem valor nominal, sendo (i) 6.173.333 ações 

ordinárias e (ii) 3.099.111 ações preferenciais classe C. 

 

12.  Descrição da estrutura de capital e controle depois da operação, nos 

termos do item 15 do formulário de referência. 

 

Não aplicável, uma vez que não será alterada a estrutura de capital ou controle da 

Companhia. 

 

13.  Número, classe, espécie e tipo dos valores mobiliários de cada sociedade 

envolvida na operação detidos por quaisquer outras sociedades envolvidas na 
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operação, ou por pessoas vinculadas a essas sociedades, conforme definidas 

pelas normas que tratam de oferta pública para aquisição de ações. 

 

A Companhia é titular de 100% (cem por cento) do capital social da SF Energia, conforme 

demonstrado no item 11 (e). 

 

14. Exposição de qualquer das sociedades envolvidas na operação, ou de 

pessoas a elas vinculadas, conforme definidas pelas normas que tratam de oferta 

pública para aquisição de ações, em derivativos referenciados em valores 

mobiliários emitidos pelas demais sociedades envolvidas na operação. 

 

Não aplicável. 

 

15.  Relatório abrangendo todos os negócios realizados nos últimos 6 (seis) 

meses pelas pessoas abaixo indicadas com valores mobiliários de emissão das 

sociedades envolvidas na operação: (a) Sociedades envolvidas na operação: (i) 

Operações de compras privadas: preço médio; quantidade de ações envolvidas; 

valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor 

mobiliário; demais condições relevantes; (ii) Operações de vendas privadas: 

preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido; 

percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições 

relevantes; (iii) Operações de 

compra em mercados regulamentados: preço médio; quantidade de ações 

envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie 

do valor mobiliário; demais condições relevantes; (iv) Operações de venda em 

mercados regulamentados: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor 

mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor 

mobiliário; demais condições relevantes; e (b) Partes relacionadas a sociedades 

envolvidas na operação: (i) Operações de compras privadas: preço médio; 

quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em 

relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; (ii) 

Operações de vendas privadas: preço médio; quantidade de ações envolvidas; 

valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor 

mobiliário; demais condições relevantes; (iii) Operações de compra em mercados 

regulamentados: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário 

envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais 

condições relevantes; (iv) Operações de venda em mercados regulamentados: 

preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido; 

percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições 

relevantes. 

 

Nos termos do Contrato de Compra e Venda celebrado entre a Companhia e os acionistas 

da SF Energia e PBTE em 02 de dezembro de 2020, foi firmada o compromisso de aquisição 

direta (a) de 100% das ações do capital social da SF Energia detidas pelo FIP Wire, 

representando, portanto, a assunção do controle integral da SF Energia pela Companhia e 

(b) da totalidade das ações remanescentes de emissão da PBTE, que não sejam detidas 

pela SF Energia, resultando na assunção de controle indireto da PBTE pela Companhia, 

conforme a estrutura da operação. Tal operação foi objeto de deliberação e aprovação 

pelos acionistas da Companhia em assembleia geral extraordinária realizada em 23 de 

dezembro de 2020. 

 

A consumação da operação estava vinculada ao cumprimento de determinadas condições 

precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda e que são comumente aplicáveis 

neste tipo de operação. Os acionistas da SF Energia e PBTE e os intervenientes 

garantidores prestaram à Companhia garantias e declarações com relação a si próprios, à 

SF Energia e a PBTE. Também foram estabelecidos direitos indenizatórios entre as partes 
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advindos do descumprimento de obrigações e/ou previsões do Contrato de Compra e 

Venda, conforme aplicável.  

 

16.  Documento por meio do qual o Comitê Especial Independente submeteu 

suas recomendações ao Conselho de Administração, caso a operação tenha sido 

negociada nos termos do Parecer de Orientação CVM nº 35, de 2008. 
 

Não aplicável. 
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ANEXO VI – PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E INSTRUMENTO DE 

JUSTIFICAÇÃO DA PBTE 

 

 

PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento particular, as Partes abaixo qualificadas por seus respectivos 

administradores, têm entre si certo e ajustado celebrar o presente Protocolo de 

Incorporação e Instrumento de Justificação (“Protocolo”), de acordo com os artigos 224, 

225 e 227 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, sociedade 

anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.998.611/0001-04, com 

sede na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre Crystal, 7° andar, Cidade e Estado de 

São Paulo, Cep: 04794-000, representada neste ato na forma do seu Estatuto Social 

(“Companhia” e/ou “Incorporadora”); e 

 

Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia S.A., sociedade anônima, com 

sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 6º andar, cj. 602, sala 2, 

Vila Gertrudes, CEP 04794-000e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.298.138/0001-40, 

representada neste ato na forma do seu Estatuto Social (“PBTE” e/ou “Incorporada”). 

 

6.  JUSTITIFCAÇÃO 

A Companhia é detentora da integralidade do capital social PBTE que, por sua vez, 

desenvolve atividades no mesmo ramo da Companhia. É do interesse da Companhia 

consolidar suas atividades e patrimônios, bem como simplificar a estrutura organizacional 

e societária, propiciando, assim, uma redução de seus custos administrativos e 

operacionais, além de integração dos negócios e na geração de sinergias daí decorrentes. 

 

7.  CAPITAL SOCIAL  

 

7.1. Capital Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 

Paulista 

O capital social da Companhia, subscrito e integralizado, é de 3.590.020.426,94, dividido em 
658.883.304 ações, sendo 257.937.732 ações ordinárias e 400.945.572 ações preferenciais, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal. 
 

7.2. Capital Social da Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia S.A. 

 

O capital social da PBTE, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 410.100,00, dividido 

em 10.432.106 de ações, nominativas, sem valor nominal, sendo (i) 6.900.889 ações 

ordinárias e (ii) 3.531.217 ações preferenciais classe C. 

 

8.  INCORPORAÇÃO, AVALIAÇÃO E PATRIMÔNIO DA INCORPORADA 

 

8.1.  Data Base e Avaliação 

O laudo de avaliação do patrimônio da Incorporada foi elaborado pela empresa Taticca 

Auditores Independentes S.S. (“Taticca”), sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, 

na Rua Geraldo Campos Moreira, 375 - 5o. andar – Bairro Brooklin Novo, CEP 04571-020 

- Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20840718/0001-01, registrada no 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado do São Paulo sob o nº CRC 2SP-03.22.67/O-

1, em conformidade com o disposto no art. 227 da Lei das Sociedades por Ações, ad 

referendum dos acionistas das Partes (“Laudos de Avaliação”), tendo sido concluído que o 

patrimônio líquido da PBTE a ser incorporado pela Companhia foi avaliado no montante 

total de R$ 1.134.074.690,93, com base no seu valor contábil, na data de 30 de junho de 
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2021 (“Data Base”), de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme 

demonstrado nos livros e registros contábeis da sociedade Incorporadora. 

 

8.2. O patrimônio líquido da Incorporada, conforme avaliação descrita acima, será 

integralmente absorvido pela Companhia, incluindo as variações patrimoniais ocorridas 

entre a Data Base e a efetiva incorporação da Incorporada pela Companhia. Os bens, 

direitos e obrigações da Incorporada a serem transferidos à Companhia são aqueles 

descritos no respectivo laudo de avaliação. 

 

8.3. Ausência de aumento de capital: a incorporação não resultará em um aumento ou 

redução do patrimônio líquido da Companhia, tendo em vista que a Companhia é titular de 

100% do capital social da Incorporada, e o patrimônio líquido da mesma encontra-se 

integralmente refletido no patrimônio líquido da Companhia, em decorrência da aplicação 

do método de consolidação. Por esse motivo, não haverá emissão de novas ações 

ordinárias pela Companhia em substituição ao seu atual investimento na Incorporada, não 

havendo qualquer relação de troca. Não haverá alteração do capital social ou estatuto 

social da Companhia.  

 

8.4. Extinção da Incorporada: com a incorporação da Incorporada e a consequente 

versão de todo o patrimônio líquido da mesma para a Companhia, a Incorporada será 

extinta nos termos do disposto no artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, cabendo 

aos administradores da Companhia promover o arquivamento e publicação dos atos da 

operação.  

 

8.5. Dispensa do laudo de avaliação do artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações e de 

demonstrações financeiras: conforme recentes entendimentos da CVM já demonstrados 

em consultas formuladas em operações societárias semelhantes e, ainda, nos termos da 

disposição da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015, não se justifica a realização 

de cálculo de relação de troca, com base nos patrimônios das companhias a preços de 

mercado, nem tampouco o laudo correspondente para fins de comparação que trata o 

artigo 264 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como 

nos artigos 6º e 7º da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015. 

 

9. AÇÕES DA INCORPORADORA, RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO E DIREITOS 

POLÍTICOS E PATRIMONIAIS 

 

9.1. Ausência de Critério de Determinação da Relação de Substituição e Avaliação: 

considerando que a Incorporada é integralmente controlada pela Companhia (inexistindo, 

portanto, acionistas minoritários na Incorporada), a totalidade das ações de emissão da 

Incorporada serão canceladas. 

 

9.2. Inexistência de Relação de Substituição: tendo em vista que inexistem acionistas 

não controladores na Incorporada, posto que esta é integralmente controlada pela 

Companhia, não há que se falar em relação de substituição de ações de minoritários da 

Incorporada por ações da Companhia. 

 

10.  DEMAIS CONDIÇÕES APLICÁVEIS À INCORPORAÇÃO 

 

10.1. Atos Societários: será realizada Assembleia Geral Extraordinária da Incorporada e 

da Companhia para apreciação e deliberação a respeito da operação contemplada neste 

Protocolo. 
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10.2. Inexistência de Direito de Retirada: conforme acima referido, não há que se falar 

em dissidência e exercício de direito de retirada de sócio, visto que a Incorporada não 

possui sócios não controladores.  

 

10.3. Sucessão: a Companhia sucederá a Incorporada em seus direitos e obrigações, 

respondendo solidariamente pelas obrigações da Incorporada nos termos do disposto nos 

artigos 227 e 232 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

10.4. Autorização: uma vez aprovada a incorporação da Incorporada, os diretores da 

Companhia ficam responsáveis e autorizados a tomarem as medidas necessárias para a 

implementação dos termos e condições pactuados neste Protocolo, nos termos da 

legislação aplicável. 

 

10.5. Foro: Fica eleito o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir 

quaisquer controvérsias oriundas deste Protocolo.  

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas. 

 

São Paulo, 30 de julho de 2021. 

 

Como Incorporadora: 

 

_______________________________________________________________ 

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 

                      

Como Incorporada: 

 

_______________________________________________________________ 

Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia S.A. 
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ANEXO VII - INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 21 DA ICVM 481/09 COM 

RELAÇÃO À EMPRESA AVALIADORA DA PBTE 
 
 

1.  Listar os avaliadores recomendados pela administração 

 

A Administração da Companhia vem recomendar para a Assembleia Geral Extraordinária a 

ser realizada em 31 de agosto de 2021, em conformidade com o Artigo 21, da ICVM 

481/09, a ratificação da nomeação da seguinte empresa de avaliação especializada a qual 

será responsável pela elaboração do laudo de avaliação da SF Energia, nos termos desta 

proposta: 

 

TATICCA Auditores Independentes S.S., com sede na Rua Geraldo Campos Moreira, 375, 

5º andar, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04571-020 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

20.840.718/0001-01 e no CRC/SP sob o nº 2SP-03.22.67/O-1. 

 

2.  Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados 

 

A Tattica é uma empresa com aproximadamente 20 (vinte) anos de mercado, prestando 

serviços relacionados a assessoria contábil e regulatória, certificação contábil, avaliação de 

empresas, dentre outras. A empresa é regularmente inscrita no Conselho Regional de 

Contabilidade do estado de São Paulo, estando habilitada para o desenvolvimento dos 

serviços contratados. 

 

3.  Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores 

recomendados 

 

Nos termos do Anexo 21 da ICVM 481/09, segue anexa a essa Proposta da Administração 

cópia da proposta de trabalho e remuneração do avaliador recomendado (Anexo VIII). 

 

4.  Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos 

entre os avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como 

definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto 

 
Não houve qualquer relação relevante nos últimos 3 (três) anos entre a Tattica e partes 
relacionadas à Companhia. 
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ANEXO VIII - PROPOSTA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO DO AVALIADOR 

RECOMENDADO PARA A INCORPORAÇÃO DA PBTE 

 

 
São Paulo, 12 de novembro de 2020. 

 

 

À 

ISA CTEEP 

São Paulo - SP  

 

Prezada(o)s, 

 

Atendendo à vossa solicitação, é com satisfação que apresentamos nossa proposta para servir a ISA 

CTEEP na prestação serviços de auditoria para emissão de laudos contábeis para incorporação de uma 

holding e uma operacional em processo de compra pela ISA CTEEP. 

 
As informações a seguir demonstram os recursos e a capacitação da equipe da TATICCA ALLINIAL 

GLOBAL para prestar os serviços requeridos. Os profissionais da TATICCA ALLINIAL GLOBAL que 

desenvolverão este trabalho possuem efetiva experiência em projetos de magnitude e escopo 

semelhantes. 

 
Colocamo-nos à sua inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, relacionados 

à nossa proposta.  

 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

Aderbal Alfonso Hoppe 

Sócio 
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Prestaremos serviços de auditoria e emissão de laudos contábeis para incorporação de uma holding e 

uma operacional em processo de compra pela ISA CTEEP, envolvendo a holding SF Energia Participações 

S.A. (31.862.288/0001-37) e Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia S.A. (25.298.138/0001-

40). Nossos procedimentos e modelo serão os constantes da norma de Laudo de Avaliação Emitido por 

Auditor Independente. 

 
Nossos trabalhos de avaliação contábil corresponde ao requerido pelas normas brasileiras de 

auditoria, com a observância e a aplicação de procedimentos técnicos na mesma extensão e 

documentação exigidas para a realização de exames de auditoria, com o objetivo de emissão de 

opinião sobre as demonstrações contábeis. Os procedimentos são adaptados às circunstâncias, uma 

vez que, nos trabalhos destinados à emissão de laudo de avaliação contábil em certa data- base, os 

procedimentos aplicados são principalmente direcionados aos valores constantes do balanço 

patrimonial, não sendo, portanto, direcionados a examinar e a opinar sobre as contas de resultado, os 

fluxos de caixa e/ou as mutações no acervo líquido durante o período findo na data-base do laudo de 

avaliação. 

 
Emitiremos Laudo de avaliação do acervo líquido contábil apurado por meio dos livros contábeis. Por 

avaliação pelo valor contábil compreende mensuração do ativo líquido, ou acervo líquido, de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Emitiremos conforme modelo do Anexo I da Norma de 

emissão de parecer, incluindo discriminar os bens, direitos e obrigações objeto da avaliação. 

 
A ISA CTEEP nos fornecerá carta de representação conforme normas de auditoria e conforme modelo 

já disponibilizado previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOPO E RELATÓRIO 
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Nosso compromisso com a ISA CTEEP é de prestar serviços com qualidade e eficiência. Dentro deste espírito, 

nos empenharemos em propor honorários que sejam competitivos e, ao mesmo tempo, nos permitam alocar 

profissionais qualificados e aptos a atingir os objetivos esperados. 

 
Propomos honorários de R$25.530,00, e propomos faturar os valores assim que aceita a proposta e com 

vencimento contra-apresentação. 

 
Caso haja alterações relevantes na realização dos trabalhos comparativamente com as horas inicialmente 

previstas, informaremos previamente a administração da Companhia e alinharemos com V.Sas. qualquer 

redirecionamento necessário. 

 
Despesas com transporte, hospedagem, pedágio, estacionamento e refeições serão mantidas no nível mínimo 

necessário, e serão de responsabilidade da Companhia, caso incorridas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HONORÁRIOS 
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ANEXO IX – LAUDO DE AVALIAÇÃO DA PBTE 
 

 

 

 

Laudo de avaliação de Patrimônio Líquido contábil apurado por meio 

dos livros contábeis e ajustado às práticas contábeis brasileiras para 

efeito de incorporação da Piratininga Bandeirantes Transmissora de 

Energia S.A. – CNPJ 25.298.138/0001-40 

 
Em 30 de junho de 2021 



 

36 

 

 

Índice 

 

 

Página 

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL PARA EFEITO DE INCORPORAÇÃO .............. 1 

ANEXO I – BALANÇO PATRIMONIAL 30 DE JUNHO DE 2021 ......................................................................4 

ANEXO II – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ........................................................................................ 5 



 

37 
 

 

 

Laudo de avaliação de patrimônio líquido contábil apurado por meio dos 
livros contábeis e ajustado às práticas contábeis brasileiras para efeito de 
incorporação 

 

Aos 

Administradores e Cotistas da 

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
São Paulo - SP 

 

 

   Dados da firma de auditoria 

1. TATICCA Auditores Independentes S.S. (“Taticca”), sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, na Rua 

Geraldo Campos Moreira, 375 - 5o. andar – Bairro Brooklin Novo, CEP 04571-020 - Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20840718/0001-01, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado 

do São Paulo sob o nº CRC 2SP-03.22.67/O-1, representada pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Aderbal Alfonso 

Hoppe, contador, portador do RG n.º 55.526.534-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 541.560.250-04 e no 

Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o n.º 1SC020036/O-8-T-SP, residente e domiciliado na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com escritório no mesmo endereço da representada, nomeada perita 

pela CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, sociedade de capital aberto, com sede 

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Das Nações Unidas, 14.171, Torre C Crystal – 6º. 

andar, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.998.611/0001-04 (“Sociedade”), para proceder à avaliação do 

patrimônio líquido contábil em 30 de junho de 2021 da Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia S.A., 

CNPJ 25.298.138/0001-40, resumido nos anexos, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos. 

 

 Objetivo da avaliação 

2. A avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de junho de 2021 da Piratininga Bandeirantes Transmissora 

de Energia S.A., CNPJ 25.298.138/0001-40, tem por objetivo suportar a incorporação da Sociedade pela a 

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, sociedade de capital aberto, com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Das Nações Unidas, 14.171, Torre C Crystal – 6º. andar, 

e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.998.611/0001-04 (“Incorporadora”). 
 

Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis 

3. A administração da Sociedade é responsável pela escrituração dos livros e elaboração de informações contábeis 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos relevantes que ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração de tais informações contábeis, livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas contábeis 

adotadas pela Sociedade está descrito no Anexo II do laudo de avaliação. 
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  Alcance dos trabalhos e responsabilidade do auditor independente 

4. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do patrimônio líquido em 30 de 

junho de 2021 da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, com base nos trabalhos 

conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico CTG 2002 – Laudo de Avaliação emitido por Auditor 

Independente, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que prevê a aplicação de 

procedimentos de exame de auditoria no balanço patrimonial da Sociedade transcrito no Anexo I, para emissão 

de laudo de avaliação. Assim, efetuamos o exame do referido balanço patrimonial da Sociedade de acordo com 

as normas brasileiras e internacionais de auditoria aplicáveis, que requerem o cumprimento de exigências éticas 

pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 

o acervo líquido objeto de nosso laudo de avaliação está livre de distorção relevante. 
 

5. A emissão de laudo de avaliação envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 

evidência a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 

auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante no patrimônio líquido, independentemente se 

causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para 

a elaboração do balanço patrimonial da Sociedade para planejar os procedimentos de auditoria que são 

apropriados nas circunstâncias, mas, não, para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses 

controles internos da Sociedade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das políticas 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração. Acreditamos que a 

evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão. 

 

  Conclusão 

6. Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor do patrimônio líquido de R$1.134.074.690,93, 

conforme balanço patrimonial em 30 de junho de 2021, constante nos registros contábeis da Sociedade, 

resumido no Anexo I, representa, em todos os seus aspectos relevantes, o patrimônio líquido contábil ajustado 

da Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia S.A., CNPJ 25.298.138/0001-40, avaliado de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

 

São Paulo, 23 de julho de 2021. 

 

 

 

Aderbal Alfonso Hoppe 

Contador CRC - 1SC020036/O-8-T-SP 

TATICCA Auditores Independentes S.S. 

CRC - 2SP-03.22.67/O-1 
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Anexo I – Balanço Patrimonial 

 

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
Balanço Patrimonial da Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia S.A. - CNPJ 

25.298.138/0001-40 30 de junho de 2021 

(Em reais) 

 

Foram examinados os livros contábeis da Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia S.A., CNPJ 

25.298.138/0001-40, e demais documentos necessários à elaboração do laudo. Verificamos que o patrimônio 

líquido contábil a ser incorporado é de R$ 1.134.074.690,93, conforme tabela a seguir: 

 

  30/06/2021  

ATIVO 2.268.309.978,77D 
ATIVO CIRCULANTE 309.922.005,76D 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 107.605.179,07D 

EQUIVALENTE DE CAIXA 107.506.946,08D 

CONSESSIONÁRIAS E PERMISSIONARIAS 18.605.724,94D 

TRIBUTOS COMPENSÁVEIS 12.576.883,08D 

       DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUÇOES                                                          2.984.101,79D 

        DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE     7.805,83D 

                        OUTROS ATIVOS CIRCULANTES                                                               167.249,01D 

 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                                                                        446,23D  

 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                                           166.802,78D 

 ATIVO DE CONTRATO CP                                                                   167.975.062,04D 
 ATIVO NAO CIRCULANTE  1.958.387.973,01D    

 ATIVO DE CONTRATO - LP 1.958.262.077,44D  

                       IMOBILIZADO           55.929,96D 

                       INTANGIVEL                                                                                             69.965,61D 
 

PASSIVO 1.134.235.287,84C 

PASSIVO CIRCULANTE 600.622.655,72C 

FORNECEDORES 65.467,18C 

EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES 379.271.696,18C 

TRIBUTOS 217.477.719,83C 

PROVISÃO PARA LITÍGIOS 2.984.101,79C 

ENCARGOS SETORIAIS 823.670,74C 

PASSIVO NAO CIRCULANTE 533.612.632,12C 

IMPOSTOS DIFERIDOS 533.612.632,12C 

 
 

ATIVO (-) PASSIVO = PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

     1.134.074.690,93  
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  Anexo II – Principais práticas contábeis 

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
Balanço Patrimonial da Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia S.A. - CNPJ 

25.298.138/0001-40 30 de junho de 2021 

(Em reais) 

 

As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir foram aplicadas de maneira consistente na 

preparação do laudo de avaliação de patrimônio líquido contábil apurado por meio dos livros contábeis 

da Sociedade: 

 

Principais práticas contábeis: 

 

1. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários 
 

Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros com 

vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um 

risco insignificante de alteração no valor justo no momento de sua liquidação e são utilizados pelo 

Grupo na gestão das obrigações de curto prazo. 

 

A determinação da composição de caixa e equivalentes de caixa da  Sociedade  tem  como  objetivo  a  

manutenção de caixa suficiente que assegure a continuidade dos investimentos e o cumprimento das 

obrigações de curto e longo prazo, mantendo o retorno de sua estrutura de capital a níveis adequados, 

visando à continuidade dos seus negócios e o aumento de valor para os acionistas e investidores. 

 

2. Passivos financeiros 
 

Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de 

negociação em que a Sociedade se torna parte das disposições contratuais do instrumento. As 

classificações dos passivos financeiros são como seguem: 

(i) Mensurados pelo valor justo por meio do resultado: são os passivos financeiros que sejam: (i) mantidos 

para negociação, (ii) designados ao valor justo com o objetivo de confrontar os efeitos do 

reconhecimento de receitas e despesas a fim de se obter informação contábil mais relevante e 

consistente ou (iii) derivativos. Estes passivos são registrados pelos respectivos valores justos, cujas 

mudanças são reconhecidas no resultado do exercício e qualquer alteração na mensuração subsequente 

dos valores justos que seja atribuível a alterações no risco de crédito do passivo é registrada contra outros 

resultados abrangentes. 
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(ii) Mensurados ao custo amortizado: são os demais passivos financeiros que não se  enquadram  na  

classificação acima. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzido de  quaisquer  custos  

atribuíveis à transação e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado através do método da taxa 

efetiva de juros. 

 

A empresa realiza o registro contábil de garantias financeiras quando estas são concedidas para entidades 

não controladas ou quando a garantia financeira é concedida em um percentual maior que o de sua 

participação para cobertura  de  compromissos  de  empreendimentos  controlados  em  conjunto.  Tais   

garantias   são   inicialmente registradas ao valor justo, através de (i) um passivo que corresponde ao risco 

assumido do não pagamento da dívida e que é amortizado contra receita financeira  no  mesmo  tempo  e  

proporção  da amortização da dívida, e (ii) um ativo que  corresponde  ao direito  de  ressarcimento  pela  

parte garantida ou  uma despesa antecipada em função das garantias, que é amortizado pelo recebimento de 

caixa de outros  acionistas ou pela taxa de juros efetiva durante o prazo da garantia. Subsequentemente ao 

reconhecimento inicial, as garantias são mensuradas periodicamente pelo maior valor entre o 

montante determinado de acordo  com o CPC 25/IAS 37 e o montante inicialmente reconhecido, 

menos sua amortização acumulada. 

 

Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando 

existe o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de realizar o ativo e liquidar o 

passivo simultaneamente. 

 

3. Julgamentos e estimativas contábeis significativas 
 

As estimativas contábeis envolvem julgamento da Administração e estão sujeitas a revisão futura, 

podendo resultar em ajustes em despesas ou receitas. As principais estimativas relacionas nas 

demonstrações financeiras são perdas esperadas com contas a receber, já mencionada anteriormente, e 

provisão para demandas judiciais. 

 

As provisões para demandas judiciais são constituídas para todas que haja uma saída provável de 

recursos para liquidar uma demanda e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da 

probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 

jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 

jurídico, bem como avaliação dos advogados externos. 

 

4. Imposto de renda e Contribuição social 
 

As despesas de imposto de renda e contribuição social são  calculadas  e  registradas  conforme  

legislação  vigente e incluem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a  renda  são  

reconhecidos  na  demonstração do resultado, exceto para os casos em  que  estiverem  diretamente  

relacionados  a  itens  registrados diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente, nos 
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quais já são  reconhecidos  a valores líquidos destes efeitos fiscais, e os decorrentes de contabilização 

inicial em combinações de negócios. 

 

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo 

tributável do exercício que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. O imposto 

diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e 

passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação e para prejuízos 

fiscais e base negativa de contribuição social e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, 

se houver. 

 

A CTEEP, e suas controladas registraram em suas demonstrações financeiras os efeitos dos créditos 

de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre diferenças temporariamente indedutíveis, 

suportados por previsão de geração futura de bases tributáveis de imposto de renda e contribuição 

social, aprovadas anualmente pelo Conselho de Administração e apreciadas pelo Conselho Fiscal. 

 

5. Ativo da concessão - contratual 

 

A concessão da Sociedade está classificada dentro do modelo de ativo contratual, conforme CPC 47 - 

Receita de Contrato com Cliente. O ativo contratual se origina na medida em que a concessionária 

satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita 

reconhecida ao longo do tempo do projeto, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado 

à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente, à medida que a 

Sociedade opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo contratual equivalente à contraprestação 

daquele mês pela satisfação da obrigação de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, 

pois nada mais além da passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. 

Os benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. 

 

O valor do ativo contratual da Companhia é formado por meio do valor presente dos seus fluxos de 

caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as 

premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). 

 

Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação 

que as concessionárias recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Estes 

recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais 

investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente 

ao final do contrato, conforme o tipo de concessão. Estes fluxos de recebimentos são: (i) remunerados 

pela taxa implícita que representa o componente financeiro do negócio estabelecida no início de cada 

projeto, (ii) atualizado pelo IPCA. 
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A implementação da infraestrutura, atividade executada durante fase de obra, tem o direito a 

contraprestação vinculado a performance de finalização da obra e das obrigações de desempenho de 

operar e manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e custos das 

obras relacionadas à formação deste ativo através dos gastos incorridos. 

 

 

  



 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 

ANEXO X - INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 20-A DA ICVM 481/09 

COM RELAÇÃO À INCORPORAÇÃO DA PBTE 
 
 
 

1.  Protocolo e justificação da operação, nos termos dos arts. 224 e 225 

da Lei nº 6.404, de 1976 

 

O protocolo de justificação da operação constitui o Anexo VI desta Proposta de 

Administração. 
 

2.  Demais acordos, contratos e pré-contratos regulando o exercício do 

direito de voto ou a transferência de ações de emissão das sociedades 

subsistentes ou resultantes da operação, arquivados na sede da companhia 

ou dos quais o controlador da companhia seja parte. 

 

A Companhia, sociedade subsistente da operação, não possui acordos de tal 

natureza. 
 

3.  Descrição da Operação, incluindo: 
 

a.  Termos e Condições: 

 

A operação consiste na incorporação, pela Companhia, de sociedade controlada em 

relação à qual deterá a totalidade do capital social após a aprovação da Incorporação 

da SF Energia. 

 

Assim, a Companhia, nesta data, após aprovação da Incorporação da SF Energia, se 

tornou titular de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social 

da PBTE. As receitas, ativos e passivos da PBTE encontram-se integralmente 

refletidos nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, pela aplicação 

do método de consolidação. Portanto, (i) a Incorporação da PBTE não resultará em 

aumento ou redução do patrimônio líquido ou do capital social da Companhia; (ii) 

não haverá relação de substituição de participações societárias dos acionistas não 

controladores da PBTE por ações da Companhia, tendo em vista esta ser a única sócia 

da PBTE.  

 

A Incorporação da PBTE será realizada considerando-se o valor contábil do patrimônio 

líquido da PBTE, conforme refletido no respectivo balanço patrimonial, sendo certo 

que as variações patrimoniais apuradas a partir da referida data base serão 

apropriadas pela Companhia, passando-se para seus livros contábeis e efetuando-se 

as necessárias alterações. 

 

b.  Obrigações de Indenizar: 

 

i.  Os administradores de qualquer das companhias envolvidas: 

 

Não há.  

 

ii.  Caso a operação não se concretize: 

 

Não há.  
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c.  Tabela comparativa dos direitos, vantagens e restrições das ações das 

sociedades envolvidas ou resultantes, antes e depois da operação. 

 

Não haverá qualquer modificação dos direitos, vantagens e restrições das ações. 

 

d.  Eventual necessidade de aprovação por debenturista ou outros 

credores 
 

Não há. 

 

e.  Elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, 

em caso de cisão. 

 

Não aplicável. 

 

f.  Intenção das companhias resultantes de obter registro de emissor de 

valores mobiliários. 

 

Não aplicável. 

 

4. Planos para condução dos negócios sociais, notadamente no que se 

refere a eventos societários específicos que se pretenda promover. 

 

Não há. 

 

 

5.  Análise dos seguintes aspectos da operação 

 

a.  Descrição dos principais benefícios esperados, incluindo: (i) 

sinergias; (ii) benefícios fiscais; e (iii) vantagens estratégicas. 

 

É do interesse da Companhia consolidar suas atividades e patrimônios, bem como 

simplificar a estrutura organizacional e societária, propiciando, assim, uma redução 

de seus custos administrativos e operacionais, além de integração dos negócios e na 

geração de sinergias daí decorrentes. 

 

b.  Custos 

 

A simplificação da estrutura organizacional e societária propiciará uma redução de   

custos administrativos e operacionais. 

 

c.  Riscos 

 

Não há riscos relevantes identificados para esta operação. 

 

d.  Caso se trate de transação com parte relacionada, eventuais 

alternativas que poderiam ter sido utilizadas para atingir os mesmos 

objetivos, indicando as razões pelas quais essas alternativas foram 

descartadas. 
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Considerando que a Companhia detém a totalidade do capital social da PBTE, não há 

razões para a adoção de outra estrutura societária que não sob a forma de 

incorporação para implementação da operação pretendida. 

 

e.  Relação de substituição. 

 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia é detentora da totalidade das ações 

emitidas pela PBTE. 

 

f.  Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou 

sociedades sob controle comum. 

Não aplicável. 

 

i.  Relação de substituição de ações calculada de acordo com o art. 264 

da Lei nº 6.404, de 1976. 

 

Não aplicável, conforme item 5(e) acima. 

 

ii.  Descrição detalhada do processo de negociação da relação de 

substituição e demais termos e condições da operação. 

 

Não aplicável, conforme item 5(e) acima. 

 

iii.  Caso a operação tenha sido precedida, nos últimos 12 (doze) meses, 

de uma aquisição de controle ou de aquisição de participação em bloco de 

controle: (a) análise comparativa da relação de substituição e do preço pago 

na aquisição de controle; e (b) razões que justificam eventuais diferenças 

de avaliação nas diferentes operações. 

 

Não aplicável. 

 

iv.  Justificativa de por que a relação de substituição é comutativa, com a 

descrição dos procedimentos e critérios adotados para garantir a 

comutatividade da operação ou, caso a relação de substituição não seja 

comutativa, detalhamento do pagamento ou medidas equivalentes adotadas 

para assegurar compensação adequada. 

 

Não aplicável, conforme item 5(e) acima. 

 

6.  Cópia das atas de todas as reuniões do conselho de administração, 

conselho fiscal e comitês especiais em que a operação foi discutida, 

incluindo eventuais votos dissidentes. 

 

Não aplicável. 

 

7.  Cópia de estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou 

laudos de avaliação das companhias envolvidas na operação postos à 

disposição do acionista controlador em qualquer etapa da operação. 
 

O laudo de avaliação da PBTE está disposto no Anexo IX da presente Proposta da 

Administração. 
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7.1.  Identificação de eventuais conflitos de interesse entre as instituições 

financeiras, empresas e os profissionais que tenham elaborado os 

documentos mencionados no item 7 e as sociedades envolvidas na operação. 
 

Não foram identificados conflitos de interesse. 

 

8.  Projetos de estatuto ou alterações estatutárias das sociedades 

resultantes da operação. 

 

Não aplicável, pois o Estatuto Social da Companhia não será alterado em razão da 

operação. 

 

9.  Demonstrações financeiras usadas para os fins da operação, nos 

termos da norma específica. 

 

Conforme recentes entendimentos da CVM já demonstrados em consultas formuladas 

em operações societárias semelhantes e, ainda, nos termos da disposição da 

Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015, não se justifica a realização de 

cálculo de relação de troca, com base nos patrimônios das companhias a preços de 

mercado, nem tampouco o laudo correspondente para fins de comparação que trata 

o artigo 264 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem 

como nos artigos 6º e 7º da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015 

 

10.  Demonstrações financeiras pro foram elaboradas para os fins da 

operação, nos termos da norma específica. 

 

Não aplicável, conforme item 9 acima. 

 

11.  Documento contendo informações sobre as sociedades diretamente 

envolvidas que não sejam companhias abertas, incluindo: 

 

a.  Fatores de risco, nos termos dos itens 4.1 e 4.2 do formulário de 

referência. 

 

As informações referentes à PBTE, enquanto empresa controlada da Companhia, não 

apresenta riscos distintos daqueles apresentados pela Companhia em seu formulário 

de referência. 

 

b.  Descrição das principais alterações nos fatores de riscos ocorridas no 

exercício anterior e expectativas em relação à redução ou aumento na 

exposição a riscos como resultado da operação, nos termos do item 5.4 do 

formulário de referência. 

 

A Companhia, em seu formulário de referência, identifica todas as variações de riscos 

de seu grupo empresarial, incluindo a PBTE. Nesse sentido, não houve a identificação 

de alterações dos fatores de riscos, especificamente para as Incorporadas. 

 

c.  Descrição de suas atividades, nos termos dos itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 

do formulário de referência. 

 

A PBTE desenvolve as atividades de prestação do serviço público de transmissão de 

energia elétrica, incluindo construção, montagem, operação e manutenção da 



 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 

instalação de transmissão pelo prazo de 30 anos, referente ao lote F, composto pela 

instalação LT 345kV Bandeirante – Piratininga II C1 e C2, com 15 km cada 

(subterrânea), localizada no Estado de São Paulo, nos termos do Contrato de 

Concessão nº 12/2016 celebrado 21 de novembro de 2016, com a Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL e do Edital Leilão ANEEL nº 13/2015. 

 

d.  Descrição do grupo econômico, nos termos do item 15 do formulário 

de referência. 

 

A Companhia é controlada pela Interconexión Electrica E.S.P., relevante empresa 

multilatina de sistemas de infraestrutura lineares, possuindo ainda entre seus 

investidores a Eletrobras, maior grupo brasileiro de energia elétrica. A ISA CTEEP 

possui ações listadas na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão e integra, desde 2002, o Nível 1 

de Governança Corporativa. 

 

e.  Descrição do capital social, nos termos do item 17.1 do formulário de 

referência. 

 

A PBTE possui capital social, subscrito e integralizado, de R$ 410.100,00, dividido em 

10.432.106 de ações, nominativas, sem valor nominal, sendo (i) 6.900.889 ações 

ordinárias e (ii) 3.531.217 ações preferenciais classe C. 

 

 

12.  Descrição da estrutura de capital e controle depois da operação, nos 

termos do item 15 do formulário de referência. 

 

Não aplicável, uma vez que não será alterada a estrutura de capital ou controle da 

Companhia. 

 

13.  Número, classe, espécie e tipo dos valores mobiliários de cada 

sociedade envolvida na operação detidos por quaisquer outras sociedades 

envolvidas na operação, ou por pessoas vinculadas a essas sociedades, 

conforme definidas pelas normas que tratam de oferta pública para 

aquisição de ações. 

 

A Companhia é titular de 100% (cem por cento) do capital social da PBTE, conforme 

demonstrado no item 11 (e). 

 

14. Exposição de qualquer das sociedades envolvidas na operação, ou de 

pessoas a elas vinculadas, conforme definidas pelas normas que tratam de 

oferta pública para aquisição de ações, em derivativos referenciados em 

valores mobiliários emitidos pelas demais sociedades envolvidas na 

operação. 

 

Não aplicável. 

 

15.  Relatório abrangendo todos os negócios realizados nos últimos 6 

(seis) meses pelas pessoas abaixo indicadas com valores mobiliários de 

emissão das sociedades envolvidas na operação: (a) Sociedades envolvidas 

na operação: (i) Operações de compras privadas: preço médio; quantidade 

de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em relação a 

classe e espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; (ii) 
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Operações de vendas privadas: preço médio; quantidade de ações 

envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e 

espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; (iii) Operações de 

compra em mercados regulamentados: preço médio; quantidade de ações 

envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e 

espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; (iv) Operações de 

venda em mercados regulamentados: preço médio; quantidade de ações 

envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e 

espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; e (b) Partes 

relacionadas a sociedades envolvidas na operação: (i) Operações de 

compras privadas: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor 

mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor 

mobiliário; demais condições relevantes; (ii) Operações de vendas privadas: 

preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido; 

percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais 

condições relevantes; (iii) Operações de compra em mercados 

regulamentados: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor 

mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor 

mobiliário; demais condições relevantes; (iv) Operações de venda em 

mercados regulamentados: preço médio; quantidade de ações envolvidas; 

valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor 

mobiliário; demais condições relevantes. 

 

Nos termos do Contrato de Compra e Venda celebrado entre a Companhia e os 

acionistas da SF Energia e PBTE em 02 de dezembro de 2020, foi firmada o 

compromisso de aquisição direta (a) de 100% das ações do capital social da SF 

Energia detidas pelo FIP Wire, representando, portanto, a assunção do controle 

integral da SF Energia pela Companhia e (b) da totalidade das ações remanescentes 

de emissão da PBTE, que não sejam detidas pela SF Energia, resultando na assunção 

de controle indireto da PBTE pela Companhia, conforme a estrutura da operação. Tal 

operação foi objeto de deliberação e aprovação pelos acionistas da Companhia em 

assembleia geral extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2020. 

 

A consumação da operação estava vinculada ao cumprimento de determinadas 

condições precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda e que são 

comumente aplicáveis neste tipo de operação. Os acionistas da SF Energia e PBTE e 

os intervenientes garantidores prestaram à Companhia garantias e declarações com 

relação a si próprios, à SF Energia e a PBTE. Também foram estabelecidos direitos 

indenizatórios entre as partes advindos do descumprimento de obrigações e/ou 

previsões do Contrato de Compra e Venda, conforme aplicável.  

 

16.  Documento por meio do qual o Comitê Especial Independente 

submeteu suas recomendações ao Conselho de Administração, caso a 

operação tenha sido negociada nos termos do Parecer de Orientação CVM nº 

35, de 2008. 
 

Não aplicável. 

 

 
 
 
 


