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Nome do Acionista

CNPJ ou CPF do acionista

E-mail

Orientações de preenchimento
Conforme estabelecido pela Instrução CVM nº 481, a Companhia adotará o sistema de votação a
distância em ocasião desta Assembleia Geral Extraordinária. Desta forma, os acionistas com
poder de voto poderão encaminhar, a partir desta data, suas instruções de voto em relação às
matérias da referida Assembleia Geral: (i) para prestadores de serviços aptos, ou (ii) diretamente
à Companhia, conforme orientações abaixo.
O envio do Boletim de Voto a Distância enviado diretamente a ISA CTEEP deverá ocorrer em até
7 dias antes da data da Assembleia Geral.
A ISA CTEEP, em até 3 dias contados do recebimento do boletim de voto a distância, comunicará
ao acionista (i) o recebimento do boletim de voto a distância, bem como se o boletim e eventuais
documentos que o acompanham são suficientes para que o voto do acionista seja considerado
válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do boletim de voto a distância ou dos
documentos que o acompanham, descrevendo os procedimentos e prazos necessários à
regularização do voto a distância proferido.
O Boletim de Voto a Distância que não estiver de acordo com as especificações citadas e não for
retificado não será considerado válido e, consequentemente, não será realizado o cômputo dos
votos nele contidos.
Durante o período de votação, o acionista poderá alterar suas instruções de voto, de modo que
será considerada válida a última instrução de voto recebida pela Companhia, contanto que atenda
aos requisitos de apresentação da documentação necessária e cumpra o prazo de recebimento.
Terminado o prazo de votação, o acionista não poderá alterar as Instruções de Voto já enviadas.
O acionista deverá participar presencialmente da Assembleia Geral caso considere necessária a
alteração do voto realizado.
Em caso de divergência entre o recebimento de Boletim de Voto a Distância enviado diretamente
para a Companhia e a Instrução de Voto contida no mapa consolidado de votação enviado pelo
Banco Escriturador para um mesmo número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), caso ocorra, deverá prevalecer a Instrução de Voto
recebida pelo Banco Escriturador, conforme previsto pela Instrução CVM nº 481.
Os trâmites cabíveis para envio da instrução de voto a distância ao Agente de Custódia devem
ser verificados com o respectivo agente.

Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
Conforme estabelecido pela Instrução CVM nº 481, a Companhia adotará o sistema de votação a
distância em ocasião desta Assembleia Geral Extraordinária. Desta forma, os acionistas com
poder de voto poderão encaminhar, a partir desta data, suas instruções de voto em relação às
matérias da referida Assembleia Geral: (i) para prestadores de serviços aptos, ou (ii) diretamente
à Companhia, conforme orientações abaixo:

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia / Orientações sobre o sistema
eletrônico de participação em assembleia, caso admita tal forma de participação.
O acionista pode optar por exercer o direito de voto a distância mediante o envio do: (i) Boletim de
Voto a Distância devidamente preenchido, (ii) cópia do documento de identidade digitalizado e (iii)
comprovante da titularidade das ações, diretamente perante a ISA CTEEP, com envio para o
seguinte endereço: CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, Avenida
das Nações Unidas, 14.171, Torre Crystal, 7º andar, São Paulo, SP, CEP 04794-000, A/C:
Gerência de Relações com Investidores.
O acionista também pode optar por exercer o direito de voto a distância mediante o envio ao e-
mail ri@isacteep.com.br dos seguintes documentos: (i) Boletim de Voto a Distância digitalizado
devidamente preenchido, (ii) cópia do documento de identidade digitalizado e (iii) comprovante da
titularidade das ações.

Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
A escrituração das ações da ISA CTEEP é realizada pelo Banco Itaú. O acionista, que possua
ações que não estejam depositadas em depositário central, poderá encaminhar sua instrução de
voto a distância por meio do Banco Itaú, devendo: realizar cadastro no site do Itaú Securities
Services Assembleia Digital, (ii) possuir certificado digital (público ou privado), e em caso de
Pessoa Jurídica enviar documentação e procuração para comprovação de poderes. Demais
dúvidas quanto ao uso do sistema deverão ser tratados com o próprio Banco Itaú.
Banco Itaú
https://assembleiadigital.comprova.com/itausecuritiesservices/artigo/home/assembleia-digital
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades).
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Deliberações / Questões relacionadas à AGE

1.  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”)

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

2.  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”)

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

3.  Deliberar sobre o Laudo de Avaliação da SF Energia

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

4.  Deliberar sobre a Incorporação da SF Energia

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

5.  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”)

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

6.  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”)

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

7.  Deliberar sobre o Laudo de Avaliação da PBTE

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

8.  Deliberar sobre a Incorporação da PBTE
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 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________

Data :__________________________________________________________________________

Assinatura :____________________________________________________________________

Nome do Acionista :_____________________________________________________________

Telefone :______________________________________________________________________


