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LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
CNPJ/MF Nº 60.444.437/0001-46 - NIRE Nº 33.3.0010644-8

Companhia Aberta - Subsidiária Integral da LIGHT S.A.
CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSE-
LHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA-
DE S.A. (“COMPANHIA”), REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019,
LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO. 1. Data, hora e local: 26
de abril de 2019, às 11 horas, mediante conferência telefônica e pre-
sencialmente na Sede da Light S.A., localizada na Avenida Marechal
Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Presentes: Os Conselheiros
efetivos Nelson José Hubner Moreira (por conferência telefônica), Yuri
Fonseca de Choucair Ramos, Mauro Borges Lemos, Luís Fernando
Paroli Santos, Marcelo Rocha, Silvio Artur Meira Starling, Carlos Al-
berto da Cruz, Sérgio Gomes Malta e o Conselheiro Suplente em
exercício Roberto Miranda Pimentel Fully. Compareceram, também,
sem contudo, participarem das votações, os conselheiros suplentes
Andrea Belo Lisboa Dias, Aline Bracks Ferreira a advogada Paula Re-
gina Novello Cury. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o
Sr. Nelson José Hubner Moreira, que convidou a Sra. Paula Regina
Novello Cury para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: apreciar e deliberar
sobre (a) a rerratificação dos subitens “b” , “d” e “e” do item “i” das
Deliberações constantes da Ata de Reunião do Conselho de Adminis-
tração da Companhia, realizada em 03 de abril de 2019, que, dentre
outras deliberações, autorizou a Companhia a realizar a 16ª (décima
sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
em até três séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória
adicional, para distribuição pública com esforços restritos, nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada, da Companhia (“Emissão”), a fim
de retificar o valor da Emissão para até R$ 1.000.000.000,00 (um bi-
lhão de reais), observada a possibilidade de Distribuição Parcial, con-
forme prevista na Reunião do Conselho de Administração da Compa-
nhia, realizada em 03 de abril de 2019, sob regime de garantia firme
de colocação para o montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos mi-
lhões de reais) e melhores esforços para o montante de
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) (“Oferta”); e (b) ou-
torga de autorizações à Diretoria da Companhia para realização de
todos e quaisquer atos necessários para implementação das altera-
ções ora estipuladas. 5. Deliberações: por unanimidade de votos e
sem quaisquer restrições, os Conselheiros da Companhia: (i) Aprova-
ram a retificação da redação dos subitens apontados, devendo estes
serem interpretados de acordo com a seguinte nova redação: “(b) Va-
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CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A
CNPJ 03.568.496/0001-92 - NIRE 3330029829-1

Ata da Assembléia Geral Ordinária em 03/04/2019. 1. Local e Hora:
Realizada no escritório administrativo da empresa na Rua da Ajuda,
35, Salão 1401, Centro, RJ/RJ, às 10h, do dia 03/04/2019. 2. Quó-
rum: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social
com direito a voto, conforme lista de presença lavrada no livro pró-
prio. 3. Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Linhares Colares. Secretário: Sr.
Renardo Linhares Colares. 4. Convocações: Em face da presença da
totalidade dos acionistas, fica dispensada a publicação de edital de
convocação e do aviso a que se refere o art. 133 da Lei 6404/76, nos
termos do art. 124, § 4º, da Lei 6404/76. 5. Publicações: O Relatório
da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações fi-
nanceiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018, foram pu-
blicados no DOERJ, parte V, pág. 05 e no Monitor Mercantil, pág. 04,
ambos na data de 03/04/2019, conforme autorização do art. 133, § 4º,
da Lei 6404/76. 6. Deliberações tomadas: Em Assembleia Geral Or-
dinária: À unanimidade, decidem os acionistas: (i) aprovar as contas

ALLIANCE HOLDING S.A.
CNPJ: 27.700.286/0001-74 - NIRE: 33300323431

Ata da AGO realizada em 25/04/2019: 1. Data, hora e local: No dia
25/04/2019, às 12h, na sede da Sociedade, na Rua Almirante Grenfall
nº 405, Loja 02, Vila São Luiz, Duque de Caxias/RJ, CEP 25085-135.
2. Convocação e Presenças: Presença de todos os acionistas, Srs.
Rogério da Silva Basílio e Ricardo Silva Rezende, que foram devida-
mente convocados e estão ambos presentes, havendo quórum para
instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao
final desta ata. 3. Mesa: Presidente: Sr. Rogério da Silva Basílio; Se-
cretário: Sr. Rodrigo Lopes Garcia. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia: i. Tomar as contas da Administração e
deliberação sobre o balanço patrimonial e resultado econômico da So-
ciedade para o exercício social encerrado em 31/12/2018; ii. Proposta
de ratificação da decisão da Administração para destinação do resul-
tado do exercício em i. acima; iii. Deliberação sobre proposta de an-
tecipação de lucros para cada acionista para o exercício de 2019; e
iv. Outros assuntos de interesse da Sociedade. 5. Deliberações to-
madas pela unanimidade dos presentes: 5.1. Quanto ao item i. da
Ordem do Dia, foram apresentadas as contas relativas ao exercício
social findos em 31/12/2018. Após análise e discussão, os acionistas
aprovaram o balanço patrimonial e todas as demais contas, ratificando
todos os atos anteriormente praticados. 5.2. Quanto ao item ii da Or-
dem do Dia, considerando que a sociedade apurou prejuízo no exer-
cício social encerrado em 31/12/2018 não haverá distribuição de di-
videndos aos acionistas. 5.3. Quanto ao item iii da Ordem do Dia, foi
deliberada a antecipação de lucros para cada acionista no exercício
de 2019 nos valores mensais que sejam deliberados pela Diretoria da
Sociedade, por registro em ata da Diretoria. 5.4. Quanto ao item iv da
Ordem do Dia, não há nenhum outro assunto de interesse da Socie-
dade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os tra-
balhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de
lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas Rogério da Silva Basílio
e Ricardo Silva Rezende. Duque de Caxias, Rio de Janeiro,
25/04/2019. Acionistas: Rogério da Silva Basílio; Ricardo Silva Re-
zende.Secretário: Rodrigo Lopes Garcia. Jucerja nº 3595192 em
30/04/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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ARLANXEO BRASIL S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF Nº 29.667.227/0001-77 - NIRE: 33300119736
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
15 DE ABRIL DE 2019. (Lavrada na forma de sumário - artigo 130,
parágrafo 1º, da Lei 6.404/76). 1 - DATA E HORÁRIO: 15 de Abril
de 2019, às 09:00 (nove) horas. LOCAL: sede social, na Rua Ma-
rumbi, n° 600, parte, Campos Elíseos, Duque de Caxias, Estado do
Rio de Janeiro. 2 - CONVOCAÇÃO: A convocação para a Assembleia
foi dispensada, em atenção ao artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, an-
te a presença de acionistas representando a totalidade do capital so-
cial da Companhia. 3 - PRESENÇA: Acionistas representando 100%
(cem por cento) do capital social votante e total da Companhia, con-
forme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de
Acionistas. 4 - MESA: Presidente: Sr. Angelo José Brazil Ferreira; Se-
cretário: Sr. Bruno Plemont Lemos. 5 - ORDEM DO DIA: Distribuição
de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia, ARLAN-
XEO HOLDING B.V., com sede na Holanda, em Stationsplein, 8, Ci-
dade de Maastricht, CEP 6221 BT, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (“CNPJ/MF”) sob nº 24.265.187/0001-13, e ARLAN-
XEO SWITZERLAND S.A., com sede na Suíça, em Chamblioux-Parc
12, Cidade de Granges-Paccot, CEP 1763, registrada no CNPJ/MF
sob o no 23.861.618/0001-41; e 6 - DELIBERAÇÕES DA ORDEM
DO DIA: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem
do dia, foi deliberado o quanto segue: Aprovar a distribuição de di-
videndos intermediários aos acionistas da Companhia, no valor total
de R$ 64.800.000,00 (sessenta e quatro milhões e oitocentos mil
reais), conforme Lei 6.404/76 e balanço levantado em 31 de dezem-
bro de 2018 e arquivado na sede social, da seguinte forma: (i) para a
acionista ARLANXEO HOLDING B.V. o valor de R$ 64.793.520,00
(sessenta e quatro milhões, setecentos e noventa e três mil e qui-
nhentos e vinte reais), e (ii) para a acionista ARLANXEO SWITZER-
LAND S.A. o valor de R$ 6.480,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta
reais). Os montantes pagos a título de dividendos intermediários serão
imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de
2018, tudo em conformidade com a Lei 6.404/76 e a Lei 9.249/95,
conforme aplicável. Os Diretores foram autorizados a praticarem todos

e o relatório da Administração, o balanço patrimonial e demais de-
monstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em
31/12/2018; (ii) considerando que a Companhia obteve, no exercício
social encerrado em 31/12/2018, lucro líquido de R$ 12.203.012,24,
foi aprovada a seguinte destinação: a) R$ 610.150,61 para a conta
Reserva de Lucros - Reserva Legal; b) R$ 11.592.861,63 para paga-
mento de Dividendos aos acionistas, na proporção de suas participa-
ções no capital social; (iii) fixar a remuneração global anual dos Ad-
ministradores em até R$ 230.000,00, ficando a cargo da Diretoria a
distribuição de tal valor entre seus membros, observado os critérios
fixados no caput do Artigo 152, da Lei das S/A (Lei 6.404/76). 7. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a Assembleia
pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma sumária, que,
lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas. 8. Acionistas
Presentes: Ricardo Linhares Colares e Renardo Linhares Colares. A
presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Ordinária de
03/04/2019, transcrita no livro próprio. Rio de Janeiro, 03/04/2019. Ri-
cardo Linhares Colares - Presidente. Renardo Linhares Colares -
Secretário. Id: 2179703

os atos e assinarem quaisquer documentos que se façam necessários
ou convenientes para a implementação do pagamento dos dividendos
intermediários aos acionistas da Companhia, nos termos aprovados
acima. 7 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encer-
rada a reunião, da qual se lavrou a presente ata em Português e In-
glês e, em caso de divergência, deverá prevalecer a versão em Por-
tuguês. A presente ata, depois de lida e achada conforme, foi assi-
nada pelos acionistas da Companhia, constituindo o quórum neces-
sário para a tomada das deliberações da presente Assembleia, e por
mim, que a secretariei. Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. Duque de Caxias, 15 de Abril de 2019. Sr.
Bruno Plemont Lemos - Secretário. Arquivada na Jucerja sob o nº
00003585389 em 18/04/2019. Id: 2179702
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