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NEOENERGIA S.A.
CNPJ/ME Nº 01.083.200/0001-18 - NIRE Nº 33.300.266.003

COMPANHIA ABERTA - RG. CVM 1553-9
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de abril do ano de
2021, às 9:00 horas, na sede social da Neoenergia S.A. (“Compa-
nhia”) localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro, na Praia do Flamengo, nº 78, 3º andar, Flamengo. PRESENÇA:
Presentes todos os membros titulares do Conselho de Administração
da Companhia, constatada, assim, a existência de quórum suficiente.
CONVOCAÇÃO: Realizada com observância do prazo de convocação
previsto no parágrafo primeiro do artigo 16 do Estatuto Social. MESA:
José Ignacio Sánchez-Galán (Presidente) e Ivandro Sanchez (Secre-
tário). ORDEM DO DIA: (1) a outorga de garantia fidejussória, pela
Companhia, por meio de Fiança (conforme definido abaixo), em ga-
rantia ao pagamento de todas as obrigações pecuniárias, principais e
acessórias, incluindo encargos moratórios, assumidos pela Elektro Re-
des S.A. (“Emissora”) em todos os documentos relativos à 9ª (nona)
emissão (“Emissão”) de debêntures simples, não conversíveis em
ações, em duas séries, da espécie quirografária, com garantia adicio-
nal fidejussória, no valor de R$700.000.000,00 (setecentos milhões de
reais) da Emissora (“Debêntures”), a ser distribuída através de oferta
pública de distribuição com esforços restritos das Debêntures, nos ter-
mos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução CVM nº 476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e
das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o re-
gime de garantia firme de colocação (“Oferta”). O Conselho de Ad-
ministração confere autorização à Diretoria da Companhia para adotar
todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos neces-

TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 10.938.103/0001-50 - NIRE 333.0033445-9

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO para o exercício findo em 31
de dezembro de 2020 (em milhares de reais) - Prezados Senhores,
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da
Transmissora Porto Alegrense de Energia S.A. (“T PA E ” ou “Compa-
nhia”) submete à apreciação dos Senhores o relatório da administra-
ção referente ao exercício social findo em 31/12/2020, cujo conteúdo
relativo ao período até 30.4.2020 foi fornecido pelos integrantes que
ocuparam a diretoria da Companhia até tal data.
- Visão Geral - A TPAE foi constituída em 2009, tendo por objeto a
exploração do serviço público de transmissão de energia elétrica,
prestado mediante a construção, a montagem, a operação e a ma-
nutenção das instalações de transmissão da Linha de Transmissão
Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4, subterrânea, 230 kV, localizada no
Estado do Rio Grande do Sul, composta pela Linha de Transmissão
em 230 kV, circuito simples, subterrânea, com extensão aproximada
de 11 km, origem na Subestação Porto Alegre 9 e término na Su-
bestação Porto Alegre 4, entradas de linha, barramentos, instalações
vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição,
supervisão, proteção, controle, telecomunicação, administração e con-
trole, conforme o Lote “A” do Edital de Leilão nº 001/2009-ANEEL,
processo nº 48500.000368/2009-18. Localizado na cidade mais rele-
vante da região sul do Brasil, o projeto foi concebido para apoiar a
expansão comercial industrial de Porto Alegre e conectar novos pro-
jetos eólicos e térmicos ao Sistema Interligado Nacional. O contrato
de concessão 001/2009 foi celebrado em 2009 e vigorará até 2039. A
linha de transmissão iniciou suas operações em 2013.
- Destaques do exercício social de 2020 - Em 10/12/2019, houve a
celebração do contrato de compra e venda de ações, onde a V2i
Energia S.A., adquiriu a participação da PROCABLE ENERGIA E TE-
LECOMUNICAÇÕES S.A. mantendo a participação de 90,35% do ca-
pital social da Companhia. Os 9,65% restantes permanecem sob ti-
tularidade da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica - CEEE GT. O novo estatuto social, aprovado pela
Aneel no ano de 2020, será aprovado na próxima Assembleia Geral
da Companhia, em maio/21. O fechamento da transação ocorreu em
30/04/2020, passando a Companhia a ser controlada diretamente pela
V2i e, indiretamente, pelo Vinci Energia Fundo de Investimento em
Participações em Infraestrutura. Na mesma data, foram eleitos os no-
vos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, e foi ce-
lebrado instrumento de confissão de dívida no valor de R$ 20 mi-

lhões, entre a TPAE, na qualidade de devedora, e a Procable, na
qualidade de credora. A mudança da sede da companhia de Porto
Alegre para o Rio de Janeiro aconteceu nesta mesma época assim
como a abertura de uma filial em Porto Alegre, no local onde ante-
riormente funcionava a sede. A RAP em 31/12/2019 era de R$
8.906.116,43 e a RAP atualizada em 31/12/2020, foi de R$
9.073.348,99. Em setembro de 2020, foi fechada junto ao banco Itaú,
uma operação de Capital de Giro, no valor de R$ 38 milhões de
reais, pelo prazo de 10 anos, com garantia de 100% das ações, ces-
são de direitos creditórios e uma conta reserva no valor de R$ 1,5
milhões de reais. Essa operação teve como principais objetivos fazer
frente ao compromisso firmado com a Procable nos termos do ins-
trumento de confissão de dívida, cujo primeiro pagamento, no valor de
R$ 15 milhões, ocorreu em dezembro/20. Outro objetivo da transação,
era a liquidação antecipada da operação de financiamento contratada
junto ao BNDES, com saldo na ocasião da liquidação em 13 outu-
bro/20, de cerca de R$ 11,3 milhões de reais. Com o pré-pagamento
da operação, foram liberadas todas as garantias reais, incluindo as
fianças bancárias emitidas pelos bancos Badesul e BRDE e as contas
reservas destinadas a operação. Os contratos de cessão fiduciária de
ações e de cessão fiduciária de direitos creditórios, relacionado aos
recebíveis, foram elaborados e firmados em 2021 com o Banco Itaú.
Em 15/12/2020 o primeiro pagamento relacionado a confissão de dí-
vida ocorreu através de um depósito judicial, conforme orientação de
Ofício emitido pela 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Por-
to Alegre, em 21/07/20, recebido pela V2i Energia S.A. As próximas
parcelas deste compromisso vencem em dezembro dos anos de 2021,
2022 e 2023 conforme cronograma do termo de confissão de dívida
assinado em 30/04/2020.
- Aspectos Operacionais - A COPPE/UFRJ foi contratada para ela-
borar os estudos elétricos de alto desempenho relacionados ao tempo
de religamento da LT PAL04-PAL09 e conseguiu obter a diminuição
do TEMPO DE RELIGAMENTO da LINHA DE TRANSMISSÃO com
consequente redução significativa de PV em caso de desligamento. A
nova administração também conduziu melhorias técnicas na linha de
transmissão e adotou medidas visando aprimorar sua gestão de ris-
cos.
- Resultado de 2020 - No exercício social encerrado em 31/12/2020,
a Companhia apurou lucro líquido no montante de R$ 2.430 milhares
de reais. A destinação dos resultados observará a deliberação apro-
vada na AGO a ser realizada até 31/05/2021.
- Eventos Subsequentes - A Deloitte foi contratada para atualização

dos procedimentos de Compliance e Prevenção do Assédio da TPAE.
Foram oferecidos treinamentos de reciclagem para todos os colabo-
radores em janeiro de 2021. Um estudo para avaliação sobre a al-
teração de regime tributário da TPAE, trocando o regime do lucro real
para o lucro presumido, está em andamento através da Consultoria
Alvarez & Marsal e do escritório Mattos Filho.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.
TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S.A.

Diretores: Ana Paula Bacaltchuc e Vagner Serratto
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