ISA CAPITAL DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.075.006/0001-30
NIRE 35.300.335.201
Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada em 29 de abril de 2010

Data, Horário e Local: 29 de abril de 2010, às 14:00 horas, na sede social da ISA Capital
do Brasil S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa
do Ator, n° 1155, 8° andar, Vila Olímpia, CEP 04546-004.

Convocação e Presença: Convocação publicada nos jornais Diário Oficial do Estado de
São Paulo e Valor Econômico, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2010, nos termos do Artigo
124, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), estando
presentes o acionista representante de 99,99% do capital social com direito a voto e o
acionista representante de 100% das ações preferenciais, conforme se verifica do Livro de
Presença dos Acionistas. Presentes também o representante da Ernst & Young Auditores
Independentes, o Diretor Presidente (também acionista) e o Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores da Companhia.

Mesa: Presidente – Sr. Fernando Augusto Rojas Pinto; Secretária – Sra. Ligia Ourives da
Cruz Ferreira.

Ordem do Dia: (1) examinar e deliberar a respeito das contas dos administradores e das
Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2009; (2) deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; (3)
eleger os membros do Conselho de Administração; e (4) fixar a remuneração global anual
dos administradores da Companhia.

Deliberações: (1) Após a análise das Demonstrações Financeiras, do Relatório da
Administração e do Parecer dos Auditores Independentes datado de 05/02/2010,
documentos esses publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor

Econômico

em

12/03/2010,

e

tendo

sido

dispensada

a

leitura

dos

mencionados

documentos, os Senhores Acionistas aprovaram as contas dos administradores e as
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2009. (2) Do lucro líquido apurado no exercício de 2009 no montante de
R$ 70.702.053,35, após a constituição da reserva legal de R$ 3.535.102,67 resultou o valor
de R$ 67.166.950,68 para ser distribuído aos acionistas na forma de dividendos. Tendo em
vista os compromissos constantes do Acordo de Acionistas Ordinaristas e Preferencialistas
da Companhia, celebrado em 09/03/2010, os Senhores Acionistas aprovaram a Proposta da
Administração de retenção do lucro líquido no valor de R$ 67.166.950,68, o qual será
alocado na conta de Reserva de Lucros. (3) Os Senhores Acionistas reelegeram para
compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembléia Geral
Ordinária de 2011, os Senhores: Luis Fernando Alarcón Mantilla, colombiano, casado,
engenheiro civil, portador do documento de identidade colombiano nº CC 19.144.982,
residente e domiciliado na cidade de Medellín, Colômbia, com endereço comercial em Calle
12 Sur, nº 18-168, Medellín - Colômbia; Guido Alberto Nule Amin, colombiano, casado,
economista, portador do documento de identidade colombiano nº CC 7.417.654, residente
e domiciliado na cidade de Barranquilla, Colômbia, com endereço comercial em Carrera 55,
nº 72 – 109, Piso 10, Barranquilla - Colômbia; Alfonso Camilo Barco Muñoz, colombiano,
casado, advogado, portador do documento de identidade colombiano nº CC 80.411.348,
residente e domiciliado na cidade de Medellín, Colômbia, com endereço comercial em Calle
12 Sur, nº 18-168, Medellín - Colômbia; Fernando Augusto Rojas Pinto, colombiano,
casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº
V485823-E, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob
o nº 232.512.958-61, residente e domiciliado nesta cidade de São Paulo, SP, com endereço
comercial na Rua Casa do Ator nº 1.155, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04546-004, São Paulo
- SP; e a Senhora Ana Mercedes Villegas Mejía, colombiana, casada, engenheira
eletricista, portadora do documento de identidade colombiano nº CC 43.034.387, residente
e domiciliada na cidade de Medellín, Colômbia, com endereço comercial em Calle 12 Sur, nº
18-168, Medellín - Colômbia. Os conselheiros ora eleitos apresentaram os documentos
requeridos pela Instrução CVM n° 367/2002 e tomarão posse dos cargos mediante a
assinatura dos respectivos Termos de Posse no correspondente Livro de Registro de Atas de
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Reunião do Conselho de Administração da Companhia. (4) Os Senhores Acionistas
aprovaram a remuneração global anual dos administradores da Companhia no montante de
R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), a ser individualizado entre
os membros da administração pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião a
ser realizada oportunamente. Esse montante está destinado à remuneração dos membros
da administração da Companhia pelo período de 1º de maio de 2010 a 30 de abril de 2011.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu,
declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura
desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes e
pelo Presidente e Secretária da Mesa. Os acionistas aprovaram a lavratura desta ata na
forma sumária, conforme faculta o parágrafo 1°, do artigo 130, da Lei 6.404/76. Acionistas
presentes:

Interconexión

Eléctrica

S.A.

E.S.P.,

representado

por

seu

procurador

devidamente constituído Ricardo Madrona Saes, HSBC Finance (Brasil) S.A. Banco Múltiplo,
representado por seu procurador devidamente constituído Alexandre Castanheira, e
Fernando Augusto Rojas Pinto.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 29 de abril de 2010

_________________________________
Fernando Augusto Rojas Pinto
Presidente da Mesa

_______________________________
Ligia Ourives da Cruz Ferreira
Secretária da Mesa
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