Senhor(a) Acionista,

A presente Assembleia Geral Ordinária e “Extraordinária” (quando for o caso)
será na modalidade SEMIPRESENCIAL.

Essa modalidade permite que o acionista participe do conclave indo até a sede
da companhia ou por acesso ao endereço eletrônico, conforme previsto no edital
de convocação.

Para participar da assembleia por meio eletrônico, deverá acessar o endereço
indicado com antecedência de 15 minutos para credenciamento tendo em mãos
a carteira de identificação.

O acionista poderá ser representado na AGOE por procurador constituído há
menos de 1 (um) ano nos termos do § 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, devendo,
neste caso, apresentar também o respectivo instrumento de mandato
acompanhado do documento de identidade de seu procurador. Para tanto é
necessário o envio dos documentos a companhia por meio de endereço eletrônico
eletrisa@eletrisa.com.br
indicando o assunto: Documentos AGOE
xxxxxxxxxxxxx ENERGÉTICA S.A – xx/xx/2022

Do Direito de Voto:

Presencial: Quando o acionista estiver presente na sede companhia
Boletim de Voto: Quando o acionista não participar da assembleia em nenhum
dos meios de acesso disponibilizado pela Companhia (sede ou endereço
eletrônico)
Atuação Remota: Quando o acionista participar do conclave no endereço
eletrônico disponibilizado pela Companhia conforme consta do Edital de
Convocação.

NOTAS

1. O envio de boletim de voto à distância não impede o acionista de se fazer
presente à assembleia semipresencial e exercer seu direito de participação e
votação durante o conclave, caso em que o boletim enviado será desconsiderado,
conforme prevê o inciso IV do item 4.2.3, da Instrução Normativa DREI, nº 81, de
10/06/2020.

2. As instruções para preenchimento e documentos necessários para o exercício
do voto à distância consta no conteúdo do próprio Boletim de Voto.

A sociedade não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos
equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores
dos acionistas, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o
seu controle.

DAS PUBLICAÇÕES LEGAIS.

Informamos que conforme alteração da lei 6404/76, o Edital de Convocação,
Anuncio e Demonstrações Financeiras (art. 133, lei 6404/76), todos foram feitos
conforme nova redação do artigo 294 foram efetuadas de forma eletrônica através
do sítio eletrônico da companhia (www.eletrisa.com.br ) e na Central de Balanços
no endereço: www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes

Para buscar basta digitar o nome da companhia, veja exemplo:

Só clicar no nome que irá abrir todas as publicações feita.

Na sequência é só clicar nas publicações para ver o conteúdo.

