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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária da 
Companhia a realizar-se em 4 de fevereiro de 2010, às 15 horas, na Praça Quinze de Novembro, 20, 10.º 
andar, sala 1003 (parte), Centro, no Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre as seguintes matérias: (i) 
aprovar o Aditamento ao Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Transmissora do Atlântico de 
Energia Elétrica S.A. – TAESA (“TAESA”) com versão da parcela cindida para a Transmissora Alterosa 
de Energia S.A., seguida de incorporação da TAESA pela Companhia (“Aditamento”); (ii) ratificar a 
aprovação do laudo de avaliação do acervo líquido da TAESA incorporado pela Companhia, laudo este 
que tem como data-base 30 de novembro de 2009, tendo em vista as retificações efetuadas (“Laudo”); 
(iii) ratificar as demais aprovações deliberadas pela assembléia geral extraordinária realizada em 28 de 
dezembro de 2009; (iv) autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os demais atos necessários à 
implementação da Incorporação; (v) atualizar a expressão do capital social da Companhia em função do 
exercício de stock option por um dos beneficiários do Programa de Stock Option aprovado pelo Conselho 
de Administração da Companhia em 2006, com a conseqüente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia;  
 
O acionista que desejar fazer-se representar na referida Assembléia Geral deverá atender aos preceitos do 
artigo 126 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e posteriores alterações, exibindo no ato ou 
depositando, preferencialmente, até 72 (setenta e duas) horas do início da reunião, os comprovantes de 
titularidade das ações expedidos por instituição financeira depositária e procuração, com poderes 
especiais, no Departamento Jurídico da Companhia, na Praça XV de Novembro, 20 – 10.º andar, Rio de 
Janeiro-RJ. 
 
Os documentos requeridos pela legislação e regulamentação aplicáveis serão disponibilizados nos 
seguintes endereços e websites: (i) na sede da Aliança, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Praça XV de Novembro, n.° 20, 10.º andar, sala 1.003 (parte); (ii) na CVM, na Rua Cincinato 
Braga, n.º 340, 2.º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, n.º 
111, 2.º andar, “Centro de Consultas”, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e no 
website www.cvm.gov.br, e (iii) na BM&F BOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, 
MERCADORIAS E FUTUROS, na Praça Antonio Prado, n.º 48, 2.º andar, no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo e no website www.bmfbovespa.com.br. 

 

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2010. 
Djalma Bastos de Morais 

Presidente do Conselho de Administração 


