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Id: 2027385

Id: 2027520

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
Nota 31/12/2016 31/12/2015

(não auditado)
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 5 47 5
Créditos com partes relacionadas 8 12 3
Impostos a recuperar 13 -
Instrumentos fi nanceiros derivativos 13 101 1.553
Despesas antecipadas 6 6.725 -
Outros créditos - 8

Total do ativo circulante 6.898 1.569
Não circulante

Imobilizado 7 497.212 49.477
Total do ativo não circulante 497.212 49.477
Total do ativo 504.110 51.046
Passivo
Circulante

Fornecedores 9 58.285 28.866
Impostos, taxas e contribuições a recolher 10 867 10
Débitos com partes relacionadas 8 29.123 2.415
Instrumentos fi nanceiros derivativos 13 4.526 1.648

Total do passivo circulante 92.801 32.939
Não circulante

Impostos diferidos passivos - 166
Total do passivo não circulante - 166
Patrimônio líquido 11

Capital social 8.513 8.513
Outros resultados abrangentes (19.688) 526
Prejuízos acumulados (57.218) (798)

Total do patrimônio líquido (68.393) 8.241
Adiantamento para futuro aumento de capital 479.702 9.700

Total do patrimônio líquido e adiantamento para 
futuro aumento de capital 411.309 17.941
Total do passivo e patrimônio líquido 504.110 51.046

Enel Green Power Ituverava Sul Solar S.A.
CNPJ: 21.619.125/0001-74

Demonstração do resultado Exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
Nota 31/12/2016 31/12/2015

(não auditado)
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (16) (9)
Total das despesas operacionais (16) (9)
Prejuízo operacional antes do resultado fi nanceiro (16) (9)
Resultado fi nanceiro

Receitas fi nanceiras 12 17.103 816
Despesas fi nanceiras 12 (73.504) (1.605)

(56.401) (789)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contri-
buição social (56.417) (798)
Imposto de renda e contribuição social (3) -
Prejuízo do exercício (56.420) (798)

Demonstração do fl uxo de caixa Exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
31/12/2016 31/12/2015

(não auditado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Prejuízo do exercício (56.420) (798)
Ajustes por:

Impostos diferidos (166) 10
Encargos fi nanceiros e variação cambial (53.515) (1.603)

(110.101) (2.401)
(Aumento) redução nos ativos operacionais

Créditos com partes relacionadas (9) 3
Tributos a compensar (13) -
Derivativos 1.452 -
Despesas antecipadas (6.717) -
Outras contas a receber - 8

Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores e outras contas a pagar 29.419 28.866

Impostos, taxas e contribuições a recolher 857 -
Débitos com partes relacionadas 26.708 2.145
Instrumentos fi nanceiros derivativos 36.179 2.538

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (22.225) 31.169
Atividades de investimento

Aplicações no imobilizado (447.735) (49.477)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (447.735) (49.477)
Atividades de fi nanciamento

Aumento de capital - 8.513
Adiantamento para futuro aumento de capital 470.002 9.700

Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento 470.002 18.213
Aumento (redução) líquida do saldo de caixa e equiva-
lentes de caixa 42 (95)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 5 100
Saldo fi nal de caixa e equivalentes de caixa 47 5
Aumento (redução) líquida do saldo de caixa e equiva-
lentes de caixa 42 (95)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
Capital social Outros resultados

Nota Subscrito A integralizar Prejuízo acumulado abrangentes Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 (não auditado) 1.000 (900) - - 100
Aumento de capital 11 7.513 - - - 7.513
Integralização de capital - 900 - - 900
Prejuízo do exercício 11 - - (798) - (798)
Ganho em instrumentos fi nanceiros derivativos - - - 526 526
Saldos em 31 de dezembro de 2015 (não auditado) 8.513 - (798) 526 8.241
Prejuízo do exercício 11 - - (56.420) - (56.420)
Perda em instrumentos fi nanceiros derivativos - - - (20.214) (20.214)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 8.513 - (57.218) (19.688) (68.393)

“As demonstrações fi nanceiras completas acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes estão a disposição dos acionistas na sede da companhia”

Demonstração do resultado abrangente 
Exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 e 2015  (Em milhares de reais)

Nota 31/12/2016 31/12/2015
(não auditado)

Lucro líquido do exercício (56.420) (798)
Perda (ganho) em instrumentos fi nanceiros 
derivativos 13 (20.214) 526
Resultados abrangentes do exercício (76.364) (272)

Diretor Presidente: Luigi Parisi; Diretor Financeiro: André Afonso; Diretor de Administração: Andrea Spina; Contador: Marcos Pestana – CRC: RJ-116422/O-5

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.
CNPJ/MF nº 09.324.949/0001-11 - NIRE 33.300.285.288 Companhia

Aberta
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/02/2017
1. Data, Hora e Local: Aos 20 de fevereiro de 2017, às 09:30 horas,
na sede social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”) localizada
no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
São Gonçalo, nº 100, unidade 101, Boa Vista. 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124
da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a
presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de
emissão da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Alessandro Scotoni
Levy, Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin. 4. Ordem do Dia:
4.1. Deliberar sobre a retificação do Boletim de Subscrição da ata de
Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20/07/2016, às 09:30
horas, registrada pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
sob o nº 00002936547, em sessão de 08/08/2016, para corrigir o pra-
zo de integralização do aumento de capital consubstanciado no refe-
rido Boletim, para constar que o valor restante do aumento de capital
deverá ser integralizado em até 08 (oito) meses; 4.2. Deliberar sobre
o aumento de capital da Companhia no valor de R$ 16.000.000,00
(dezesseis milhões de reais), mediante a emissão de novas ações,
bem como a alteração do Artigo 5º, caput e § 1º do Estatuto Social

da Companhia. 5. Deliberações: Por unanimidade, os acionistas de-
liberaram o que segue: 5.1. Aprovar a retificação do Boletim de Subs-
crição da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia
20/07/2016, às 09:30 horas, registrada pela Junta Comercial do Es-
tado do Rio de Janeiro sob o nº 00002936547, em sessão de
08/08/2016, para corrigir o prazo de integralização do aumento de ca-
pital consubstanciado no referido Boletim, para constar que o valor
restante do aumento de capital deverá ser integralizado em até 08 (oi-
to) meses. Em razão desta aprovação, o Boletim de Subscrição re-
tificado passa a fazer parte da presente ata como Anexo I; 5.2. Apro-
var o aumento de capital da Companhia no valor de R$
16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), mediante a emissão de
10.862.186 (dez milhões, oitocentas e sessenta e duas mil e cento e
oitenta e seis) novas ações ordinárias nominativas e sem valor no-
minal, pelo preço de emissão de R$ 1,473. O preço de emissão foi
calculado em conformidade com o artigo 170, § 1º, II, da Lei nº
6.404/1976. As ações ora emitidas são integralmente subscritas e se-
rão integralizadas em moeda corrente nacional pela acionista Arteris
S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como
Anexo II. 5.3. Em virtude da aprovação deste aumento de capital, é
aprovada a alteração do Artigo 5º caput e § 1º do Estatuto Social da
Companhia, que passam a ter a seguinte redação: “Artigo 5º O ca-
pital social totalmente subscrito e integralizado é de R$

692.289.099,57 (seiscentos e oitenta e dois milhões, duzentos e oi-
tenta e nove mil, noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos),
dividido em 437.430.677 (quatrocentas e trinta e sete milhões, qua-
trocentas e trinta mil e seiscentas e setenta e sete) ações, todas or-
dinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º Estão inte-
gralizadas, em moeda corrente nacional, R$ 654.289.099,57 (quatro-
centos e sessenta e um milhões, duzentos e oitenta e nove milhões
noventa e nove mil e cinquenta e sete centavos), dividido em
437.430.677 (quatrocentas e trinta e sete milhões, quatrocentas e trin-
ta mil e seiscentas e setenta e sete) ações, equivalente a 97,69%
(noventa e sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) do
capital social subscrito”. 5.4. Aprovar a lavratura desta Ata em forma
de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º, da
Lei 6404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi en-
cerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata
que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Pre-
sidente: Sr. Alessandro Scotoni Levy e Secretária: Sra. Maria de Cas-
tro Michielin; Acionista: Arteris S.A. (por Alessandro Scotoni Levy e
Maria de Castro Michielin). São Gonçalo, 20/02/2017. Assinatura: Ma-
ria de Castro Michielin - Secretária. Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro. Certifico o deferimento em 17/04/2017 e o registro
sob o nº 00003029363 em 17/04/2017. Bernardo F. S. Berwanger -
Secretário Geral. Id: 2027527
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