ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.219.477/0001-74
NIRE nº 21.3.0000965-5
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no
parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76)
1.

Data, hora e local da reunião: Aos 30 dias do mês de abril de 2015, às 11:00, na sede
social da Itaqui Geração de Energia S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de São Luís,
Estado do Maranhão, na Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro
Industrial de Itaqui, CEP 65085-582.

2.

Convocação e presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3.

Mesa: Presidente: Julio Cezar Marcante; e Secretário: Rodrigo Beraldo.

4.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31.12.2014; (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em
31.12.2014; e (iii) fixar a remuneração dos administradores da Companhia.

5.

Deliberações: Após análise da matéria da ordem do dia, foram tomadas, por
unanimidade de votos e sem reservas, as seguintes deliberações:
(i) aprovar as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório
da administração, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes,
todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, os quais foram
colocados à disposição dos acionistas para consulta na sede social da Companhia, e
ainda publicados na edição de 30 de março de 2015 do Diário Oficial do Estado do
Maranhão, suplementos de terceiros, e na edição de 30 de março de 2015 do jornal O
Estado do Maranhão, fls. 2 a 4, em conformidade com os prazos e demais disposições
aplicáveis da Lei 6.404/76;
(ii) considerando o resultado negativo do exercício em aproximadamente R$
430.943.510,78 (quatrocentos e trinta milhões, novecentos e quarenta e três mil,
quinhentos e dez reais e setenta e oito centavos), aprovar a não distribuição de
dividendos aos acionistas;

(iii) aprovar a fixação da remuneração dos Administradores da Companhia, no
montante global de até R$ 1.429.032,17 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil,
trinta e dois reais e dezessete centavos), a vigorar até a Assembleia Geral Ordinária da
Companhia a realizar-se no exercício de 2016, nos termos da Proposta da
Administração da Companhia à presente Assembleia.
6.

Encerramento: Por fim, nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos,
lavrada e lida a presente ata, que achada conforme, foi assinada por todos os
presentes.

7.

Assinaturas: Presidente: Julio Cezar Marcante, Secretário: Rodrigo Beraldo. Acionistas:
ENEVA S.A. – em Recuperação Judicial e ENEVA Desenvolvimento S.A.; representando
a totalidade do capital social.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Luís, 30 de abril de 2015.
_______________________________
Rodrigo Beraldo
Secretário
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