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Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2014
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 dias do mês de julho de 2014, às 16:30, na
Praia do Flamengo, 66, 9º andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi
convocada nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. (“Companhia”) e da
legislação aplicável e contou com a participação dos seguintes conselheiros: Jørgen
Kildahl, Keith Plowman, Stein Dale, Adriano Castello Branco Gonçalves, Ronnie Vaz
Moreira, Luiz Fernando Vendramini Fleury, Ricardo Ramos e Luiz do Amaral de
França Pereira.
3. MESA: Após a disponibilidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia ter sido verificada, o Sr. Jørgen Kildahl, Presidente da Mesa, designou o
Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como Secretário.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a prestação de aval pela Companhia, de
forma solidária com a Emissora, a ENEVA Participações S.A. (“Eneva Participações”)
e a Petra Energia S.A. (“Petra”), na segunda emissão de notas promissórias
comerciais da Parnaíba III Geração de Energia S.A. (“Emissora”) para distribuição
pública com esforços restritos de colocação, nos termos e procedimentos previstos
na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 476” e “Emissão”, respectivamente), no montante de R$120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais) com prazo de 179 (cento e setenta e nove) dias
(“Notas Promissórias”); (ii) a autorização para a Eneva Participações, na qualidade
de subsidiária da Companhia, prestar aval, de forma solidária com a Emissora, a
Companhia e a Petra, na Emissão de Notas Promissórias; (iii) a autorização para a
Parnaíba Participações S.A. (“Parnaíba Participações”), na qualidade de subsidiária
da Companhia, constituir penhor sobre a totalidade das ações de emissão da
Emissora de titularidade da Parnaíba Participações, conforme os termos a serem
negociados no Contrato de Penhor de Ações, a ser celebrado entre a Parnaíba
Participações, Petra e a Planner Trustee DTVM Ltda., na qualidade de representante
dos titulares das Notas Promissórias (“Contrato de Penhor de Ações”), no âmbito da
Emissão de Notas Promissórias; e (iv) autorizar a administração da Companhia, da
Eneva Participações e da Parnaíba Participações a celebrar todos e quaisquer
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documentos relacionados à Emissão, praticar todo e qualquer ato necessário à
estruturação,

operacionalização

e

formalização

das

Notas

Promissórias,

especialmente com relação à discussão, negociação e definição dos termos e
condições das Notas Promissórias e dos contratos correlatos, e praticar todos os
atos necessários à implementação das deliberações tomadas na presente ata.
5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por decisão
unânime, autorizaram, sem quaisquer ressalvas, o que se segue:
(i)

a prestação de aval pela Companhia, de forma solidária com a Emissora, a
Eneva Participações e a Petra, desde a data da Emissão;

(ii)

a prestação de aval pela Eneva Participações, de forma solidária com a
Emissora, a Companhia e a Petra, desde a data da Emissão;

(iii)

a celebração do Contrato de Penhor de Ações sobre totalidade das ações de
emissão da Emissora de titularidade da Parnaíba Participações; e

(iv)

a administração da Companhia, da Eneva Participações e da Parnaíba
Participações a tomar todas as providências que forem necessárias para a
efetivação da deliberação acima aprovada, podendo para tanto, (1) praticar
quaisquer atos necessários à estruturação, operacionalização e formalização
das Notas Promissórias;

(2) firmar todos e quaisquer documentos

necessários à celebração e aperfeiçoamento do aval, da Emissão, e
quaisquer demais documentos relacionados às obrigações oriundas deles; e
(3) todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas
na presente ata.
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 17:00, nada mais havendo a ser
discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e aprovada pelos
conselheiros presentes.
- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA
S.A., realizada em 17 de julho de 2014, às 16:30, lavrada no livro próprio e
assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 17 de julho de 2014.
______________________
Rodrigo Beraldo
Secretário
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