ENEVA S.A.
CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA REALIZADA
EM 24 DE ABRIL DE 2018
1.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 24 de abril de 2018, às 11h00, na sede da

ENEVA S.A. (“Companhia”), situada na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, Sala 701
– Parte, CEP 22.250-040, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2.

CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado

do Rio de Janeiro, nos dias 23, 26 e 27 de março de 2018 (páginas 100, 38 e 116,
respectivamente), e no Monitor Mercantil, nos dias 23, 26 e 27 de março de 2018
(páginas 28, 8 e 16, respectivamente), conforme disposto no artigo 124, parágrafo
1º, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das S.A.”).
3.

PUBLICAÇÕES: O relatório da administração e as demonstrações financeiras,

acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram publicados no dia 23 de março
de 2018 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (nas páginas 78 a 91) e no
Monitor Mercantil (nas páginas 9 a 19).
4.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO: A proposta da administração (“Proposta

da Administração”), contendo as informações e documentos necessários para o
exercício do direito de voto na presente Assembleia, foi colocada à disposição dos
acionistas na sede social da Companhia, bem como nos websites da Companhia, da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”), por ocasião da primeira publicação do edital de convocação, nos
termos do parágrafo único do artigo 6º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro
de 2009, conforme alterada.
5.

PRESENÇA:

Presentes

acionistas

representando

186.136.563

ações

ordinárias, correspondendo ao percentual de 59,09% do capital social da Companhia,
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Tendo sido
verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente

Assembleia Geral Ordinária, não tendo sido verificado o quórum necessário para
instalação da Assembleia Geral Extraordinária.

Registrou-se, ainda, a presença dos Srs. Pedro Zinner, Lino Cançado, Laira Sanui e
Thiago Freitas, representantes da administração da Companhia e os Srs. Thiago Paes
e

Anibal

Oliveira,

representantes

da

PricewaterhouseCoopers

Auditores

Independentes, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º da Lei das S.A.
6.

MESA: Nos termos do artigo 24, parágrafo 1º, do Estatuto Social da

Companhia e do artigo 128 da Lei das S.A., o Sr. Carlos Marcio Ferreira, na qualidade
de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, exercerá a função de
Presidente da Assembleia, convidando o Sr. Julian Fonseca Peña Chediak para
exercer a função de Secretário.
7.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(a)

em Assembleia Geral Extraordinária: adaptar o Estatuto Social da

Companhia às regras da nova versão do Regulamento de Listagem do Novo Mercado
da B3, a qual entrou em vigor em 2 de janeiro de 2018, bem como alterar
determinadas

disposições

estatutárias

com

objetivo

de

adequar

os

prazos

relacionados à propositura de chapa para o Conselho de Administração à regra da
Instrução CVM 481, conforme alterada (“ICVM 481”) e aprimoramento de redação,
com a posterior consolidação do Estatuto Social;
(b)

em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores,

examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
2017; (ii) destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de
dezembro 2017; (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração da
Companhia; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;
e (v) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da
Companhia para o exercício de 2018.
8.

LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA: Nos termos do artigo 24, parágrafo

3º, do Estatuto Social da Companhia, a ata desta Assembleia será lavrada em forma
de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a
transcrição apenas das deliberações tomadas. Os acionistas presentes aprovaram
ainda, por unanimidade dos votos proferidos, a publicação da ata desta Assembleia

com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130,
parágrafo 2º, da Lei das S.A.
9.

DELIBERAÇÕES: Dispensada a leitura dos documentos e proposta relativos

à ordem do dia, os acionistas da Companhia, após o exame, discussão e votação das
matérias, deliberaram o quanto segue:
9.1. Em Assembleia Geral Extraordinária:
Em razão de o quorum legal de instalação para deliberação desta matéria definido
no artigo 135 da Lei das S.A. não ter sido atingido, a deliberação acerca desta matéria
fica prejudicada. Não obstante, como a presente Assembleia foi regularmente
convocada, o edital da segunda convocação para a deliberação desta matéria será
publicado oportunamente no Diário Oficial do Rio de Janeiro e no jornal Monitor
Mercantil, sendo certo que a respectiva assembleia será instalada com a presença de
qualquer número de acionistas, também nos termos do artigo 135 da Lei das S.A.
9.2. Em Assembleia Geral Ordinária:
9.2.1. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, o relatório da administração
e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos
auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
2017, aprovando consequentemente as contas dos administradores.
9.2.2. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a destinação do lucro líquido
apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, no valor total de
R$95.498.000,00 (noventa e cinco milhões, quatrocentos e noventa e oito mil reais),
para absorção de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da
Lei das S.A.
9.2.3. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, o número de 7 (sete)
membros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia.
9.2.4. Considerando o término do mandato dos atuais membros do Conselho de
Administração da Companhia, aprovar, por maioria dos votos proferidos, a eleição
dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, para um
mandato unificado de 1 (um) ano, a se encerrar na data em que for realizada a
assembleia

geral

ordinária

que examinar, discutir e votar as

contas

dos

administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018:
(a) CARLOS MARCIO FERREIRA: brasileiro, casado, bacharel em ciências
contábeis, portador da carteira de identidade nº 11.986.182, expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 016.712.938-43, residente e domiciliado na Avenida
Araça, 2126 - Alphaville Campinas, Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13098-379,
para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração;
(b) MARCELO PEREIRA LOPES DE MEDEIROS: brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da carteira de identidade nº 5.347.941-5, expedida pela SSP/SP, e
inscrito 4 no CPF/MF sob o nº 022.725.508-94, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amauri, nº 255, 6º andar,
CEP 01448-000, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração;
(c) GUILHERME BOTTURA: brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº 28.923.733-6, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº
278.422.008-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Rua Amauri, nº 255, 6º andar, CEP 01448-000, para o cargo
de Membro Efetivo do Conselho de Administração;
(d) EDWYN NEVES: brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
carteira de identidade nº 8.062.080, expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob
o nº 041.251.829-57, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim
Bibi, CEP 04538-133, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração;
(e) RENATO ANTONIO SECONDO MAZZOLA: brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade nº 23.783.754-7, expedida pela SSP/SP, e inscrito
no CPF/MF sob o nº 264.834.068-86, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º
andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de
Administração;
(f) JOSÉ AURÉLIO DRUMMOND JR.: brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 11.781.651-6, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF
sob o nº 089.144.598-61, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste,

16º andar, CEP 04578-910, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de
Administração; e
(g) LAVINIA HOLLANDA: brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de
identidade nº 095531347-4, expedida pelo IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº
258.505.278-85, residente e domiciliada na Ladeira da Glória, nº 26, bloco 3, studio
111, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22211-120, para o
cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração.
9.2.4.1 Os Srs. CARLOS MARCIO FERREIRA, MARCELO PEREIRA LOPES DE
MEDEIROS, GUILHERME BOTTURA, EDWYN NEVES, RENATO ANTONIO
SECONDO MAZZOLA e LAVINIA HOLLANDA são considerados conselheiros
independentes para fins do disposto no Regulamento de Novo Mercado da B3 e no
Estatuto Social da Companhia, conforme declaração encaminhada por eles, nos
termos do artigo 17, I, do Regulamento do Novo Mercado da B3.
9.2.4.2 Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos
termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os membros do
Conselho de Administração ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer
ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, parágrafo 4º,
da Lei das S.A., e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002.
9.2.5. Aprovar, por maioria dos votos proferidos, a fixação da remuneração anual
global

dos

administradores

da

Companhia

no

montante

global

de

até

R$20.350.000,00 (vinte milhões, trezentos e cinquenta mil reais), a vigorar até a
data em que for realizada a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar
as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018, nos termos
da Proposta da Administração da Companhia.
10.

MANIFESTAÇÃO DE VOTO: Não foi recebida qualquer manifestação de voto,

dissidência ou protesto dos acionistas.
11.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a

Assembleia, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, foi
devidamente assinada.
12.

ACIONISTAS PRESENTES: Uniper Holding GmbH (p.p Maria Julia Person

Argollo); Cambuhy I Fundo de Investimentos em Ações (p.p Louise Campelo West);

Banco BTG Pactual S.A. (p.p Igor Borde Gomes Galvão); e Thiago Medeiros Vidal.
Acionistas que participaram à distância: M Square Alísio Fundo de Investimento em
Ações; M Square Brazil Value Long Only Fund II LLC; M Square Ações GSHG Master
Fundo de Investimento em Ações; M Square Ações CSHG Master Institucional Fundo
de Investimento em Ações; MBV Fundo de Investimento em Ações – IE; Blackrock
Latin America Fund Inc; Utah State Retirement Systems; BSF - Blackrock Latin
American Opportunities Fund; Teorema Fundo De Investimento Em Ações; Blackrock
Latin American Investment Trust PLC; Wells Fargo Bk D OF T Establishing INV F FOR
E Benefit TR; Wells Fargo Factor Enhanced Emerging Markets Portfolio.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2018.
___________________________________
Julian Fonseca Peña Chediak

ANEXO I

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Mapa Final da Votação

Descrição da Deliberação

(I)
Lavratura da ata na forma de
sumário dos
fatos
ocorridos,
inclusive dissidência e protestos,
contendo a transcrição apenas das
deliberações tomadas
(II)
Tomar
as
contas
dos
administradores, examinar, discutir
e votar o relatório da administração
e as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício
social
encerrado
em
31
de
dezembro 2017

Classe
de
Ações
Votantes

Aprovar
(Sim)

Rejeitar
(Não)

Abster-se

ON

175.997.916

0

0

Quantidade de Ações
TOTAL

175.997.916

186.136.563
ON

185.368.416

0

768.147

(III) Destinação dos resultados do
exercício social encerrado em 31 de
dezembro 2017

ON

186.136.563

0

0

(IV) Fixar o número de 7 membros
do Conselho de Administração da
Companhia

ON

186.136.563

0

0

(V) Eleição dos membros do
Conselho de Administração que
compõem a chapa única proposta
pela Administração

ON

186.128.863

7.700

0

186.136.563

(VI) Fixar o montante global anual
da
remuneração
dos
Administradores
da
Companhia
para o exercício de 2018

ON

186.069.363

67.200

0

186.136.563

186.136.563

186.136.563

