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Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2018
1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de março de 2018, às 10h, na sede

social da ENEVA S.A. (“Companhia”), situada na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, 7º
andar, parte, Botafogo, CEP 22250-040, 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 Companhia e da legislação aplicável e contou
com a participação dos seguintes membros: Carlos Marcio Ferreira, Renato Mazzola,
Marcelo Medeiros, Guilherme Bottura, Edwyn Neves e José Aurélio Drummond Jr. Como
convidados, o Diretor Presidente, o Diretor de Operações e o Diretor Jurídico da
Companhia, Pedro Zinner, Lino Lopes e Thiago Freitas, respectivamente.
3.

MESA: Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de

Administração ter sido verificada, o Sr. Carlos Marcio Ferreira assumiu a Presidência da
Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como Secretário.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o relatório da administração e as

demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes; (ii) a
convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; (iii) a proposta
de alteração das políticas contábeis da Companhia; (iv) a ratificação da declaração e a
aprovação do pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas de Parnaíba I
Geração de Energia S.A. (“Parnaíba I”); (v) a sexta emissão de debêntures da Parnaíba
Gás Natural S.A. (“PGN”) e a constituição de garantia fidejussória e garantia real pela
Companhia em favor da PGN no âmbito da mesma emissão; e (vi) a aprovação da
operação de aquisição pela Companhia da totalidade da participação da Uniper Holding
GmbH (“Uniper”) em Pecém II Participações S.A. (“Pecém II”).
5.

DELIBERAÇÕES: Após discussões, os membros do Conselho de Administração da

Companhia resolveram:

(i)

recomendar a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária do relatório da

administração e das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do relatório anual dos auditores
independentes;
(ii)

aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da

Companhia, a ser realizada em 24 de abril de 2018, ficando o Presidente do Conselho de
Administração autorizado a adotar todas as medidas necessárias à convocação e realização
da assembleia, observadas as disposições legais e estatutárias;
(iii)

aprovar a proposta da administração de alteração das políticas contábeis da

Companhia que modificou a classificação dos encargos de dívida pagos na demonstração
de fluxo de caixa para atividades de financiamento;
(iv)

ratificar a declaração e aprovar o pagamento à Companhia, única acionista de

Parnaíba I, de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R$ 36.602.400,25 (trinta
e seis milhões, seiscentos e dois mil, quatrocentos reais e vinte e cinco centavos) com
base em balanço patrimonial de Parnaíba I levantado em 31 de dezembro de 2017. Após
a retenção do imposto de renda na fonte, os juros sobre o capital próprio terão o valor
total líquido de R$ 31.112.040,21 (trinta e um milhões, cento e doze mil, quarenta reais
e vinte e um centavos);
(v) aprovar:
(a)

a sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da

espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da
PGN, as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de
colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476/2009, conforme alterada, no
valor total de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), com a
emissão de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) debêntures em série única,
mediante a celebração do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, com Garantias Real e
Fidejussória da Sexta Emissão da Parnaíba Gás Natural S.A.”, a ser celebrado entre
a PGN e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na
qualidade de agente fiduciário, com a interveniência anuência da Companhia, na
qualidade de fiadora (“Sexta Emissão”);
(b) a constituição, pela Companhia, de garantia fidejussória em favor dos
debenturistas da Sexta Emissão, por meio da qual a Companhia se obrigará
solidariamente com a PGN, em caráter irrevogável e irretratável, como fiadora,
principal pagadora e devedora solidária, pelo fiel e pontual pagamento e
cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras,
assumidas ou que venham a ser assumidas pela PGN perante os titulares das

debêntures da Sexta Emissão, renunciando a Companhia expressamente e em
caráter irrevogável e irretratável, aos benefícios previstos no artigo 333, parágrafo
único, 366, 821, 822, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”) e artigos 130 e 794 da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo
Civil”);
(c) a constituição de alienação fiduciária de todas ações, independentemente de
espécie ou classe, de emissão da PGN, que sejam ou venham a ser, a qualquer
título, de titularidade da Companhia, em favor dos debenturistas da Sexta Emissão,
em regime de compartilhamento com os titulares de debêntures da segunda
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da PGN (“Segunda
Emissão”), a fim de garantir o integral, fiel e pontual pagamento e cumprimento
de todas as obrigações garantidas e de todas as obrigações decorrentes das
debêntures da Segunda Emissão e Sexta Emissão;
(d) a autorização para que os representantes legais da Companhia adotem e
pratiquem todos e quaisquer atos relacionados à formalização dos documentos e
garantias relacionados à Sexta Emissão, incluindo a assinatura de escrituras e
contratos, eventuais aditamentos a tais documentos, e o voto afirmativo da
Companhia na assembleia geral de acionistas da PGN que deliberar sobre a Sexta
Emissão; e
(e) a ratificação dos atos já praticados pelos diretores da Companhia em
consonância com as deliberações acima;
(vi)

a aprovação da aquisição pela Companhia de 390.215.764 (trezentos e noventa,

duzentos e quinze mil, setecentos e sessenta e quatro) ações de emissão de Pecém II de
propriedade da Uniper pelo valor total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais),
bem como aprovar e ratificar todos os atos praticados pela administração da Companhia
a fim de concluir a referida operação.
6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser discutido, a reunião

foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2018.
______________________
Thiago Freitas
Secretário da Mesa
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