ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os senhores acionistas da ENEVA S.A. (“Companhia”) a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada às 11:00hs do dia 2 de agosto de
2016, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo, nº 66, 6º andar, Flamengo, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
(i)

Aumentar o capital social da Companhia, mediante a emissão de até 153.196.034
(cento e cinquenta e três milhões, cento e noventa e seis mil e trinta e quatro)
ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão global de
até R$2.297.940.510,00 (dois bilhões, duzentos e noventa e sete milhões,
novecentas e quarenta mil e quinhentos e dez reais), com preço de emissão por
ação

de

R$15,00

(quinze

reais),

conforme

detalhado

na

Proposta

da

Administração para esta AGE, divulgada nesta data (“Aumento de Capital”);
(ii)

Aprovar a delegação da competência para homologação parcial ou total do
aumento de capital para o Conselho de Administração da Companhia;

(iii)

Ratificar a contratação da G5 Consultoria e Assessoria Ltda. como instituição
responsável pela elaboração do laudo de avaliação das ações e das debêntures
conversíveis da 3ª e 4ª emissões da Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”), para fins
de integralização do Aumento de Capital pelo Cambuhy I Fundo de Investimentos
em Participações (“Cambuhy”) e pela OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação
Judicial (“OGX” e “Laudo de Avaliação”);

(iv)

Tomar ciência e aprovar o Laudo de Avaliação;

(v)

Aprovar a potencial recompra pela Companhia de parcela das ações emitidas no
Aumento de Capital da Companhia;

(vi)

Aprovar o cancelamento do Programa de Outorga de Opção de Compra ou
Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia; e, ao contínuo, aprovar
novo Programa de Opção de Compra da Companhia;

(vii)

Aprovar, considerando (a) as deliberações aprovadas na AGE; (b) a homologação
do aumento do capital social aprovada na Reunião do Conselho de Administração
da Companhia realizada em 5 de novembro de 2015; e (c) as alterações propostas
pela Administração, conforme detalhado na Proposta da Administração para a
AGE, a reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia;

(viii)

Aprovar a ampliação do atual número de membros do Conselho de Administração
da Companhia;
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(ix)

Aprovar a eleição e ratificação dos mandatos dos membros do Conselho de
Administração da Companhia; e

(x)

Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários
ou convenientes para efetivar o Aumento de Capital e a consolidação do Estatuto
Social da Companhia.
Informações Gerais

A Companhia esclarece que: (a) os termos e condições do Aumento de Capital Privado
constante da ordem do dia da Assembleia foram devidamente disponibilizados na Proposta da
Administração, em observância às exigências da Instrução CVM nº 481/09; (b) encontram-se à
disposição dos acionistas na sede da Companhia, nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br), da
BM&FBOVESPA (www.bm&fbovespa.com.br) e de Relações com Investidores da Companhia na
Internet (ri.eneva.com.br), os documentos relacionados a este edital, incluindo aqueles
exigidos pela Instrução CVM nº 481/09; (c) para participação na Assembleia, os acionistas
deverão apresentar à Companhia, além do documento de identidade: (i) o extrato do agente
custodiante das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, (ii) o
instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, caso o acionista se
faça representar por procurador, e (iii) no caso de acionista pessoa jurídica, deverão
igualmente ser apresentados os documentos de representação pertinentes. Informações
adicionais encontram-se na Proposta da Administração, disponível nos sites acima listados.
A Companhia solicita que, se possível, para melhor organização da assembleia, a
representação legal do acionista e o correspondente extrato contendo sua posição acionária,
emitido pela instituição custodiante, lhe seja entregue com 2 (dois) dias úteis de
antecedência.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 2016.
Fabio de Barros Pinheiro
Presidente do Conselho de Administração.
ENEVA S.A.
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