ENEVA S.A.
CNPJ/MF n° 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de dezembro de 2017, às 10h,

na Praia de Botafogo, n° 501, bloco I, 7º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, sede da ENEVA S.A. (“Companhia”).
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 da totalidade dos seus membros, a saber: Carlos Marcio
Ferreira, Renato Mazzola, Edwyn Neves, José Aurélio Drummond Jr., Marcelo
Medeiros, Guilherme Bottura e, na forma do art. 16 do Estatuto Social da Companhia,
Frank Paul Possmeier. Como convidados, o Diretor Presidente, o Diretor de Operações
de E&P e o Diretor Jurídico da Companhia, o Sr. Pedro Zinner, o Sr. Lino Cançado e
o Sr. 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) a ratificação dos termos e condições

dos contratos de compra de carvão celebrados por Pecém II Geração de Energia S.A.
(“Pecém II”) e Itaqui Geração de Energia S.A. (“Itaqui”), afiliadas da Companhia;
(ii) a contratação de seguro garantia e celebração do contrato de contragarantia pela
Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”) e pela Companhia, como interveniente
coobrigada, para garantir as obrigações assumidas pela PGN no Programa
Exploratório Mínimo da 14ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP (“ANP”); (iii) a celebração de contratos de
derivativos (hedge) pela Companhia e suas subsidiárias e outorga de garantia pela
Companhia; (iv) nomeação da empresa de auditoria independente pela Companhia;
(v) o orçamento da Companhia para o exercício social de 2018; e (vi) o plano
estratégico da Companhia e suas subsidiárias.
5.

DELIBERAÇÕES:

Após

discussões,

os

membros

do

Conselho

de

Administração da Companhia resolveram:
a)

Por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Frank Paul Possmeier por se
tratar de operação entre partes relacionadas, aprovar a celebração de contratos

de compra de carvão por Pecém II e Itaqui com Uniper Global Commodities SE,
vencedora do processo de licitação promovido pelas contratantes, em todos os
seus termos e condições, e ratificar todos os atos praticados pelos diretores das
referidas sociedades para celebração dos contratos;
b)

Por unanimidade:
(i)

aprovar a contratação de seguro garantia e celebração do contrato de
contragarantia

pela

PGN

e,

como

interveniente coobrigada, pela

Companhia, para garantir as obrigações assumidas pela PGN no Programa
Exploratório Mínimo da 14ª Rodada de Licitações da ANP;
(ii)

aprovar a celebração de contratos de derivativos (hedge) pela Companhia
e suas subsidiárias no valor agregado de até $100.000.000,00 (cem
milhões de dólares) e a outorga de fiança pela Companhia nos contratos
de derivativos (hedge) celebrados por suas subsidiárias;

(iii) nomear e contratar a KPMG Auditores Independentes como empresa de
auditoria independente da Companhia pelos próximos cinco anos, ou até
sua destituição;
(iv) aprovar o orçamento proposto pela Diretoria da Companhia para o
exercício social de 2018; e
(v)

aprovar o plano estratégico da Companhia e suas subsidiárias proposto
pela Diretoria da Companhia.

6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser tratado, a

reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de
Administração.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

_________________________
Thiago Freitas
Secretário da Mesa

