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 6 DE FEVEREIRO DE 2014

1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2014, às 10:00, na

sede da ENEVA S.A. na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia
do Flamengo, 66, 9º andar, CEP 22.210-903.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi

devidamente convocada nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. (“Companhia”)
e da legislação aplicável e contou com a presença dos seguintes membros do
Conselho de Administração: Luiz do Amaral de França Pereira, Adriano Carvalhêdo
Castello Branco Gonçalves, Jørgen Kildahl, Eliezer Batista da Silva, Stein Dale, Keith
Plowman, Luiz Fernando Vendramini Fleury, Ronnie Vaz Moreira e Ricardo Luiz de
Souza Ramos.
3.

MESA: Após a presença dos membros do Conselho de Administração da

Companhia ter sido confirmada, o Sr. Jørgen Kildahl assumiu como Presidente da
mesa e designou o Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como secretário.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a outorga, pela Companhia, de alienação

fiduciária de todas as ações emitidas pela Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”) detidas
pela Companhia, no contexto da emissão pública de debêntures não-conversíveis da
segunda emissão da PGN, para o refinanciamento da dívida do projeto da PGN; (ii) a
celebração do correspondente instrumento de alienação fiduciária de ações da PGN; e
(iii) o Contrato de Hedge celebrado com o Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan
Stanley”).
5.

DELIBERAÇÕES: Após análise da matéria da ordem do dia, foram tomadas,

por unanimidade de votos e sem reservas, as seguintes deliberações:
(i)

aprovar a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária de todas as ações

emitidas pela Parnaíba Gás Natural S.A. (PGN), que sejam ou venham a ser, por
qualquer motivo, detidas pela Companhia, e de direitos relacionados, no contexto da
emissão pública de debêntures não-conversíveis da segunda emissão da PGN, no
valor total de R$745.000.000,00 para o refinanciamento da dívida do projeto da PGN;

(ii)

aprovar a celebração do correspondente instrumento de alienação fiduciária de

ações da PGN; e
(iii)

reconhecer o Contrato de Hedge celebrado com o Morgan Stanley e aprovar a

reversão e o término do hedge, conforme as apresentações realizadas.
Além disso, os membros do Conselho de Administração autorizaram os Diretores
Executivos da Companhia a outorgar poderes irrevogáveis e a assinar qualquer outro
contrato ou instrumento relacionado à operação e tomar todas as medidas, bem como
a autorizar os Diretores da Companhia a outorgarem qualquer outra garantia e
assumirem todas as obrigações necessárias para a execução, incluindo a assinatura
dos documentos e declarações necessárias, negociação e estabelecimento dos
respectivos termos e condições.
6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 11:00, nada mais havendo a ser

discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos
os presentes.
Essa é uma cópia fiel e correta da Ata de Reunião do Conselho de Administração da
ENEVA S.A., ocorrida em 6 de fevereiro de 2014, às 10:00, registrada em livro de
atas e assinada pelos membros do Conselho de Administração.
Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 2014.

_________________________
Rodrigo Beraldo
Secretário
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