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NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 2014

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 9 dias do mês de maio de 2014, às 17:00, na Praia do
Flamengo, 66, 9º andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, via conferência telefônica.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi convocada
nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. (“Companhia”) e da legislação aplicável e
contou com a presença dos seguintes conselheiros: Jørgen Kildahl, Keith Plowman, Stein
Dale, Ricardo Luiz de Souza Ramos, Adriano Castello Branco Gonçalves, Ronnie Vaz Moreira,
Luiz Fernando Vendramini Fleury e Luiz do Amaral de França Pereira (representado pelo
conselheiro Adriano Castello Branco Gonçalves).
3. MESA: Após a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia ter
sido verificada, 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 as condições de um Term Sheet e de todos os
documentos a ele relacionados a serem celebrados entre a Companhia, DD Brazil Holdings
S.a.r.l., E.ON SE, Itaú Unibanco S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Citibank S.A. e HSBC
Bank Brasil S.A. – Banco Multiplo (o “Term Sheet”).
5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram
aprovar por unanimidade, registradas as abstenções legais, as condições do Term Sheet
com o objetivo de implementar uma série de medidas para fortalecer a estrutura de capital
da Companhia e todos os documentos relacionados à referida operação, incluindo, mas não
se limitando a, o “E.ON Backstop Agreement”, o “Investment Agreement”, o “Shareholders’
Agreement”, os “Call Option Agreements”, o ”Pecem II Long Term Financing”, o “Company’s
Bridge Finance”, instrumentos de garantia do Company’s Bridge Finance, além de autorizar a
Diretoria Executiva da Eneva a negociar, assinar e executar todos os acordos relacionados à
operação.
O Company´s Bridge Finance mencionado acima será no valor de R$ 100 milhões e será
garantido pela alienação fiduciária de 50% (cinquenta por cento) das ações emitidas pela
ENEVA Participações S.A. e detidas pela Companhia, e de 35% (trinta e cinco por cento) das
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ações emitidas pela Parnaíba IV Geração de Energia S.A. e detidas pela Parnaíba
Participações S.A., indiretamente controladas pela Companhia.
Além disso, e de acordo com o Term Sheet, a Companhia conduzirá um aumento privado de
seu capital social, dentro do limite de capital autorizado, no valor de R$316.500.000,00
(trezentos e dezesseis milhões e quinhentos mil reais).
O preço por ação será de R$1,27 (um Real e vinte e sete centavos), que é o preço de
fechamento das ações ordinárias da ENEVA negociadas na BM&F Bovespa S.A. na data de
hoje, e o qual foi fixado de acordo com Artigo 170, §1º, III, da Lei das Sociedades por
Ações.
As ações ordinárias terão os mesmos direitos e privilégios das ações ordinárias existentes da
Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia, e terão direito a dividendos e
distribuições sobre o capital próprio que vierem a ser aprovadas pela Companhia.
A concessão de direito de preferência para os atuais acionistas da Companhia na subscrição
de ações ordinárias no âmbito do aumento privado de capital na proporção de suas
participações no capital social da Companhia deverá ocorrer em data a ser divulgada em
Aviso aos Acionistas, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações.
O prazo para o exercício do direito de preferência dos atuais acionistas terá início no dia útil
seguinte à data de publicação do Aviso aos Acionistas nos jornais nos quais a Companhia
usualmente faz suas publicações e encerrar-se-á após trinta (30) dias. Após o período acima
referido, se ainda houver sobras, os acionistas da Companhia e/ou cessionários de direitos
de preferência que tenham expressamente manifestado em seus boletins de subscrição sua
intenção de subscrever sobras, deverão subscrever tais ações dentro do prazo a ser
divulgado pela Companhia por meio de Aviso aos Acionistas. Caso o aumento de capital
privado não seja integralmente subscrito, o Conselho de Administração da Companhia
poderá aprovar parcialmente o aumento de capital e os acionistas subscritores terão o
direito de reverter suas decisões de subscrição, conforme mencionado em Aviso aos
Acionistas, exceto o acionista DD Brazil Holdings S.a.r.l., que renunciou ao direito de
reverter sua decisão de subscrever parte do aumento de capital.
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 18:00, nada mais havendo a ser discutido, a
reunião foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes.
- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A.,
realizada em 9 de maio de 2014, às 17:00, lavrada no livro próprio e assinada pelos
membros do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 9 de maio de 2014.
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______________________
Rodrigo Beraldo
Secretário

3

