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Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2013
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de outubro de 2013, às 13:00 horas, na Praia do
Flamengo, 66, 7º andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
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
com a presença dos membros do Conselho de Administração indicados ao final da presente ata.
3. MESA: Após a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia
ter sido confirmada, o Sr. Jørgen Kildahl assumiu como Presidente da mesa e designou o Sr.
Alexandre Americano para atuar como secretário.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento do capital social em decorrência do exercício de
opções de compra de ações no âmbito do Programa de Outorga de Opções de Compra ou
Subscrição de Ações da Companhia.
5. DELIBERAÇÕES: Após avaliar, considerar e debater os assuntos, os membros do Conselho
de Administração deliberaram homologar, sem ressalvas por unanimidade, o aumento do capital
social da Companhia no valor de R$40.097,70 (quarenta mil, noventa e sete reais e setenta
centavos), dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de 13.500 (treze mil e
quinhentas) novas ações outorgadas no âmbito do Programa de Outorga de Opções de Compra
ou Subscrição de ações da Companhia.
Em razão da deliberação acima, o capital social da Companhia passa de R$4.536.568.316
(quatro bilhões, quinhentos e trinta e seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e
dezesseis reais), dividido em 702.510.969 (setecentos e dois milhões, quinhentos e dez mil,
novecentos e sessenta e nove) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, para R$4.536.608.413,70 (quatro bilhões, quinhentos e trinta e seis milhões, oito mil,
quatrocentos e treze reais e setenta centavos), dividido em 702.524.469 (setecentos e dois
milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove) ações, todas ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Nos termos do disposto no artigo 171, §3º da Lei nº 6.404/79, não haverá direito de preferência
tanto na presente subscrição de ações em razão do exercício de opções. Assim, as ações
provenientes do aumento de capital ora aprovado participarão em absoluta igualdade de
condições em todos os benefícios concedidos às ações ordinárias existentes, inclusive no que diz

respeito ao recebimento de dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser
aprovados pela Companhia.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 13:30, nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi
encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes.
7. CONSELHEIROS PRESENTES: Eliezer Batista da Silva, Luiz do Amaral de França Pereira,
Jørgen Kildahl, Stein Dale, Keith Plowman e Ricardo Ramos.

Essa é uma cópia fiel e correta da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Eneva S.A.,
ocorrida em 21 de outubro de 2013, às 13:00, registrada em livro de atas e assinada pelos
membros do Conselho de Administração. –
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2013.
____________________________
Alexandre Americano
Secretario

