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 22 DE OUTUBRO DE 2014
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 dias do mês de outubro de 2014, às 10:00, na
Praia do Flamengo, 66, 9º 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
convocada nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. (“Companhia”) e da
legislação aplicável e contou com a participação de todos os seus conselheiros, a
saber: Srs. Jørgen Kildahl, Keith Plowman, Stein Dale, Adriano Castello Branco
Gonçalves, Luiz Fernando Vendramini Fleury e Luiz do Amaral de França Pereira.
3. MESA: Após a disponibilidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia ter sido verificada, o Sr. Jørgen Kildahl, Presidente da Mesa, designou o
Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como Secretário.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a ratificação da (i) prestação de aval pela
Companhia, de forma solidária com a Parnaíba I Geração de Energia S.A., nova
razão social da UTE Parnaíba Geração de Energia S.A (“Parnaíba I”), na qualidade
de emissora, e com a Petra Energia S.A. (“Petra”), na qualidade de avalista, no
âmbito da Cédula de Crédito Bancário nº 100111120018300 emitida pela Parnaíba I
em favor do Itaú Unibanco S.A., sucessor do Banco Itaú BBA S.A (“Itaú Unibanco”),
em 26.12.2011, conforme aditada (“CCB Itaú Unibanco”); e (ii) prestação de
garantia pela Companhia, na qualidade de devedora solidária, no âmbito dos
contratos de prestação de fiança nº 100410120059500/100410120059700, nº
100410100063800/100410100063900,

nº

100410100070000,

nº

100411020063000 e nº 100411040069300, celebrados entre Pecém II Geração de
Energia S.A. (“Pecém II”), na qualidade de contratante e afiançada, e Itaú
Unibanco, na qualidade de fiador, em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES (“BNDES”), conforme aditados (“Contratos de
Prestação de Fiança Itaú Unibanco”); e (iii) a aprovação para a prestação de aval
pela Companhia e a prestação de garantia pela Companhia, na qualidade de
devedora solidária, respectivamente em quaisquer aditamentos futuros à CCB Itaú
Unibanco e aos Contratos de Prestação de Fiança Itaú Unibanco.
5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração resolveram por
decisão unânime e sem quaisquer ressalvas:
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(i)

Ratificar a prestação de aval pela Companhia no âmbito da CCB Itaú

Unibanco e seus aditivos;
(ii)

Ratificar a prestação de garantia pela Companhia, na qualidade de

devedora solidária, no âmbito dos Contratos de Prestação de Fiança Itaú Unibanco
e seus aditivos; e
(iii)

Autorizar

a

prestação/manutenção

de

aval

pela

Companhia

e

a

prestação/manutenção de garantia pela Companhia, exclusivamente na qualidade
de

devedora

solidária,

respectivamente

em

quaisquer

aditamentos

futuros,

independentemente de sua natureza, à CCB Itaú Unibanco e aos Contratos de
Prestação de Fiança Itaú Unibanco.
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 11:00, nada mais havendo a ser
discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e aprovada pelos
conselheiros presentes.
- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA
S.A., realizada em 22 de outubro de 2014, às 10:00, lavrada no livro próprio e
assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2014.
______________________
Rodrigo Beraldo
Secretário
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