ENEVA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 7 DE ABRIL DE 2016

I.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 7 de abril de 2016, às 11h00, na sede social da

ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), na Praia do Flamengo, nº 66,
Flamengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
II.

CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio

de Janeiro, nos dias 23, 28 e 29 de março de 2016 (páginas 50, 116 e 169, respectivamente),
e no Diário Mercantil nos dias 23, 24 e 28 de março de 2016 (páginas 12, 7 e 2,
respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
III. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO: A proposta da administração (“Proposta da
Administração”) contendo as informações e documentos necessários para o exercício do
direito de voto na assembleia geral foi colocada à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, divulgada nas páginas eletrônicas na Internet da Companhia, da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (“BMF&FBOVESPA”), por ocasião da primeira publicação do edital de convocação,
nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro
de 2009, conforme alterada.
IV.

PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 81% do capital social votante da

Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Tendo
sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente
Assembleia.
V.

MESA: Nos termos do artigo 25, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia e,

ainda, do artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações, o Sr. Marcelo Costa foi indicado pelo
Presidente do Conselho de Administração para presidir esta Assembleia, que convidou o
Sr. Rodrigo Beraldo para exercer a função de Secretário.
VI.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a proposta de grupamento da totalidade das

ações de emissão da Companhia, que atualmente correspondem a 16.176.982.098
(dezesseis bilhões, cento e setenta e seis milhões, novecentas e oitenta e duas mil e
noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal à razão de 100 (cem)
ações para 1 (uma), sem modificação do capital social, a fim de atender ao disposto no
item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de
Valores Mobiliários da BM&FBOVESPA; (ii) a autorização para a Diretoria praticar todos os
atos necessários à implementação do grupamento; e (iii) a alteração do artigo 5º do

Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a homologação do aumento do capital
social aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 5
de novembro de 2015, bem como o novo número de ações em que se divide o capital
social da Companhia.
VII. DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 25, § 3º, do Estatuto Social, a ata desta
Assembleia Geral Extraordinária será lavrada em forma de sumário. Os acionistas
presentes aprovaram, por unanimidade de votos, a publicação da ata desta Assembleia
Geral Extraordinária com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do
artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Passando às matérias constantes da ordem do dia, os
acionistas aprovaram:
7.1. por 13.164.039.961 (treze bilhões, cento e sessenta e quatro milhões, trinta e nove
mil, novecentos e sessenta e um) votos favoráveis, sem votos contrários ou abstenções, a
proposta de grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, que
atualmente correspondem a 16.176.982.098 (dezesseis bilhões, cento e setenta e seis
milhões, novecentas e oitenta e duas mil e noventa e oito) ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, à razão de 100 (cem) ações para 1 (uma) ação, sem modificação do
capital social, tudo de acordo com o disposto no art. 12 da Lei 6.404/76, nas seguintes
condições:
7.1.1. O capital social da Companhia passará a ser representando por 161.769.820
(cento e sessenta e um milhões, setecentas e sessenta e nove mil, oitocentas e vinte)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
7.1.2. Será concedido aos acionistas da Companhia o prazo de 30 (trinta) dias para
que estes, a seu livre e exclusivo critério, ajustem suas posições de ações em lotes
múltiplos de 100 (cem) ações, mediante negociações privadas ou cursadas na
BM&FBOVESPA por intermédio de corretoras de valores mobiliários.
7.1.3. As ações ordinárias de emissão da Companhia que compõem as Global
Depositary Receipts, Nível I, negociados no mercado de balcão norte-americano sob
o código “ENEVY” (“GDRs”), também serão objeto do grupamento de ações,
obedecendo a mesma proporção estipulada para o grupamento das ações no Brasil,
de forma que as GDRs continuarão sendo negociados na proporção de uma GDR para
cada ação.
7.1.4. As ações representativas do capital social da Companhia passarão a ser
negociadas exclusivamente grupadas com cotação em Reais (R$) por cada ação em
data a ser divulgada em Aviso aos Acionistas.
7.1.5. Transcorrido o prazo estabelecido para o ajuste de posições por parte dos
acionistas, o somatório das frações de ações resultantes do grupamento será vendido
em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA. As frações de ações serão debitadas das
posições dos acionistas, previamente à realização do leilão, sendo o produto da venda
mantido à disposição dos acionistas titulares destas frações na Itaú Corretora de

Valores S.A., instituição depositária das ações da Companhia, e o seu pagamento
realizado de acordo com dados bancários a serem informados no ato da solicitação
de resgate pelo respectivo acionista titular. Todas as informações relativas ao
procedimento de venda serão oportunamente divulgadas por meio de Aviso aos
Acionistas a ser divulgado pela Companhia.
7.2. Os acionistas presentes, por 13.164.039.961 (treze bilhões, cento e sessenta e quatro
milhões, trinta e nove mil, novecentos e sessenta e um) votos favoráveis, sem votos
contrários ou abstenções, autorizaram a Diretoria da Companhia a implementar todos os
atos necessários para a consumação do grupamento ora aprovado.
7.3. Os acionistas presentes, por 13.164.039.961 (treze bilhões, cento e sessenta e quatro
milhões, trinta e nove mil, novecentos e sessenta e um) votos favoráveis, sem votos
contrários ou abstenções, aprovaram a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia, de modo a refletir a homologação do aumento do capital social aprovada na
Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 5 de novembro de
2015, bem como o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia.
Nesse sentido, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 7.011.868.492,61 (sete bilhões,
onze milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois Reais
e sessenta e um centavos), dividido em 161.769.820 (cento e sessenta e um milhões,
setecentas e sessenta e nove mil, oitocentas e vinte) ações, todas ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.”
VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais sendo tratado, deram por encerrada a Assembleia,
depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada
pelos acionistas presentes.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 2016.

___________________________
Rodrigo Beraldo
Secretário

