ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF n° 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2016
1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 dias do mês de março de 2016, às 18:00hs, na Praia

do Flamengo, 66, 6º 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. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) e da
legislação aplicável e contou com a participação da totalidade dos seus membros: Fabio
Pinheiro, José Aurélio Drummond Jr., David Zylbersztajn, Marcos Grodetzky e Frank Possmeier,
todos via conferência telefônica. Como convidados, os Diretores Alexandre Americano e
Marcelo Costa e o Sr. Rodrigo Beraldo.
3.

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

Companhia ter sido verificada, o Sr. Fabio Pinheiro assumiu a Presidência da Mesa e designou
o Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como Secretário.
4. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a celebração de acordo entre a Companhia e o
Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações (“Cambuhy”) (“Acordo de Subscrição
Cambuhy”); (ii) deliberar sobre a celebração de acordo entre a Companhia e a OGX
Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGX”) (“Acordo de Subscrição OGX” e,
em conjunto com o Acordo de Subscrição Cambuhy, “Acordos de Subscrição”); e (iii)
autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para à
celebração dos Acordos de Subscrição.
5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião do Conselho de Administração, após exame e
discussão das matérias constantes à ordem do dia, os conselheiros resolveram, por
unanimidade dos votos válidos:

5.1.

Aprovar a celebração do Acordo de Subscrição Cambuhy, entre a Companhia e o

Cambuhy, nos termos do qual:
(a)

o Cambuhy comprometeu-se, sujeito a determinadas condições suspensivas, a

subscrever parte das novas ações ordinárias a serem emitidas em futuro aumento de
capital privado da Companhia mediante a contribuição (i) da totalidade de sua
participação acionária detida na PGN (“Participação Cambuhy”, respectivamente); e (ii)
da totalidade das debêntures conversíveis da 3ª e 4ª emissões de debêntures da PGN
(“Debêntures” e, em conjunto com a Participação Cambuhy, “Ativos Cambuhy”); e
(b)

a Companhia, sujeito a determinadas condições suspensivas, promoverá um

aumento de capital para subscrição privada, que permita a contribuição dos Ativos
Cambuhy pelo Cambuhy, pelo valor estimado de R$ 910.896.926,48, conforme laudo
de avaliação elaborado pela G5 Evercore, sujeito à aprovação pela Assembleia Geral
da Companhia, na forma do artigo 8º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por
Ações”) e observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia, nos termos
do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, pelo preço de emissão de R$0,15 por
ação, fixado mediante negociação independente entre as partes e nos termos do artigo
170, §1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, observado que tal preço de
emissão deverá ser proporcionalmente ajustado em decorrência do grupamento de
ações a ser deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada
para 7 de abril de 2016.
5.2.

Aprovar a celebração do Acordo de Subscrição OGX, entre a Companhia e a OGX, nos

termos do qual:
(a)

a OGX comprometeu-se, sujeito a determinadas condições suspensivas, a

subscrever parte das novas ações ordinárias a serem emitidas em futuro aumento de
capital privado da Companhia mediante a contribuição da totalidade de sua participação
acionária detida na PGN (“Participação OGX” e, em conjunto com os Ativos Cambuhy,
“Ativos PGN”); e
(b)

a Companhia, sujeito a determinadas condições suspensivas, promoverá um

aumento de capital para subscrição privada, que permita a contribuição da Participação
OGX pela OGX, pelo valor estimado de R$234.874.936,17, conforme laudo de avaliação
elaborado pela G5 Evercore, sujeito à aprovação pela Assembleia Geral da Companhia,
na forma do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e observado o direito de
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preferência dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei das
Sociedades por Ações, pelo preço de emissão de R$0,15 por ação, fixado mediante
negociação independente entre as partes e nos termos do artigo 170, §1º, inciso III,
da Lei das Sociedades por Ações, observado que tal preço de emissão deverá ser
proporcionalmente ajustado em decorrência do grupamento de ações a ser deliberado
pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para 7 de abril de 2016.
5.3.

Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à

celebração dos Acordos de Subscrição.
6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 18:30hs, nada mais havendo a ser discutido, a

reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes.

- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A. –
em recuperação judicial, realizada em 24 de março de 2016, às 18:00h, lavrada no livro
próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. –
Rio de Janeiro, 24 de março de 2016.

______________________
Rodrigo Beraldo
Secretário
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