ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 08.219.477/0001-74
NIRE: 21.3.0000965-5
(Companhia Aberta)

Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no
dia 30 de abril de 2015, às 11 horas.
Senhores Acionistas,
A Administração da Itaqui Geração de Energia S.A. (“Companhia” ou “Itaqui”), nos
termos da legislação pertinente e do Estatuto Social da Companhia, objetivando
atender aos interesses da Companhia, vem propor a V.Sas., em razão da
Assembleia Geral Ordinária, o que segue:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2014:
A administração da Companhia propõe que os Acionistas apreciem e, após atenta
consideração, aprovem as Demonstrações Financeiras e o Relatório da
Administração, conforme recomendação do Conselho de Administração da
Companhia em reunião realizada em 31 de março de 2015, bem como aprovem as
contas dos administradores e tomem conhecimento do Parecer dos Auditores
Independentes, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2014.
As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração foram publicados, no
dia 30 de março de 2015, no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no jornal O
Estado do Maranhão. Os referidos documentos juntamente com o parecer dos
auditores independentes, o formulário de demonstrações financeiras padronizadas
– DFP e os comentários dos administradores sobre a situação financeira da
Companhia estão disponíveis para consulta no site da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br)
e de Itaqui (http://ri.eneva.com.br/).
(ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em
31.12.2014:
Considerando o resultado negativo do exercício, em R$ 430.943.510,78
(quatrocentos e trinta milhões, novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e dez
reais e setenta e oito centavos), não se aplica a proposição de destinação do lucro
líquido.
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(iii) Fixar a Remuneração dos Administradores
A administração da Companhia propõe a aprovação, a título de remuneração para
os Administradores da Companhia, o montante global de até R$ 1.429.032,17 (um
milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, trinta e dois reais e dezessete centavos), a
ser distribuído apenas entre os membros da Diretoria em razão das
responsabilidades assumidas, do tempo dedicado à Companhia e da competência
profissional de cada Diretor. A remuneração proposta para a Diretoria da
Companhia compreende parcelas de honorários e de benefícios.
Por fim, a Companhia esclarece ainda que esta proposta da Administração
encontra-se disponível nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), e

de

Relações com

Investidores da Companhia

(http://ri.eneva.com.br/).

São Luis/MA, 31 de março de 2015.
A Administração.
Roel Erik van der Stok
Presidente do Conselho de Administração
Itaqui Geração de Energia S.A.
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