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 01 DE SETEMBRO DE 2015

1. DATA, HORA E LOCAL: Ao 1º dia do mês de setembro de 2015, às 16:00h, na Praia do Flamengo,
66, 6º andar, CEP 22.210-903, 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.- Em Recuperação Judicial (“Companhia”) e
da legislação aplicável e com a presença, via conferência telefônica, dos membros do Conselho de
Administração indicados ao final da presente ata.
3. MESA: Após a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia ter sido
confirmada, o Sr. Fabio Hironaka Bicudo assumiu como Presidente da mesa e designou o Sr. Márcio
de Souza Delgado para atuar como secretário.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a emissão da Cédula de Crédito Bancário nº 0454-0896717, pela Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”) em favor do HSBC Brasil Bank S.A. –
Banco Múltiplo (“HSBC”), tendo como avalista a Companhia, no valor de aproximadamente R$
334.116.254,00 (trezentos e trinta e quatro milhões, cento e dezesseis mil, duzentos e cinquenta e
quatro reais) (“CCB HSBC”), para formalização da prorrogação do prazo de pagamento do valor
devido no Contrato de Prestação de Fiança (BNDES) nº 0454-0516533/001, celebrado em 20 de
dezembro de 2013 entre HSBC, Parnaíba II, tendo como devedora solidária a Companhia; (ii) a
celebração, pela Companhia, do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de
Direitos Creditórios de CDB, em favor do HSBC (“Cessão Fiduciária de CDB” e, em conjunto com a
CCB HSBC, os “Documentos da Operação”); (iii) aprovação de aval por parte da Companhia, na CCB
HSBC, para assegurar o cumprimento das obrigações da Parnaíba II; (iv) constituição pela Parnaíba
II, em favor da Caixa Econômica Federal ("CAIXA") e do Itaú Unibanco S.A. ("Itaú"), para garantir o
cumprimento de obrigações oriundas da Cédula de Crédito Bancário n° 19.3073.767.0000002-44,
emitida em 07 de maio de 2012, conforme aditada de tempos em tempos ("CCB CAIXA") e das
Cédulas de Crédito Bancário n° 100112030018300 e 100113120017700, emitidas em 29 de março
de 2012 e 26 de dezembro de 2013, respectivamente, em favor do Itaú ("CCBs Itaú") de (a) Contrato
de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos da Parnaíba II; e (b) Instrumento Particular
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios dos Contratos de Comercialização de Energia no
Ambiente Regulado (CCEAR) e do Contrato de Arrendamento; (v) a ratificação da celebração de
aditamentos às seguintes garantias já outorgadas pela Parnaíba II no âmbito da CCB CAIXA, CCB
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HSBC e das CCBs Itáu (a) Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Ações; e (b) Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária e Cessão Condicional em Garantia de Contratos de Fornecimento e
Outras Avenças, conforme já aprovados pela reunião do conselho de administração da Companhia
realizada em 19 de dezembro de 2013; (vi) ratificação da concessão de aval pela Companhia para
garantir as obrigações decorrentes da CCB Caixa e das CCBs Itaú, conforme aprovado na reunião do
conselho de administração da Companhia realizada em 21 de março de 2012; (vii) a autorização
aos Diretores Executivos da Companhia a outorgar poderes irrevogáveis e a assinar qualquer outro
contrato ou instrumento relacionado às operações, inclusive aditivos, e tomar todas as medidas,
bem como a autorizar os Diretores da Companhia a assumirem todas as obrigações necessárias
para a execução, incluindo a assinatura dos documentos e declarações necessárias, negociação e
estabelecimento dos respectivos termos e condições.
5. DELIBERAÇÕES: Após análise da matéria da ordem do dia, foram tomadas, por unanimidade de
votos e sem reservas, as seguintes deliberações:
(i)
aprovar a emissão da CCB HSBC pela Parnaíba II em favor do HSBC, para a
finalidade indicada na ordem do dia, bem como celebrar eventuais alterações
complementares ou suplementares ao referido contrato, conforme seja necessário ou
exigido para implementação e/ou efetivação do mesmo;
(ii)
aprovar a celebração da Cessão Fiduciária de CDB pela Companhia, por meio do
qual é constituída a propriedade fiduciária sobre CDBs no valor de R$33.411.625,40 (trinta
e três milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta
centavos) e a posse direta do respectivo certificado de depósito bancário, pela Companhia
em favor do HSBC, bem como celebrar eventuais alterações complementares ou
suplementares ao referido contrato, conforme seja necessário ou exigido para
implementação e/ou efetivação do mesmo;
(iii)
aprovar o aval na CCB HSBC pela Companhia, bem como celebrar eventuais
alterações complementares ou suplementares ao referido contrato, conforme seja
necessário ou exigido para implementação e/ou efetivação do mesmo;
(iv)
aprovar a constituição pela Parnaíba II, em favor da CAIXA e do Itaú, para garantir
o cumprimento de obrigações oriundas da CCB CAIXA e das CCBs Itaú, de (a) Contrato de
Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos da Parnaíba II; e (b) Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios dos Contratos de Comercialização
de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) e do Contrato de Arrendamento;
(v)
ratificar a celebração de aditamentos às seguintes garantias já outorgadas pela
Parnaíba II no âmbito da CCB CAIXA, CCB HSBC e das CCBs Itáu (a) Contrato de Alienação
Fiduciária em Garantia de Ações; e (b) Instrumento Particular de Cessão Fiduciária e Cessão
Condicional em Garantia de Contratos de Fornecimento e Outras Avenças, conforme já
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aprovados pela reunião do conselho de administração da Companhia realizada em
19 de dezembro de 2013;
(vi)
ratificar da concessão de aval pela Companhia para garantir as obrigações
decorrentes da CCB Caixa e das CCBs Itaú, conforme já aprovado na reunião do conselho
de administração da Companhia realizada em 21 de março de 2012; e
(vii)
autorizar os Diretores Executivos da Companhia a outorgar poderes irrevogáveis e
a assinar qualquer outro contrato ou instrumento relacionado às operações acima,
inclusive aditivos, e tomar todas as medidas, bem como autorizar os Diretores Executivos
da Companhia a outorgarem qualquer outra garantia e assumirem todas as obrigações
necessárias para a execução, incluindo a assinatura dos documentos e declarações
necessárias, negociação e estabelecimento dos respectivos termos e condições.
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 16:30h, 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: Fabio Hironaka Bicudo, Adriano Carvalhêdo Castello Branco
Gonçalves, Jorgen Kildahl, Marcos Grodetzky e Keith Plowman.
Essa é uma cópia fiel e correta da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A. Em Recuperação Judicial, realizada em 01 de setembro de 2015, às 16:00h, registrada em livro de
atas e assinada pelos membros do Conselho de Administração.
Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2015.

____________________________
Márcio de Souza Delgado
Secretário
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