ENEVA S.A.
CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 dias do mês de agosto de 2017, às 12:00 horas,

na sede da ENEVA S.A. (“Companhia”), situada na Praia de Botafogo, n° 501, Bloco I, Sala
701 – Parte, CEP 22250-040, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença da

totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Carlos Marcio
Ferreira, e, na forma do art. 16 do estatuto social da Companhia, José Aurélio Drummond
Jr., Marcelo Medeiros, Guilherme Bottura, Edwyn Neves, Renato Mazzola e Frank Paul
Possmeier. Como convidados, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Zinner, e o
Diretor Jurídico, o Sr. Thiago Freitas.
3.

MESA: Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de

Administração da Companhia ter sido verificada, o Sr. Carlos Marcio Ferreira assumiu a
Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como Secretário.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a realização de oferta pública de distribuição

primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames
(“Ações” e “Oferta”, respectivamente), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação
das Ações no exterior, mediante a apresentação de pedido de registro da Oferta perante
os órgãos competentes; (ii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da
Companhia com vistas à realização da Oferta; (iii) a autorização para que a Diretoria da
Companhia pratique quaisquer outros atos necessários à consecução das deliberações
previstas nos itens acima; e (iv) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”)
da Companhia.
5.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do

dia, foram aprovadas, por unanimidade:
5.1

Realização da Oferta mediante a apresentação de pedido de registro da Oferta
perante os órgãos reguladores e autorreguladores competentes, incluindo, mas não
se limitando, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), que compreenderá a
distribuição pública primária e secundária das Ações de emissão da Companhia, a
ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior
compreendendo (i) a distribuição primária de Ações de emissão da Companhia
(“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de Ações de emissão da
Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores a serem
definidos

oportunamente,

conforme

aplicável,

nos

documentos

da

Oferta

(“Acionistas Vendedores”), no âmbito da eventual colocação de Ações Adicionais
e/ou de Ações do Lote Suplementar (conforme abaixo definidos).
5.1.1 A Oferta será realizada sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG
Pactual” ou “Coordenador Líder”), Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), Goldman
Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs”), o Banco Bradesco BBI
S.A. (“Bradesco BBI”), o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi”) e o Banco Santander (Brasil) S.A.
(“Santander”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o Goldman
Sachs, o Bradesco BBI e o Citi, “Coordenadores da Oferta”), em mercado de
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de
29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com a
participação de determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar
no mercado de capitais brasileiro credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa
e Balcão (“B3”) a serem convidadas a participar da Oferta pelo Coordenador
Líder (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da
Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
5.1.2 A Oferta será realizada no Brasil e, simultaneamente, serão realizados esforços
de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, Itau BBA
USA Securities, Inc., Goldman, Sachs & Co., Bradesco Securities, Inc.,
Citigroup Capital Markets, Inc. e Santander Investment Securities Inc. (em
conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da
América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América,
conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange
Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de
registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado
(“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act,
bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos
Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais
países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que
sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da
América ou não constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S.
persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC,
no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor (investidores pertencentes às alíneas (i) e (ii)
acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), que invistam no Brasil em
conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela
Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de
2014 (“Resolução CMN 4.373”), e pela Instrução da CVM n° 560, de 27 de
março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), ou pela Lei n°
4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e
colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto

a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos
termos do Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional
(“Contrato de Distribuição Internacional”).
5.1.3 Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade
de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar,
conforme a seguir definidas) poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, ser
acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente
ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas (“Ações Adicionais”).
5.1.4 Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, ser
acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%
(quinze por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar
as Ações Adicionais), nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas, com a finalidade exclusiva de atender a um eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta (“Ações
do Lote Suplementar”).
5.1.5 A Oferta será realizada em conformidade com o “Instrumento Particular de
Contrato de Coordenação, Distribuição e Garantia Firme de Liquidação de Ações
Ordinárias de Emissão da Eneva S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os
Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e, na qualidade de
interveniente-anuente, a B3 (“Contrato de Distribuição”) e com o Contrato de
Distribuição Internacional.
5.1.6 O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de
intenções de investimento realizado exclusivamente junto a investidores
institucionais pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no
Contrato de Distribuição (abaixo definido), e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição
Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no
artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). A escolha
do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em
que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido
de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o
valor pelo qual os investidores institucionais apresentarão suas intenções de
investimento no contexto da Oferta, e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). A emissão das Ações no âmbito da
Oferta Primária com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por
Ações, o Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, serão

aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser
realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão
dos registros da Oferta pela CVM.
5.1.7 Fica aprovada a eventual condução de atividades de estabilização do preço das
ações

de

emissão

da

Companhia

no

âmbito

da

Oferta

conforme

regulamentação da CVM aplicável.
5.1.8 As demais características da Oferta constarão dos prospectos a serem
arquivados na CVM, bem como no Contrato de Distribuição e demais
documentos e anúncios da Oferta aplicáveis.
5.2

Autorização para que os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da
Companhia possam praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou
negociar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados,
documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados à realização
da Oferta, incluindo mas não se limitando à (i) adoção de quaisquer providências
necessárias perante a B3 e à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais – ANBIMA e (ii) à celebração do Contrato de Distribuição,
do Contrato de Distribuição Internacional, contrato de prestação de serviços de
estabilização, contrato de prestação de serviços da B3 e (iii) elaboração dos
prospectos a serem arquivados na CVM, do Preliminary Offering Memorandum e do
Final Offering Memorandum.

5.3

Ratificação de todos os atos que tenham sido praticados pelos membros do Conselho
de Administração e da Diretoria da Companhia, com vistas à realização da Oferta,
incluindo, mas não se limitando, à contratação dos Coordenadores da Oferta, dos
Agentes de Colocação Internacional, dos assessores legais e dos auditores
independentes.

5.4

Aprovação da convocação da AGE para submeter aos acionistas as seguintes
deliberações:
5.4.1 alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a
(i) refletir o aumento do capital social homologado pelo Conselho de
Administração da Companhia em reunião realizada em 03 de outubro de 2016
e (ii) a rerratificação do capital social homologado em 03 de outubro de 2016
aprovada na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 10 de maio de 2017;
5.4.2 a alteração do capital autorizado da Companhia, nos termos do artigo 168 da
Lei das Sociedades por Ações, e por conseguinte, a alteração do caput do
artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; e
5.4.3 consolidação do Estatuto Social da Companhia.

6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi
encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de
Administração.

- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A.,
realizada em 08 de agosto de 2017, às 12:00hs, lavrada no livro próprio e assinada pelos
membros do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2017.

__________________________________
Thiago Freitas
Secretário

