ENEVA S.A.
CNPJ 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia de Capital Aberto
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE AGOSTO DE 2014

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 1º de agosto de 2014, às 10:00hs, na sede social da ENEVA
S.A., na Praia do Flamengo, nº 66, 9º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (“Companhia”).
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da
companhia e a legislação aplicável, com a participação dos seguintes membros do Conselho
de Administração da Companhia: Jørgen Kildahl; Keith Plowman; Stein Dale; Adriano
Carvalhêdo Castello Branco Gonçalves; Ronnie Vaz Moreira; Luiz do Amaral de França Pereira;
Ricardo Luiz de Souza Ramos e Luiz Fernando Vendramini Fleury.
3. MESA: Verificada a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, o Sr. Jørgen Kildahl assumiu a presidência dos trabalhos e designou o Sr.
Rodrigo Beraldo para secretariar a reunião.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a homologação parcial do aumento de capital da
Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 09
de maio de 2014;
5. DELIBERAÇÕES: Após exame das matérias constantes da ordem do dia e considerando
que:
i.

o Aviso aos Acionistas divulgado pela Companhia em 18 de julho de 2014 informou
sobre o encerramento do prazo adicional para que os acionistas e novos investidores
exercessem seu direito de preferência no âmbito do aumento de capital da Companhia
(“Aviso aos Acionistas”);

ii.

a Companhia concedeu aos seus acionistas e novos investidores o direito de, em caso
de homologação parcial do aumento de capital, rever sua decisão com relação à
subscrição de ações, total ou parcialmente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis
contados da divulgação do Aviso aos Acionistas;

iii.

Do total de 249.212.598 (duzentos e quarenta e nove milhões, duzentos e doze mil,
quinhentos e noventa e oito) novas ações ordinárias inicialmente contempladas para
emissão no âmbito do aumento de capital da Companhia, foram efetivamente
subscritas e integralizadas 137.581.638 (cento e trinta e sete milhões, quinhentos e

oitenta e um mil, seiscentos e trinta e oito) ações, já excetuadas 35.631 (trinta e cinco
mil, seiscentas e trinta e uma) ações cuja subscrição foi revista conforme item ii acima;
os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas,
homologar parcialmente o aumento de capital social da Companhia, no valor de
R$174.728.680,26 (cento e setenta e quatro milhões, setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e
oitenta Reais e vinte e seis centavos), dentro do limite do capital autorizado, em razão da
subscrição e integralização definitiva de 137.581.638 (cento e trinta e sete milhões, quinhentos
e oitenta e um mil, seiscentos e trinta e oito) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. Desta forma, o atual capital social da Companhia é de R$4.711.337.093,96 (quatro
bilhões, setecentos e onze milhões, trezentos e trinta e sete mil, noventa e três Reais e
noventa e seis centavos), dividido em 840.106.107 (oitocentos e quarenta milhões, cento e seis
mil, cento e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 10:30hs, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião e esta ata foi registrada, lida e aprovada pelos conselheiros de administração da
Companhia.

- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA
S.A., realizada em 1º de agosto de 2014, às 10:00hs, lavrada no livro próprio e
assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. -

Rio de Janeiro, 1º de agosto de 2014.

_____________________________
Rodrigo Beraldo
Secretário

