ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
(Companhia Aberta)
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA
DIA 27 DE AGOSTO DE 2015, ÀS 10:00HS, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Senhores Acionistas,
A Administração da ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia” ou “ENEVA”), em
atenção à solicitação formulada pelo acionista FIA Dinâmica Energia em correspondência de 04
de agosto de 2015, encaminha aos Srs. Acionistas a presente proposta contendo as
informações exigidas pela Instrução n° 481 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 17
de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM nº 481/09”), relacionadas à
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 27 de agosto de 2015, às
10:00hs, na sua sede, localizada na Praia do Flamengo, nº 66, 7º andar, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“AGE”), para deliberar sobre as seguintes matérias:
(i) a instalação do Conselho Fiscal para funcionar até a próxima Assembleia Geral Ordinária
da Companhia e a eleição de seus membros.
A administração da Companhia submete à aprovação dos acionistas a instalação e eleição dos
membros do Conselho Fiscal, tendo em vista a solicitação recebida do acionista FIA Dinâmica
Energia.
As informações exigidas pelo Artigo 10 da Instrução CVM nº 481/09 serão disponibilizadas
oportunamente, tão logo sejam apresentados os candidatos indicados pelos acionistas.
(ii) a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
A Administração da Companhia propõe que a remuneração dos membros do Conselho Fiscal
seja fixada de acordo com o previsto no Artigo 162, § 3º da Lei das Sociedades por Ações.
ESCLARECIMENTOS GERAIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NESTA ASSEMBLEIA:
Para participar da Assembleia, os Acionistas deverão comparecer, pessoalmente ou
representados por procurador, no local e horário da Assembleia, nos termos do respectivo
Edital de Convocação, munidos dos seguintes documentos:
(a) Acionista Pessoa Física:
(i)

Documento de identidade do Acionista;

(ii)

Comprovante do agente custodiante das ações da Companhia, contendo a
respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da
realização da Assembleia Geral; e
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(iii)

Em caso de participação por procurador, documentação listada no item (c)
adiante.

(b) Acionista Pessoa Jurídica:
(i)

Documento de identidade do representante legal ou procurador presente;

(ii)

Comprovante do agente custodiante das ações da Companhia, contendo a
respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da
realização da Assembleia Geral;

(iii)

Estatuto ou contrato social atualizado, registrado no órgão competente;

(iv)

Documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do
representante legal presente ou da pessoa que assinou a procuração, se for o
caso;

(v)

Se representado por procurador, documentação listada no item (c) adiante; e

(vi)

Em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os documentos
em relação ao seu administrador, relatados no item “iv” acima.

(c) Acionista representado por procurador:
Caso o Acionista prefira ser representado por procurador, deverá adicionalmente apresentar
os seguintes documentos:
(i)

Procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de 1 (um) ano da data
de realização da Assembleia, conforme exigência legal (artigo 126, §1º da Lei
das Sociedades por Ações). O procurador deverá ser acionista, administrador
da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de
investimento que represente os condôminos; e

(ii)

Documento de identidade do procurador.

Obs: Procurações outorgadas fora do Brasil deverão ser notarizadas por tabelião
público devidamente habilitado para este fim, consularizadas em consulado brasileiro e
traduzidas para o português por um tradutor juramentado.
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A Companhia, visando a facilitar a organização dos trabalhos, solicita que a documentação
acima seja enviada com até 2 (dois) dias úteis de antecedência da realização da Assembleia,
por portador, correio ou correio eletrônico (neste caso o documento físico deve ser trazido no
dia da Assembleia) dirigidos aos endereços abaixo:
Envio de Documentos Físicos:
A/C: Secretaria Corporativa
Praia do Flamengo, 66, 7º andar
Rio de Janeiro, CEP 22210-903

Envio de Documentos por e-mail:
Favor colocar no assunto: Documentos AGE
ENEVA – 27 de agosto de 2015
E-mail: secretariacorporativa@eneva.com.br

A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa somente a dar
agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a participação nesta Assembleia.
Por fim, a Companhia esclarece ainda que esta Proposta da Administração, bem como o Edital
de Convocação à referida Assembleia, encontram-se disponíveis nas páginas 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) na Internet. Adicionalmente, os
documentos relacionados a esta proposta, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº
481/09, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.
A Administração.

Fabio Bicudo
Presidente do Conselho de Administração
ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
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