ENEVA S.A.
CNPJ/MF n° 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2013
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 dias do mês de novembro de 2013, às 14:00 horas, na Praia
do Flamengo, 66, 7º andar, CEP 22210-903, 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. (“Companhia”) e da legislação aplicável
e com a presença 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. Jørgen Kildahl assumiu como Presidente da mesa e designou o Sr. Alexandre
Americano Holanda e Silva para atuar como secretário.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a contratação de financiamento pela UTE Parnaíba III
Geração de Energia S.A. (“Parnaíba III”) junto ao Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), com
interveniência anuência da Companhia e da MPX E.ON Participações S.A. (“MPX E.ON”), por
meio da emissão de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), no montante total de R$120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais), e a prestação de garantia pela Companhia e pela MPX E.ON no
referido instrumento, (ii) a emissão de debêntures ou notas promissórias pela Parnaíba III, no
montante total de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) e a prestação de garantia
pela Companhia no referido instrumento, (iii) a contratação do Banco Bradesco BBI (“Bradesco
BBI”) como assessor financeiro para Parnaíba III, (iv) a celebração do contrato de financiamento
de longo prazo pela UTE Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”) junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES no montante total de até
R$467.961.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete milhões, novecentos e sessenta e um mil
reais), com interveniência anuência da Companhia, e a prestação de garantia pela Companhia no
referido instrumento, (v) a prestação de garantia corporativa com relação às obrigações
assumidas pela MPX Comercializadora de Energia Ltda. (“MPX Comercializadora de Energia”) e
Itaqui Geração de Energia S.A. (“Itaqui”), no montante de até R$148.900.000,00 (cento e
quarenta e oito milhões, novecentos mil reais) no âmbito dos Instrumentos Particulares de
Transação e Outras Avenças, (vi) a ratificação da prestação de garantias corporativas com
relação às obrigações assumidas pelas MPX Comercializadora de Energia e Itaqui no âmbito dos
Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica, (vii) a retificação da deliberação constante na
ata de Reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada em 21 de outubro de
2013, referente à prestação de garantia por Itaqui com relação às obrigações assumidas pela

MPX Comercializadora de Energia no Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças; e
(viii) as demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2013.
5. DELIBERAÇÕES: Após avaliar, considerar e debater os assuntos, os membros do Conselho
de Administração deliberaram aprovar, sem ressalvas por unanimidade:
(i)

a celebração de financiamento de curto prazo pela Parnaíba III, com interveniência
anuência da Companhia e da MPX E.ON, junto ao Bradesco, por meio da emissão de
CCB, no montante total de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) (“CCB
Bradesco”), ficando a Diretoria da Companhia autorizada a outorgar procurações
irrevogáveis e firmar quaisquer outros contratos e instrumentos relacionados ao
instrumento, incluindo a prestação de garantia solidária pela Companhia e pela MPX
E.ON, e a tomar todas as providências, assim como assumir todas as obrigações que
forem necessárias para a efetivação da referida contratação, incluindo a assinatura
de todos e quaisquer documentos necessários e a prestação de declarações,
negociando e estabelecendo os respectivos termos e condições;

(ii)

a emissão de debêntures ou notas promissórias pela Parnaíba III com interveniência
anuência da Companhia e da MPX E.ON, no montante total de R$120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais), com prazo de 320 (trezentos e vinte) dias, para
substituir a CCB Bradesco; bem como a celebração pela Companhia dos seguintes
contratos de garantia acessórios: (a) a prestação de garantia solidária pela
Companhia e pela MPX E.ON, (b) contrato de penhor de ações da Parnaíba III, (c)
contrato de cessão fiduciária dos contratos de comercialização de energia elétrica no
ambiente regulado da Parnaíba III (“CCEAR”), e (d) contrato de cessão de posição
contratual;

(iii)

a contratação do Bradesco BBI como assessor financeiro para Parnaíba III, nos
termos apresentados ao Colegiado na presente data ;

(iv)

a celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente-anuente, de Contrato de
Financiamento Mediante Abertura de Crédito entre a Parnaíba II e o BNDES no
montante de até R$467.961.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete milhões,
novecentos e sessenta e um mil reais) (“Contrato de Financiamento”) nos termos da
decisão da diretoria do BNDES de nº 998/2013, realizada em 24 de setembro de
2013, incluindo a prestação de garantia solidária pela Companhia nos termos do
Contrato de Financiamento, bem como celebrar quaisquer outros contratos e
instrumentos relacionados ao Contrato de Financiamento e seus anexos, bem como
autorizar a diretoria da Companhia a outorgar quaisquer garantias reais ou
fidejussórias para assegurar o cumprimento das obrigações da Parnaíba II nos
termos do Contrato de Financiamento, constituindo garantia sobre seus ativos, bens e
direitos, incluindo penhor das ações da Parnaíba II de sua titularidade;

(v)

a prestação de garantia corporativa com relação às obrigações assumidas pela MPX
Comercializadora de Energia e Itaqui, no montante de até R$148.900.000,00 (cento e
quarenta e oito milhões, novecentos mil reais), no âmbito dos Instrumentos
Particulares de Transação e Outras Avenças Nº CD002/13 e CD003/13, celebrados

com a BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda., oriundos dos Contratos de
Compra e Venda de Energia Elétrica 8174/2013 e 8526/2013;
(vi)

a ratificação da prestação de garantias corporativas com relação às obrigações
assumidas pelas MPX Comercializadora de Energia e Itaqui no âmbito dos Contratos
de Compra e Venda de Energia Elétrica 8174/2013 e 8526/2013, no montante de até
R$148.900.000,00 (cento e quarenta e oito milhões, novecentos mil reais);

(vii)

a retificação da deliberação constante na ata de Reunião de Conselho de
Administração da Companhia realizada em 21 de outubro de 2013, para apontar
expressamente que a Itaqui presta garantia corporativa com relação às obrigações
assumidas

pela

MPX

Comercializadora

de

Energia

no

montante

de

até

R$104.372.226,00 (cento e quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e
vinte e seis reais), no âmbito do Instrumento Particular de Transação e Outras
Avenças Nº CD003/13; e
(viii)

as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre de 2013
(ITR).

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 17:00, 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: Luiz do Amaral de França Pereira, Adriano Castello Branco,
Jørgen Kildahl, Stein Dale, Keith Plowman e Ricardo Ramos.
Essa é uma cópia fiel e correta da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A.,
ocorrida em 13 de novembro de 2013, às 14:00, registrada em livro de atas e assinada pelos
membros do Conselho de Administração. –
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2013.
____________________________
Alexandre Americano Holanda e Silva
Secretário

