ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 2015

I.
DATA, HORA E LOCAL: No dia 5 de novembro de 2015, às 10:00 horas, na sede social
da ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), na Praia do Flamengo, n° 66, 6°
andar, Flamengo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
II.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da
Companhia e a legislação aplicável, com a participação dos seguintes conselheiros: Fabio
Bicudo, Jorgen Kildahl, Keith Plowman, Marcos Grodetzky e Adriano Castello Branco.
III.
MESA: Verificada a participação da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, o Sr. Fabio Bicudo assumiu a presidência dos trabalhos e
designou o Sr. Rodrigo Beraldo para secretariar a reunião.
IV.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a homologação do aumento de capital privado
da Companhia, conforme aprovado em 26 de agosto de 2015 pela Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia (“Aumento de Capital”); (ii) a celebração de contrato de
compra de carvão pela Itaqui Geração de Energia S.A. (“Itaqui”) e pela Pecém II Geração de
Energia S.A. (“Pecém II”).
V.
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião do Conselho de Administração, após exame e
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, de acordo
com o disposto no Estatuto Social da Companhia, deliberaram:
5.1.

Considerando:

(a) a subscrição e integralização de 15.312.477.244 (quinze bilhões, trezentas e doze
milhões, quatrocentas e setenta e sete mil, duzentas e quarenta e quatro) ações
ordinárias, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,15 (quinze
centavos) por ação, totalizando um valor de R$2.296.871.586,60 (dois bilhões,
duzentos e noventa e seis milhões, oitocentos e setenta e um mil, quinhentos e
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oitenta e seis Reais e sessenta centavos) durante o prazo para exercício do direito
de preferência no âmbito do Aumento de Capital, que se iniciou em 9 de setembro
de 2015 e se encerrou no dia 9 de outubro de 2015;
(b) a subscrição e integralização parcial das sobras de ações não subscritas no
referido prazo para exercício do direito de preferência, no montante de 15.485.799
(quinze milhões, quatrocentas e oitenta e cinco mil, setecentas e noventa e nove)
ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,15
(quinze centavos) por ação, totalizando R$2.322.869,85 (dois milhões, trezentos e
vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos),
durante o prazo do Primeiro Período Adicional de Direito de Preferência, que se
iniciou em 16 de outubro de 2015 e se encerrou no dia 20 de outubro;
(c) a subscrição e integralização parcial das sobras de ações não subscritas no
referido prazo para exercício do Primeiro Período Adicional de Direito de
Preferência, no montante de 9.295.193 (nove milhões, duzentas e noventa e cinco
mil, cento e noventa e três) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$0,15 (quinze centavos) por ação, totalizando R$1.394.278,95
(um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e oito Reais e
noventa e cinco centavos), durante o prazo do Segundo Período Adicional de
Direito de Preferência, que se iniciou em 26 de outubro de 2015 e se encerrou no
dia 28 de outubro; e
(d) Somando os recursos obtidos no Período Inicial do Direito de Preferência, no
Primeiro Período Adicional do Direito de Preferência e no Segundo Período Adicional
do Direito de Preferência (e já considerado o cancelamento dos recibos de
subscrição dos investidores que condicionaram sua decisão na subscrição), o volume
total das subscrições foi de 15.336.875.991 (quinze bilhões, trezentas e trinta e seis
milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, novecentas e noventa e um) ações
ordinárias, correspondente a R$2.300.531.398,65 (dois bilhões, trezentos milhões,
quinhentos e trinta e um mil e trezentos e noventa e oito Reais e sessenta e cinco
centavos).

Assim, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de
votos e sem ressalvas, a homologação parcial do referido Aumento de Capital, no
valor de R$2.300.531.398,65 (dois bilhões, trezentos milhões, quinhentos e trinta e
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um mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), mediante a
emissão de 15.336.875.991 (quinze bilhões, trezentas e trinta e seis milhões,
oitocentas e setenta e cinco mil, novecentas e noventa e uma) ações ordinárias,
escriturais e sem valor nominal. Como consequência da homologação parcial do
Aumento de Capital, os membros do Conselho de Administração aprovaram, ainda,
o cancelamento de 8.996.457.343 (oito bilhões, novecentos e noventa e seis
milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil, trezentas e quarenta e três) ações
ordinárias, escriturais e sem valor nominal não subscritas no âmbito do referido
Aumento de Capital.
Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado, o capital social da
Companhia, atualmente no valor 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 (oitocentas e quarenta milhões, cento e seis mil,
cento e sete) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, passa a ser de
R$7.011.868.492,61 (sete bilhões, onze milhões, oitocentos e sessenta e oito mil,
quatrocentos e noventa e dois Reais e sessenta e um centavos), dividido em
16.176.982.098 (dezesseis bilhões, cento e setenta e seis milhões, novecentos e
oitenta e dois mil e noventa e oito) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
5.2.

Com a abstenção dos membros do Conselho de Administração indicados

pelo acionista DD Brazil Holdings S.À.R.L (“E.ON”), aprovar que Itaqui e Pecém
II celebrem Contrato de Fornecimento de Carvão com a E.ON Global Commodities
(“EGC”) para o fornecimento de carvão durante o ano de 2016, em condições de
mercado, conforme os termos apresentados durante a reunião.

VI.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Às 14:00 horas, nada mais havendo a
tratar, deram por encerrada a reunião, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada
conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Assinaturas da Mesa: Fabio Bicudo,
Presidente, e Rodrigo Beraldo, Secretário.
- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A. –
Em Recuperação Judicial, realizada em 5 de novembro, às 10:00 horas, lavrada em livro
próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2015.

Rodrigo Beraldo
Secretário
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