ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF n° 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2015
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de maio de 2015, às 11:00h, na Praia do
Flamengo, n° 66, 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi convocada nos
termos do Estatuto Social da ENEVA S.A. – em Recuperação Judicial (“Companhia”) e da
legislação aplicável e contou com a presença dos seguintes conselheiros: Marcos
Grodetzky, Adriano Carvalhêdo Castello Branco Gonçalves, Jørgen Kildahl (via conferência
telefônica) e Keith Plowman.
3. MESA: Após a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia ter
sido verificada, o Sr. Jørgen Kildahl assumiu como Presidente da Mesa e designou o
Sr.Rodrigo Beraldo para atuar como Secretário.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2015 (ITR); (ii) a
modificação do veículo utilizado para publicação de fatos relevantes pela Companhia e
consequentes alterações na ‘Política de Divulgação e Uso de Informações para o Mercado’
da Companhia, na forma da Instrução CVM nº 547/2014; (iii) alterações no contrato de
financiamento de longo prazo de Pecém II Geração de Energia S.A. com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”); e (iv) alterações no contrato de
financiamento de longo prazo de Pecém II Geração de Energia S.A. com o Banco do
Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”).
5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram
aprovar, por unanimidade:
(i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre encerrado
em 31 de março de 2015 (ITR);
(ii) a adoção do Portal Neo1 (www.portalneo1.com.br) como veículo de mídia para
divulgação de ato ou fato relevante, na forma da Instrução CVM nº 547/2014 e
consequentes alterações na ‘Política de Divulgação e Uso de Informações para o Mercado’
da Companhia;

(iii) a confissão, consolidação e reescalonamento da dívida da Pecém II Geração de Energia
S.A.(“Pecém II”) decorrente do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito
nº 10.2.0784.1, de 28.09.2010, e de seus aditivos, mediante a celebração do Aditivo nº 8
entre a Pecém II e o BNDES, com a interveniência de terceiros, considerando as seguintes
condições: (a) Valor do dívida: R$ 859.112.157,92, na data-base de 16.03.2015, dividido
em quatro subcréditos: (a.1) Subcrédito A: R$ 643.480.105,42 (relativo aos Subcréditos A,
B, C e D do contrato original); (a.2) Subcrédito B: R$ 916.873,74 (relativo ao Subcrédito L
do contrato original); (a.3) Subcrédito C: R$ 177.731.859,56 (relativo aos Subcréditos E, F,
G e H do contrato original); e (a.4) Subcrédito D: R$ 36.983.319,20 (relativo ao Subcrédito I
do contrato original); (b) prazo de carência de 6 (seis) meses de juros para os Subcréditos
A. B, C e D (Subcréditos em TJLP) do contrato original, com primeiro pagamento em 15 de
outubro de 2015; (c) prazo de carência de 21 (vinte e um) meses do principal referente aos
Subcréditos A. B, C e D do contrato de original, com primeiro pagamento em 15 de janeiro
de 2017, (d) aplicação de um novo cronograma de pagamento para os juros referentes aos
Subcréditos E, F, G, H e I (Subcréditos em IPCA) do contrato original, com primeiro
pagamento em 15 de dezembro de 2015 e com pagamentos anuais daí em diante; (e)
aplicação de um novo cronograma de pagamento de principal para os Subcréditos E, F, G,
H e I (Subcréditos em IPCA) do contrato original, com primeiro pagamento em 15 de
dezembro de 2016 e com pagamentos anuais daí em diante; (f) manutenção da data de
vencimento da última prestação do contrato original; (g) o Subcrédito social do BNDES
(Subcrédito L do contrato original) será pago na forma original do contrato de
financiamento; (h) ratificar a fiança prestada pela Companhia no contrato original, que
deverá permanecer em vigor até a integral liquidação do Aditivo nº 8 ao Contrato de
Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 10.2.0784.1; (i) ratificar o penhor sobre a
totalidade das ações emitidas por Pecém II e atualmente detidas pela Pecém II
Participações, mediante a celebração de Aditivo ao Instrumento de Rescisão e Constituição
de Penhor de Ações de 18.03.2011 (“Instrumento de Penhor”); (j) ratificar a cessão
fiduciária de direitos e créditos mediante a celebração de Aditivo ao Instrumento de
Rescisão e Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos de 18.03.2011
(“Instrumento de Cessão Fiduciária”); (k) ratificar a alienação fiduciária incidente sobre
máquinas e equipamentos mediante a celebração de Aditivo ao Instrumento de Rescisão e
Constituição de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos de 18.03.2011
(“Instrumento de Alienação Fiduciária”); (l) ratificar a hipoteca em 1º grau do imóvel
objeto da matrícula nº 4.787 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de São
Gonçalo do Amarante/CE de propriedade da REX Empreendimentos Imobiliários S.A.
(“Escritura de Hipoteca” e, em conjunto com o Instrumento de Penhor, Instrumento de
Cessão Fiduciária e Instrumento de Alienação Fiduciária, simplesmente “Contratos de
Garantia Originais”); (m) penhor sobre a totalidade das ações detidas pela Companhia na
Pecém II Participações; (n) amortização antecipada no valor de 100% do montante que
ingressar a título de reembolso de ADOMP (Despacho por Ordem de Mérito por Preço
Ajustado), no momento em que este for recebido por Pecém II. A amortização antecipada
deverá reduzir proporcionalmente todos os subcréditos decorrentes do Aditivo nº 8 ao
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 10.2.0784.1, e após isso

todas as parcelas de principal deverão ser recalculadas, mantendo-se as respectivas datas
de pagamento, e (o) alteração das condições para declaração da Performance Financeira e
Operacional, para prever a obrigação de manutenção de um Índice de Cobertura do
Serviço da Dívida (ICSD), histórico e projetado, maior ou igual a 1,2, apurado com base em
demonstrações financeiras auditadas de cada exercício e considerando um período de 12
(doze) meses consecutivos de pagamento integral das parcelas de amortização, a partir de
2017; e
(iv) a confissão, consolidação e reescalonamento da dívida da Pecém II decorrente do
Contrato de Abertura de Crédito por Instrumento Particular nº 64.2010.77.29, de
31.01.2011, e de seu aditivo, mediante a celebração do Segundo Aditivo entre a Pecém II e
o BNB, com a interveniência de terceiros, considerando as seguintes condições: (a) prazo
de carência de 12 (doze) meses do principal, com primeiro pagamento em 31 de maio de
2016, (b) manutenção da mesma taxa de juros do contrato original; (c) manutenção do
mesmo prazo total do financiamento e o mesmo gradiente de amortização do contrato
original; (d) ratificar a fiança prestada pela Companhia no contrato original, que deverá
permanecer em vigor até a integral liquidação do Segundo Aditivo ao Contrato de Abertura
de Crédito por Instrumento Particular nº 64.2010.77.29; (e) ratificar todas as garantias já
prestadas nos Contratos de Garantia Originais; e (f) alteração das condições para
declaração da Performance Financeira e Operacional, para prever a obrigação de
manutenção de um Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD), histórico e projetado,
maior ou igual a 1,2, apurado com base em demonstrações financeiras auditadas de cada
exercício e considerando um período de 12 (doze) meses consecutivos de pagamento
integral das parcelas de amortização, a partir de 2017.
6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 13:00h, nada mais havendo a ser discutido, a reunião
foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes.
- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A. –
em Recuperação Judicial, realizada em 14 de maio de 2015, às 11:00h, lavrada no livro
próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 14 de maio de 2015.
_________________________

Rodrigo Beraldo
Secretário

