ENEVA S.A.
CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017

1.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de abril de 2017, às 11h00, na sede social da

ENEVA S.A. (“Companhia”), situada na Praia de Botafogo, nº 501, térreo, salão Mirante,
Botafogo, CEP 22.250-040, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2.

CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do

Rio de Janeiro, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2017 (páginas 81, 97 e 81,
respectivamente), e no Monitor Mercantil, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2017 (páginas
24, 14 e 10, respectivamente), conforme disposto no artigo 124, parágrafo 1º, inciso II,
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
3.

PUBLICAÇÕES: O relatório da administração e as demonstrações financeiras da

Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas
do relatório anual dos auditores independentes, foram publicados no dia 31 de março de
2017 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (páginas 90 a 101) e no Monitor
Mercantil (páginas 09 a 18).
4.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO: A proposta da administração (“Proposta da

Administração”), contendo as informações e documentos necessários para o exercício do
direito de voto na presente Assembleia, foi colocada à disposição dos acionistas na sede
social da Companhia, bem como nos websites da Companhia, da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BMF&FBOVESPA”), por ocasião da primeira publicação do edital de convocação, nos
termos do parágrafo único do artigo 6º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009, conforme alterada.
5.

PRESENÇA: Presentes acionistas representando mais de 70% (setenta por cento)

do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de
Presença de Acionistas. Presentes, também, o Srs. Pedro Zinner e Thiago Freitas,
representante da administração da Companhia, e o Srs. Patrício Roche e Gustavo
Sardinha, representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nos
termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei das S.A.

6.

MESA: Nos termos do artigo 24, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia e,

ainda, do artigo 128 da Lei das S.A., os acionistas presentes escolheram, por unanimidade
e sem ressalvas, o Sr. Thiago Freitas para exercer a função de Presidente da Assembleia,
que convidou o Sr. Carlos Augusto Junqueira para exercer a função de Secretário.
7.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(a)

em Assembleia Geral Extraordinária: a retificação e ratificação do montante

global anual da remuneração dos Administradores da Companhia no período compreendido
entre a Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2016 e a data de realização
desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; e
(b)

em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, o

relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) a destinação dos resultados
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) a fixação do número de
membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) a eleição dos membros do
Conselho de Administração da Companhia; e (v) a fixação do montante global anual da
remuneração dos Administradores da Companhia.
8.

DELIBERAÇÕES: Tendo sido verificado o quórum mínimo legal necessário, foi

declarada regularmente instalada a Assembleia. Dispensada a leitura dos documentos e
propostas relativos à ordem do dia, os acionistas da Companhia, após o exame, discussão
e votação das matérias, deliberaram o quanto segue:
8.1.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

8.1.1. Aprovar, por unanimidade, com 168.276.841 (cento e sessenta e oito milhões,
duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um) votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhuma abstenção, a retificação e ratificação do montante global anual da
remuneração dos Administradores da Companhia no período compreendido entre a
Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2016 e esta Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária para o valor total de até R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões
de reais).
8.2.

Em Assembleia Geral Ordinária:

8.2.1. Aprovar, por unanimidade, com 168.276.841 (cento e sessenta e oito milhões,
duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um) votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhuma abstenção, as contas dos administradores, o relatório da
administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório
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anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2016.
8.2.2. Aprovar, por unanimidade, com 168.276.841 (cento e sessenta e oito milhões,
duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um) votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhuma abstenção, o registro do prejuízo líquido apurado no exercício social
findo em 31 de dezembro de 2016, no valor total de R$122.736.953,78 (cento e vinte e
dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e três Reais e setenta
e oito centavos), na conta de prejuízos acumulados da Companhia.
8.2.2.1.

Tendo em vista a apuração de prejuízo no exercício social findo em 31 de

dezembro de 2016, não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 201 da Lei das S.A.
8.2.3. Aprovar, por unanimidade, com 168.276.841 (cento e sessenta e oito milhões,
duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um) votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhuma abstenção, o número de 7 (sete) membros efetivos para compor o
Conselho de Administração da Companhia.
8.2.4. Considerando o término do mandato dos atuais conselheiros, aprovar, por
unanimidade, com 168.276.841 (cento e sessenta e oito milhões, duzentos e setenta e
seis mil, oitocentos e quarenta e um) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia,
para um mandato unificado de 1 (um) ano, a se encerrar na data em que for realizada a
assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar as contas dos administradores e
as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar
em 31 de dezembro de 2017:
(a)

FÁBIO DE BARROS PINHEIRO: brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador
da carteira de identidade nº 428.391, expedida pelo SSP/DF, e inscrito no CPF/MF
sob o nº 275.497.201-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, conj.
1.401, Torre Park, CEP 05502-001, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho
de Administração;

(b)

FRANK PAUL POSSMEIER: alemão, casado, bacharel em economia, portador do
passaporte alemão nº C6W9LV2CK, residente e domiciliado na E.ON Platz 1,
40.479, Düsseldorf, Alemanha, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de
Administração;

(c)

MARCELO PEREIRA LOPES DE MEDEIROS: brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da carteira de identidade nº 5.347.941-5, expedida pela SSP/SP, e inscrito
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no CPF/MF sob o nº 022.725.508-94, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amauri, nº 255, 6º andar, CEP
01448-000, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração;
(d)

GUILHERME BOTTURA: brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº 28.923.733-6, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº
278.422.008-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Rua Amauri, nº 255, 6º andar, CEP 01448-000, para o
cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração;

(e)

EDWYN NEVES: brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
carteira de identidade nº 8.062.080, expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF/MF
sob o nº 041.251.829-57, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar,
Itaim Bibi, CEP 04538-133, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de
Administração;

(f)

RENATO ANTONIO SECONDO MAZZOLA: brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade nº 23.783.754-7, expedida pela SSP/SP, e
inscrito no CPF/MF sob o nº 264.834.068-86, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para o cargo de Membro Efetivo
do Conselho de Administração; e

(g)

JOSÉ AURÉLIO DRUMMOND JR.: brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 11.781.651-6, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no
CPF/MF sob o nº 089.144.598-61, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901,
Torre Oeste, 16º andar, CEP 04578-910, para o cargo de Membro Efetivo do
Conselho de Administração.

8.2.4.1.

Os Srs. FÁBIO DE BARROS PINHEIRO, MARCELO PEREIRA LOPES DE

MEDEIROS, GUILHERME BOTTURA, EDWYN NEVES e RENATO ANTONIO SECONDO
MAZZOLA são considerados membros independentes do Conselho de Administração da
Companhia para fins do disposto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA e no Estatuto Social da Companhia.
8.2.4.2.

Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos

termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os membros do Conselho
de Administração ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a
declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, parágrafo 4º, da Lei das S.A.,
e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002.
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8.2.4.3.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora eleitos

tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao
exercício de suas atribuições mediante a assinatura de termo de posse lavrado no Livro
de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados desta data.
8.2.4.4.

A posse e investidura dos membros do Conselho de Administração ora

eleitos fica condicionada à: (i) no caso do conselheiro residente ou domiciliado no exterior,
constituição de representante residente no País, com poderes para receber citação em
ações contra ele propostas com base na legislação societária, mediante procuração com
prazo de validade que deverá estender-se por, no mínimo, 3 anos após o término do prazo
de gestão do conselheiro, nos termos do artigo 146, parágrafo 2º, da Lei das S.A.;
(ii) efetiva assinatura e apresentação da respectiva declaração de desimpedimento, nos
termos da legislação aplicável; e (iii) prévia assinatura do respectivo Termo de Anuência
dos Administradores aludido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA.
8.2.5. Aprovar, por unanimidade, com 168.276.841 (cento e sessenta e oito milhões,
duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um) votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhuma abstenção, a fixação da remuneração anual dos administradores da
Companhia no montante global de até R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), a
vigorar até a data em que for realizada a assembleia geral ordinária que examinar, discutir
e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017, nos termos da
Proposta da Administração da Companhia para a presente Assembleia.
9.

MANIFESTAÇÃO DE VOTO: Não foram recebidas quaisquer manifestações de

voto dos acionistas.
10.

LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos

ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das
deliberações tomadas, nos termos do artigo 25, parágrafo 3º, do Estatuto Social da
Companhia, e conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A., estando
autorizada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes,
nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das S.A.
11.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a

Assembleia, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, foi devidamente
assinada pelo Secretário.
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12.

ACIONISTAS PRESENTES: Uniper Holding GmbH; Cambuhy I Fundo de

Investimentos em Participações; Banco BTG Pactual S.A.

– Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da ENEVA S.A. realizada em 27 de abril de 2017, assinada por todos e
lavrada no livro próprio –

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017.

_________________________________
Carlos Augusto Junqueira
Secretário
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