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Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2017

I.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 11 de setembro de 2017, às 11h00, na sede

social da ENEVA S.A. (“Companhia”), situada na Praia de Botafogo, n° 501, Bloco I,
Sala 701 – Parte, CEP 22250-040, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.
II.

CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado

do Rio de Janeiro, nos dias 11, 14, e 15 de agosto de 2017 (páginas 14, 5 e 5,
respectivamente), e no “Monitor Mercantil”, nos dias 11, 12/13/14 e 15 de agosto de
2017 (páginas 8, 8 e 12, respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso
II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”).
III.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO: A 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 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 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.
IV.

PRESENÇAS: Acionistas representando aproximadamente 76,74% do capital

social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente
instalada a presente Assembleia.
V.

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

Companhia e do artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações, o Sr. Carlos Marcio
Ferreira, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia,
exercerá a função de Presidente da Assembleia, convidando o Sr. Thiago Freitas para
exercer a função de Secretário.
VI.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a alteração do caput do artigo 5º do

Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir (a) o aumento do capital social

homologado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em
03 de outubro de 2016 e (b) a rerratificação do capital social homologado em 03 de
outubro de 2016, aprovada na reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 10 de maio de 2017; (ii) a alteração do limite do capital autorizado da
Companhia, nos termos do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações, com a
consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (iii) a reforma
e consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso sejam aprovadas as
deliberações previstas nos itens (i) e (ii) acima; e (iv) a autorização para a Diretoria
da Companhia praticar quaisquer outros atos necessários à consecução das
deliberações previstas nos itens anteriores.
VII.

LAVRATURA DA ATA: Nos termos do artigo 24, parágrafo 3º, do Estatuto

Social da Companhia, a ata desta Assembleia será lavrada em forma de sumário dos
fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das
deliberações tomadas. Os acionistas presentes aprovaram ainda, por unanimidade
de votos, com 183.512.417 (cento e oitenta e três milhões, quinhentos e doze mil,
quatrocentos e dezessete) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção, a publicação da ata desta Assembleia com omissão das assinaturas dos
acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
VIII. DELIBERAÇÕES: Dispensada a leitura dos documentos e propostas relativos
à ordem do dia, os acionistas da Companhia, após o exame, discussão e votação das
matérias constantes da Ordem do Dia, deliberaram o quanto segue:
VIII.1.

Aprovar, por unanimidade, com 183.512.417 (cento e oitenta e três

milhões, quinhentos e doze mil, quatrocentos e dezessete) votos favoráveis, nenhum
voto contrário e nenhuma abstenção, a alteração do caput artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, de forma a refletir (a) o aumento do capital social da
Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada
em 02 de agosto de 2016 e homologado parcialmente pela Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 03 de outubro de 2016 (“Homologação do
Aumento”), e (b) a rerratificação da Homologação do Aumento, aprovada pelo
Conselho de Administração da Companhia em 10 de maio de 2017, os quais
resultaram na homologação de aumento de capital no valor de R$ 1.016.492.135,40
(um bilhão, dezesseis milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e trinta e
cinco reais e quarenta centavos), mediante a emissão de 77.358.610 (setenta e sete
milhões, trezentas e cinquenta e oito mil, seiscentas e dez) ações ordinárias,
escriturais e sem valor nominal.
VIII.1.1.

Em virtude da deliberação aprovada nos termos do item VIII.1 acima,

o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a
seguinte redação:
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“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 8.028.360.628,01
(oito bilhões, vinte e oito milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos
e vinte e oito reais e um centavo), dividido em 239.128.430 (duzentos
e trinta e nove milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentas e trinta)
ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”
VIII.2.

Aprovar, por unanimidade, com 183.512.417 (cento e oitenta e três

milhões, quinhentos e doze mil, quatrocentos e dezessete) votos favoráveis, nenhum
voto contrário e nenhuma abstenção, a alteração do limite do capital social autorizado
da Companhia, ficando a mesma autorizada a aumentar seu capital social até o limite
de 160.000.000 (cento e sessenta milhões) de ações ordinárias;
VIII.2.1.

Em virtude da deliberação aprovada nos termos do item VIII.2 acima,

o caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a
seguinte redação:
“Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social
por meio da emissão adicional de até 160.000.000 (cento e sessenta
milhões)

de

ações

ordinárias,

independentemente

de

reforma

estatutária.”
VIII.3.

Aprovar, por unanimidade, com 183.512.417 (cento e oitenta e três

milhões, quinhentos e doze mil, quatrocentos e dezessete) votos favoráveis, nenhum
voto contrário e nenhuma abstenção, a reforma e consolidação do Estatuto Social da
Companhia, de modo a refletir as aprovações das deliberações indicadas nos itens
VIII.1 e VIII.2 acima.
VIII.4.

Aprovar, por unanimidade, com 183.512.417 (cento e oitenta e três

milhões, quinhentos e doze mil, quatrocentos e dezessete) votos favoráveis, nenhum
voto contrário e nenhuma abstenção, a autorização para a Diretoria da Companhia a
tomar todas as providências e deliberações e praticar todos os demais atos
necessários e úteis à implementação das deliberações ora aprovadas.
IX.

MANIFESTAÇÃO DE VOTO: Não foram recebidas quaisquer manifestações

de voto dos acionistas.
X.

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.
XI.

ACIONISTAS PRESENTES: Uniper Holding GmbH (p.p Maria Julia Person

Argollo); Cambuhy I Fundo de Investimentos em Participações (p.p Marcela Nunes
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Veloso Freire); Banco BTG Pactual S.A. (p.p Igor Borde Gomes Galvão); e Itaú
Unibanco S.A. (p.p Luiz Fernando Bueno Pereira do Lago).
– Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da
ENEVA S.A. realizada em 11 de agosto de 2017, assinada por todos e lavrada em
livro próprio –
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2017.

____________________________
Thiago Freitas
Secretário
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