ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
(Companhia Aberta)
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, A SER
REALIZADA DIA 13 DE JANEIRO DE 2016, ÀS 11:00 HS, CONFORME EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PUBLICADO NESTA DATA

Senhores Acionistas,
A Administração da ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia” ou “ENEVA”), nos
termos da legislação pertinente e do Estatuto Social da Companhia e objetivando atender aos
interesses da Companhia, vem propor a V.Sas. deliberar sobre a seguinte matéria em
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 13 de janeiro de 2016:

(i) a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia.
Tendo em vista a Companhia não mais possuir um bloco de controle ou um acionista
controlador, o Conselho de Administração recebeu de acionistas sugestões de nomes para
substituir os seguintes membros do Conselho de Administração, Srs. (a) Fabio H. Bicudo, (b)
Jørgen Kildahl, (c) Keith Plowman e (d) Adriano Carvalhêdo Castello Branco Gonçalves, a fim
de completarem o mandato dos conselheiros a serem substituídos, quais sejam:
(i) Sr. David Zylbersztajn;
(ii) Sr. Fábio de Barros Pinheiro;
(iii) Sr. Frank Paul Possmeier; e
(iv) Sr. José Aurelio Drummond Junior.
Os conselheiros a serem substituídos permanecerão em seus cargos até a eleição de novos
conselheiros.
O Sr. Marcos Grodetzky, eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29
de abril de 2015, permanecerá no Conselho de Administração.
Caso aprovada pelos acionistas a eleição dos candidatos indicados para compor o Conselho
de Administração, este passará a ser formado pelos seguintes membros: (i) Sr. David
Zylbersztajn; (ii) Sr. Fábio de Barros Pinheiro; (iii) Sr. Frank Paul Possmeier; (iv) Sr. José Aurelio
Drummond Junior; e (v) Marcos Grodetzky.
Em conformidade com o artigo 10 da Instrução CVM 481, encontram-se disponíveis no Anexo
I desta proposta as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência
da Companhia. Tais informações também estão disponíveis no site da Companhia
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(http://ri.eneva.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) (www.bmfbovespa.com.br).
ESCLARECIMENTOS GERAIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NESTA ASSEMBLEIA:
Para participar da Assembleia, os Acionistas deverão comparecer, pessoalmente ou
representados por procurador, no local e horário da Assembleia, nos termos do respectivo
Edital de Convocação, munidos dos seguintes documentos:
(a)

Acionista Pessoa Física:
(i)

Documento de identidade do Acionista;

(ii)

Comprovante do agente custodiante das ações da Companhia, contendo a
respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da
realização da Assembleia Geral; e

(iii)

Em caso de participação por procurador, documentação listada no item (c) adiante.

(b)

Acionista Pessoa Jurídica:
(i)

Documento de identidade do representante legal ou procurador presente;

(ii)

Comprovante do agente custodiante das ações da Companhia, contendo a
respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da
realização da Assembleia Geral;

(iii)

Estatuto ou contrato social atualizado, registrado no órgão competente;

(iv)

Documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do
representante legal presente ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso;

(v)

Se representado por procurador, documentação listada no item (c) adiante; e

(vi)

Em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os documentos em
relação ao seu administrador, relatados no item “iv” acima.

(c)

Acionista representado por procurador:

Caso o Acionista prefira ser representado por procurador, deverá adicionalmente apresentar
os seguintes documentos:
(i)

Procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de 1 (um) ano da data de
realização da Assembleia, conforme exigência legal (artigo 126, §1º da Lei das
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Sociedades por Ações). O procurador deverá ser acionista, administrador da
Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de
investimento que represente os condôminos; e
(ii)

Documento de identidade do procurador.

Obs: Procurações outorgadas fora do Brasil deverão ser notarizadas por tabelião público
devidamente habilitado para este fim, consularizadas em consulado brasileiro e traduzidas
para o português por um tradutor juramentado.
A Companhia, visando a facilitar a organização dos trabalhos, solicita que a documentação
acima seja enviada com até 2 (dois) dias úteis de antecedência da realização da Assembleia,
por portador, correio ou correio eletrônico (neste caso o documento físico deve ser trazido no
dia da Assembleia) dirigidos aos endereços abaixo:
Envio de Documentos Físicos:
A/C: Secretaria Corporativa
Praia do Flamengo, 66, 6º andar
Rio de Janeiro, CEP 22210-903

Envio de Documentos por e-mail:
Favor colocar no assunto: Documentos
AGE ENEVA – 13/01/2016
E-mail:
secretariacorporativa@eneva.com.br

A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa somente a
dar agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a participação nesta
Assembleia, desde que comprovada a condição de acionista na forma da lei e da
regulamentação em vigor.
Por fim, a Companhia esclarece ainda que esta Proposta da Administração, bem como o
Edital de Convocação à referida Assembleia, encontram-se disponíveis nas páginas da
CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e de Relações
com Investidores da Companhia (http://ri.eneva.com.br) na Internet. Adicionalmente,
os documentos relacionados a esta proposta, incluindo aqueles exigidos pela ICVM 481,
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2015.
A Administração

Fabio Bicudo
Presidente do Conselho de Administração
ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
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ANEXO I
ELEIÇÃO DE ADMINISTRADORES
(Informações dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência conforme
Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, alterado pela Instrução CVM 552/14):
12.5. Composição e experiência profissional dos membros do Conselho de
Administração:
Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF
Cargo a ser ocupado
Data prevista de eleição
Data prevista da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções
exercidos na Companhia
Indicado/Eleito
pelos
controladores
É membro independente e,
caso positivo, o critério
utilizado para determinar a
independência
Número
de
mandatos
consecutivos
Principais
experiências
profissionais durante os
últimos 5 anos, indicando:

Fábio de Barros Pinheiro
19/04/1960
Engenheiro elétrico
275.497.201-34
Membro do Conselho de Administração
13.01.2016
13.01.2016
Até a Assembleia Geral Ordinária de 2017
N/A
Não
N/A

0
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i. Nome e setor
atividade da empresa

de

• Desde 2014
Empresa: Lojas Renner S.A.
Atividade Principal: Comércio e a confecção de
artigos de vestuário e outros bens de consumo.
• 2010 a 2014
Empresa: Galvani Indústria e Comércio S.A.
Atividade Principal: Mineração, beneficiamento,
industrialização e distribuição de fertilizantes
fosfatados
•Desde 2009
Empresa: Sappada Participações S.A. - Grupo Dilleto
Atividade Principal: Indústria de sorvetes e picolés
•2006 a 2009
Empresa: Banco UBS Pactual S.A.
Atividade Principal: Instituição financeira

ii. Cargo

•1992 a 2009
Empresa: Banco BTG Pactual S.A.
Atividade Principal: Instituição financeira
Lojas Renner S.A. – Cargo: Conselho
Administração

de

Galvani Indústria e Comércio S.A. – Cargo: Membro
independente do Conselho de Administração
Sappada Participações S.A. - Grupo Dilleto – Cargos:
Presidente do Conselho de Administração e Diretor
Financeiro e Administrativo
Banco UBS Pactual S.A. – Cargo de 2006 a 2009:
Managing Director
Banco BTG Pactual S.A. – Cargo de 2004 a 2009:
Sócio responsável pelo relacionamento comercial
com empresas do setor de saúde e tecnologia
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iii. Se a empresa integra (a) o
grupo
econômico
da
Companhia ou (b) é
controlada por acionista da
Companhia que detenha
participação, direta ou
indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou
espécie de valor mobiliário
da Companhia
Cargos de administração que
ocupa em outras sociedades
ou organizações do terceiro
setor
Descrição de qualquer dos
seguintes
eventos
que
tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
i. Qualquer condenação
criminal
ii. Qualquer condenação
em processo administrativo
da CVM e as penas aplicadas
iii. Qualquer condenação
transitada em julgado, na
esfera
judicial
ou
administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado
para a prática de uma
atividade profissional ou
comercial qualquer
Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF
Cargo a ser ocupado
Data prevista de eleição
Data prevista da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções
exercidos na Companhia
Indicado/Eleito
pelos
controladores

Sim. Banco BTG Pactual S.A. detém mais de 5%
(cinco por cento) das Lojas Renner S.A.

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

José Aurelio Drummond Jr.
01.01.1964
Engenheiro
089.144.598-61
Membro do Conselho de Administração
13.01.2016
13.01.2016
Até a Assembleia Geral Ordinária de 2017
N/A
Não
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É membro independente e,
caso positivo, o critério
utilizado para determinar a
independência
Número
de
mandatos
consecutivos
Principais
experiências
profissionais durante os
últimos 5 anos, indicando:
iii. Nome e setor
de
atividade da empresa

Não

0

•Desde março de 2015
Empresa: Alcoa Alumínio S.A.
Atividade Principal: Mineração de bauxita e
produtora de alumínio
•2013 a 2015
Empresa: Victoria Capital Partners LP
Atividade Principal: Fundo de investimento

iv. Cargo

•1999 a 2013
Empresa: Whirlpool S.A.
Atividade Principal: Fabricação de eletrodomésticos
e produtos relacionados
Alcoa Alumínio S.A. - Cargos: Presidente Alcoa
América Latina e do grupo Soluções de Transportes
e Construção
Victoria Capital Partners LP - Cargo: Sócio

iii. Se a empresa integra (a) o
grupo
econômico
da
Companhia ou (b) é
controlada por acionista da
Companhia que detenha
participação, direta ou
indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou
espécie de valor mobiliário
da Companhia

Whirlpool S.A. – Cargos: Presidente Whirlpool
Europa, Oriente Médio e África, Presidente
Whirlpool América Latina
N/A.
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Cargos de administração que
ocupa em outras sociedades
ou organizações do terceiro
setor
Descrição de qualquer dos
seguintes
eventos
que
tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
ii. Qualquer condenação
criminal
ii. Qualquer condenação
em processo administrativo
da CVM e as penas aplicadas
iii. Qualquer condenação
transitada em julgado, na
esfera
judicial
ou
administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado
para a prática de uma
atividade profissional ou
comercial qualquer

N/A

Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF
Cargo a ser ocupado
Data prevista de eleição
Data prevista da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções
exercidos na Companhia
Indicado/Eleito
pelos
controladores
É membro independente e,
caso positivo, o critério
utilizado para determinar a
independência
Número
de
mandatos
consecutivos
Principais
experiências
profissionais durante os
últimos 5 anos, indicando:

David Zylbersztajn
09/12/1954
Engenheiro
465.004.057-49
Membro do Conselho de Administração
13.01.2016
13.01.2016
Até a Assembleia Geral Ordinária de 2017
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

Não
N/A

0
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v. Nome e setor
atividade da empresa

de

•Fevereiro 2012 a Dezembro 2015
Empresa: DZ Negócios com Energia S.A.
Atividade Principal: Consultoria, estudos e projetos
na área de petróleo, eletricidade e gás natural
•Fevereiro 2015 a Setembro 2015
Empresa: Parnaíba Gás Natural S.A.
Atividade Principal: Exploração e produção de
petróleo e gás natural

vi. Cargo

•Junho de 2011 a Setembro de 2012
Empresa: Petrorecôncavo S.A.
Atividade Principal: Exploração e produção de
petróleo e gás natural
DZ Negócios com Energia S.A. - Cargo: Diretor
Proprietário
Parnaíba Gás Natural S.A. - Cargo: Conselho de
Administração

iii. Se a empresa integra (a) o
grupo
econômico
da
Companhia ou (b) é
controlada por acionista da
Companhia que detenha
participação, direta ou
indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou
espécie de valor mobiliário
da Companhia
Cargos de administração que
ocupa em outras sociedades
ou organizações do terceiro
setor
Descrição de qualquer dos
seguintes
eventos
que
tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
iii. Qualquer condenação
criminal

Petrorecôncavo
Administração
N/A

N/A

N/A
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S.A.

-

Cargo:

Conselho

de

ii. Qualquer condenação
em processo administrativo
da CVM e as penas aplicadas
iii. Qualquer condenação
transitada em julgado, na
esfera
judicial
ou
administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado
para a prática de uma
atividade profissional ou
comercial qualquer

N/A

Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF
Cargo a ser ocupado
Data prevista de eleição
Data prevista da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções
exercidos na Companhia
Indicado/Eleito
pelos
controladores
É membro independente e,
caso positivo, o critério
utilizado para determinar a
independência
Número
de
mandatos
consecutivos
Principais
experiências
profissionais durante os
últimos 5 anos, indicando:
vii. Nome e setor de
atividade da empresa

Frank Paul Possmeier
19.05.1971
Economista
062.408.577-50
Membro do Conselho de Administração
13.01.2016
13.01.2016
Até a Assembleia Geral Ordinária de 2017
Exerceu o cargo de Diretor Vice-Presidente da
Companhia de 27.01.2014 até 09.12.2014.
Não

N/A

N/A

0

2010 até 2013
E.ON International
Atividade Principal: Geração elétrica.
Janeiro de 2014 até dezembro de 2014
Companhia
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viii. Cargo

iii. Se a empresa integra (a) o
grupo
econômico
da
Companhia ou (b) é
controlada por acionista da
Companhia que detenha
participação, direta ou
indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou
espécie de valor mobiliário
da Companhia
Cargos de administração que
ocupa em outras sociedades
ou organizações do terceiro
setor
Descrição de qualquer dos
seguintes
eventos
que
tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
iv. Qualquer condenação
criminal
ii. Qualquer condenação
em processo administrativo
da CVM e as penas aplicadas
iii. Qualquer condenação
transitada em julgado, na
esfera
judicial
ou
administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado
para a prática de uma
atividade profissional ou
comercial qualquer

E.ON International - Cargo: Diretor Financeiro e Vice
Presidente Executivo
Companhia - Cargo: Diretor Vice-Presidente
Sim. A E.ON é acionista da Companhia com mais de
5% (cinco por cento) do capital social.

N/A

N/A
N/A

N/A

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de
administração no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de
participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que
tenham ocorrido após a posse no cargo:
N/A
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12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários.
N/A
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:
N/A
12.9. Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes
entre candidatos a membro do Conselho de Administração da Companhia e:
a) Administradores da Companhia
N/A
b) Administradores de controladas diretas ou indiretas da Companhia
N/A
c) Controladores diretos ou indiretos da Companhia
N/A
d) Administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia
N/A
12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre candidatos a membro do Conselho de Administração
da Companhia e:
a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
N/A
b) Controlador direto ou indireto da Companhia
N/A
c) Fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou
controladoras, ou controladas de alguma dessas pessoas, caso relevantes
N/A

12

