ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2016
I.
DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de janeiro de 2016, às 11:00 horas, na
sede social da ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), na Praia do
Flamengo, nº 66, 6º andar, Flamengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
II.
CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, nos dias 29 e 30 de dezembro de 2015 e 4 de janeiro de 2016
(páginas 11, 11 e 5, respectivamente) e no Diário Mercantil nos dias 29, 30 e 31 de
dezembro de 2015 (páginas 7, 3 e 6, respectivamente), conforme disposto no artigo 124,
inciso II da Lei nº 6.404, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
III.
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO: A proposta da administração contendo
as informações e documentos necessários para o exercício do direito de voto na
assembleia geral foi colocada à disposição dos acionistas na sede da Companhia,
divulgada nas páginas eletrônicas na Internet da Companhia, da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (“BMF&FBOVESPA”), na mesma data de primeira publicação do edital de
convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Instrução CVM n.º 481, de
17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Proposta da Administração”).
IV.
PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 75% 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 25, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia
e, ainda, do artigo 128 da Lei nº 6.404/76, a presidência desta Assembleia será exercida
pelo Sr. Marcelo Costa, que convidou o Sr. Rodrigo Beraldo para exercer a função de
Secretário.
VI.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de
Administração da Companhia.

VII. DELIBERAÇÕES: Decidiram os acionistas aprovar, por unanimidade, em
substituição aos atuais conselheiros Fábio Hironaka Bicudo, Jørgen Kildahl, Keith
Plowman e Adriano Carvalhêdo Castello Branco Gonçalves, a eleição dos seguintes
indivíduos como membros do Conselho de Administração, com prazo de mandato
unificado e igual ao dos conselheiros a serem substituídos, até a realização da
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2017:
- DAVID ZYLBERSZTAJN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº 16.486.447, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº
465.004.057-49, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com escritório na Rua Visconde de Pirajá, nº 623, sala 805, CEP 22410-003,
para o cargo de Membro do Conselho de Administração;
- FÁBIO DE BARROS PINHEIRO, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador
da carteira de identidade nº 428391, expedida pelo SSP/DF, e inscrito no CPF 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 do Conselho de Administração;
-FRANK PAUL POSSMEIER, alemão, casado, bacharel em economia, portador do
passaporte alemão nº C6W9MOKT3, e inscrito no CPF sob o nº 062.408.577-50,
residente e domiciliado na E.ON Platz 1, 40479, Düsseldorf, Alemanha, para o cargo de
Membro do Conselho de Administração;
- JOSÉ AURELIO DRUMMOND JR., brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 11.781.651-6, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF 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 do Conselho de Administração.
Em razão da deliberação acima, o presidente da Assembleia registrou o seu apreço e
agradecimento aos Srs. Fabio Hironaka Bicudo, Jorgen Kildahl, Keith Plowman e
Adriano Carvalhêdo Castello Branco Gonçalves pelos relevantes serviços prestados à
Companhia no exercício dos seus cargos.
O presidente da Assembleia declarou, ainda, que o Sr. Marcos Grodetzky, eleito na
Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2015 como
membro independente, permanecerá no Conselho de Administração da Companhia.
Assim sendo, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser formado pelos
seguintes membros: (i) Sr. David Zylbersztajn; (ii) Sr. Fábio de Barros Pinheiro; (iii) Sr.
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Frank Paul Possmeier; (iv) Sr. José Aurelio Drummond Junior; e (v) Marcos Grodetzky,
membro independente.
O presidente da Assembleia declarou, por fim, que obteve dos membros do Conselho de
Administração ora eleitos a confirmação de que os mesmos estão em condições de
firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº
6.404/1976.
A posse dos membros do Conselho de Administração fica condicionada à (i) efetiva
assinatura da declaração de desimpedimento acima referida, nos termos da legislação
aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio; e (iii) à prévia
assinatura do Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A.
VIII. LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário,
nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei das S.A.,
autorizando-se sua publicação na imprensa com omissão das assinaturas dos acionistas.
IX.
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 pelos presentes.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2016.

_______________________________
Rodrigo Beraldo
Secretário
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