ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015
I.
DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de junho de 2015, às 10 horas, na sede social da ENEVA S.A. – Em
Recuperação Judicial (“Companhia”), na Praia do Flamengo, n° 66, 7° andar, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
II.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia e a
legislação aplicável, com a participação dos seguintes membros do Conselho de Administração da
Companhia: Fabio Bicudo, Jørgen Kildahl (representado pelo conselheiro Keith Plowman), Adriano Castello
Branco Gonçalves, Keith Plowman e Marcos Grodetzky. Os Diretores Alexandre Americano e Ricardo Levy e o
Sr. Rodrigo Beraldo também foram convidados a comparecer à reunião.
III.
MESA: Verificada a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, o Sr. Fabio Bicudo assumiu a presidência dos trabalhos e designou o Sr. Rodrigo Beraldo para
secretariar a reunião.
IV.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a manutenção ou não da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia marcada para o dia 2 de julho de 2015 (“Assembleia”) a fim de deliberar sobre a implementação
do Aumento de Capital conforme previsto e definido no Plano de Recuperação Judicial da Companhia,
homologado em 12 de maio de 2015 pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro
(“Plano”) em face da impossibilidade de cumprimento integral das Condições Precedentes previstas no Plano
até a presente data.
V.
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião do Conselho de Administração, inicialmente os Conselheiros
examinaram o conteúdo do Ofício nº 214/2015/CVM/SEP/GEA-3, de 29 de junho de 2015, da Comissão de
Valores Mobiliários, recebido pela Companhia ontem e informado aos acionistas nessa data, por meio de
Comunicado ao Mercado, não sendo vislumbrado qualquer óbice ao regular processamento da Assembleia.
Posto isso, passam os Conselheiros à discussão da matéria constante da ordem do dia, de acordo com o
disposto no Estatuto Social da Companhia, cabendo registrar que termos iniciados em maiúsculas estão
definidos no Plano ou na Proposta da Administração para a Assembleia:
5.1.
Com a palavra a Diretoria da Companhia, foi feita breve contextualização sobre as circunstâncias
relativas às Condições Precedentes quando da convocação da Assembleia, registrando que havia a
expectativa de que faltaria apenas a aprovação do CADE no cenário imediatamente após a ocorrência da
Assembleia. Foi previsto na convocação que o Aviso aos Acionistas relativo ao Aumento de Capital apenas
seria publicado quando do adimplemento da totalidade das Condições Precedentes ou sua renúncia pelos
Credores, conforme o caso.
5.2.
No entanto, até a presente data, não foram alcançadas ou renunciadas todas as Condições
Precedentes para realização do Aumento de Capital da Companhia, conforme estipulado no Plano da

Companhia e da sua subsidiária ENEVA Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, incluindo a postergação
por dois anos do vencimento do empréstimo-ponte de Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”).
Não obstante, a Companhia continua em entendimentos com as instituições financeiras apoiadoras de
Parnaíba II, conforme divulgado no Fato Relevante de 16 de junho de 2015.
5.3.
Visando a permitir que os acionistas da Companhia possam tomar a decisão mais informada e
refletida acerca da matéria objeto da Assembleia, a Diretoria da Companhia propõe o cancelamento da
Assembleia até que seja possível vislumbrar maior previsibilidade quanto ao momento no qual serão
alcançadas ou renunciadas as Condições Precedentes previstas para a implementação do Aumento de
Capital e do Plano.
5.4.
O cancelamento permitirá que a Companhia continue os entendimentos com os credores financeiros
de Parnaíba II e dará mais segurança para a efetiva implementação do Aumento de Capital tão logo seja
verificado o cumprimento ou renúncia das Condições Precedentes, cabendo registrar que a Companhia tem
até o quarto trimestre do presente exercício para efetivar o Plano.
5.5.
Nova assembleia geral será oportunamente convocada para fins de deliberar sobre o Aumento de
Capital e outros assuntos relacionados ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial tão logo seja
possível e recomendável.
5.6.
Diante do exposto, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou o
cancelamento da convocação da Assembleia Geral da Companhia marcada para o dia 2 de julho de 2015,
sendo autorizada a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias e convenientes à
divulgação e efetivo cancelamento da Assembleia.
VI.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Às 11:15 horas, nada mais havendo a tratar, deram por
encerrada a reunião, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada
pelos presentes. Assinaturas da Mesa: Fabio Bicudo, Presidente, e Rodrigo Beraldo, Secretário.
- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A. – Em Recuperação
Judicial, realizada em 30 de junho de 2015, às 10:00 horas, lavrada em livro próprio e assinada pelos
membros do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2015.

_____________________
Rodrigo Beraldo
Secretário
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