ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2016
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de julho de 2016, às 14:30,
na Praia do Flamengo, 66, 6º andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração
foi convocada nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. (“Companhia”) e
da legislação aplicável e contou com a participação de todos os seus
conselheiros, a saber: Srs. Fábio de Barros Pinheiro, José Aurélio Drummond
Jr., Marcos Grodetzky, Frank Paul Possmeier e David Zylbersztajn.
3. MESA: Após a disponibilidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia ter sido verificada, o Sr. Fábio Barros Pinheiro, Presidente da
Mesa, designou o Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como Secretário.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a convocação de Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”) da Companhia; (ii) autorização à Companhia para
prestação

de

garantia

fidejussória

(fiança);

e

(iii)

autorização

à

Administração da Companhia para praticar todos os atos necessários ou
convenientes para efetivar as deliberações tomadas na presente reunião.
5. DELIBERAÇÕES: Após as devidas discussões, os membros do Conselho
de Administração resolveram, por unanimidade dos votos válidos:
(i)

Aprovar a convocação da AGE para submeter aos acionistas as

seguintes deliberações:
(a)

aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de

até 153.196.034 (cento e cinquenta e três milhões, cento e noventa e
seis mil e trinta e quatro) ações ordinárias, escriturais e sem valor
nominal, ao preço de emissão global de até R$2.297.940.510,00 (dois
bilhões, duzentos e noventa e sete milhões, novecentas e quarenta mil
e quinhentos e dez reais), com preço de emissão por ação de R$15,00
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(quinze reais), conforme detalhado na Proposta da Administração
(“Aumento de Capital”);
(b)

aprovação da delegação da competência para homologação,

parcial ou total, do aumento de capital para o Conselho de
Administração da Companhia;
(c)

ratificação da contratação da G5 Consultoria e Assessoria Ltda.

como instituição responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação;
(d)

ciência e aprovação do Laudo de Avaliação;

(e)

aprovação de potencial recompra pela Companhia de até

18.164.030 (dezoito milhões, cento e sessenta e quatro mil e trinta)
ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de sua
emissão, que venham a ser subscritas pela Cambuhy, no âmbito do
Aumento de Capital;
(f)

aprovação do cancelamento do Programa de Outorga de Opção

de Compra ou Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da
Companhia; e, ato contínuo a aprovação do novo Programa de Opção
de Compra de Ações da Companhia;
(g)

alteração do objeto social da Companhia, para incluir as

atividades de “exploração, desenvolvimento e produção de gás
natural”;
(h)

alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia,

de forma a refletir a homologação do aumento do capital social
aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 5 de novembro de 2015;
(i)

alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia,

de forma a alterar o limite do capital autorizado da Companhia para a
emissão adicional de até 40.000.000 (quarenta milhões) de ações
ordinárias de emissão da Companhia;
(j)

reforma

integral

e

consolidação

do

Estatuto

Social

da

Companhia, de forma a refletir as deliberações a serem tomadas na
AGE;
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(k)

ampliação do atual número de membros do Conselho de

Administração da Companhia; e
(l)

eleição e ratificação dos mandatos dos membros do Conselho de

Administração da Companhia.
(ii)

autorizar

a

prestação

de

garantia

fidejussória

(fiança)

pela

Companhia, bem como a constituição em garantia, na forma de alienação
fiduciária, sobre a totalidade das ações de emissão da Parnaíba Gás Natural
S.A. (“PGN”) detidas pela Companhia, no âmbito da 2ª Emissão de
Debêntures, sujeita à efetiva transferência das ações da PGN detidas por
Cambuhy I Fundo de Investimentos em Participações para a Companhia.
(iii)

autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos

necessários à implementação das deliberações ora tomadas.
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 15:30, nada mais havendo a ser
discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e aprovada
pelos membros do Conselho de Administração.
- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração
da ENEVA S.A., realizada em 14 de julho de 2016, às 14:30, lavrada no
livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da
Companhia. Rio de Janeiro, 14 de julho de 2016.
______________________
Rodrigo Beraldo
Secretário
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