ENEVA S.A.
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NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2017
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2017, às 10:00, na
Praia de Botafogo, 501, bloco I, sala 701 – parte, CEP 22.250-040, Botafogo, 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: Fabio Pinheiro, David Zylbersztajn, Marcos Grodetzky, José Aurélio Drummond
Jr., Marcelo Medeiros, Edwyn Neves, Renato Mazzola, Frank Possmeier e Guilherme
Bottura. Como convidado, o Sr. Rodrigo Beraldo.
3. MESA: Após a disponibilidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia ter sido verificada, o Sr. Fabio Pinheiro assumiu a Presidência da Mesa e
designou o Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como Secretário.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a ratificação: (i) da emissão da Cédula de
Crédito Bancário nº 19.4497.767.0000002- 26, pela Parnaíba II Geração de Energia
S.A. (“Parnaíba II”) em favor da Caixa Econômica Federal ("CAIXA"), em 13 de
janeiro de 2017, tendo como avalista a Companhia, no valor de R$400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais) (“CCB”), para pagamento das obrigações oriundas
da Cédula de Crédito Bancário nº 19.4497.767.000001-45, emitida pela Parnaíba II
em favor da CAIXA, em 2 de setembro de 2015, conforme aditada, tendo como
devedora solidária a Companhia; (ii) da aprovação de aval por parte da Companhia,
na CCB, e da alienação fiduciária das ações detidas pela Companhia em Parnaíba
II,

para assegurar o cumprimento das obrigações da Parnaíba II; e (iii) da

autorização para a Diretoria da Companhia negociar e estabelecer os termos e
condições da CCB, assim como para assinar todos e quaisquer demais contratos,
aditamentos e outros documentos necessários ou relacionados à celebração da CCB.
5. DELIBERAÇÕES: Após análise da matéria da ordem do dia, foram tomadas, por
unanimidade de votos e sem reservas, as seguintes deliberações:

(i)

ratificar a emissão da CCB pela Parnaíba II em favor da CAIXA, com as
garantias nela indicadas, para a finalidade indicada na ordem do dia,
bem

como

celebrar

eventuais

alterações

complementares

ou

suplementares ao referido contrato, conforme seja necessário ou
exigido para implementação e/ou efetivação do mesmo;

(ii)

ratificar o aval na CCB pela Companhia, bem como celebrar eventuais
alterações complementares ou suplementares ao referido contrato,
conforme seja necessário ou exigido para implementação e/ou
efetivação do mesmo; e

(iii)

ratificar a autorização para a Diretoria da Companhia negociar e
estabelecer os termos e condições da CCB, bem como autorizar, desde
já, a Companhia a celebrar quaisquer documentos, bem como outros
aditamentos à CCB, podendo, para tanto, assinar todos e quaisquer
demais documentos necessários ou convenientes para este fim;
autorizar a Diretoria da Companhia a outorgar poderes irrevogáveis e
a assinar qualquer outro contrato ou instrumento relacionado às
operações acima, inclusive aditivos, e tomar todas as medidas, bem
como autorizar a Diretoria da Companhia a outorgarem qualquer outra
garantia e assumirem todas as obrigações necessárias para a
execução, incluindo a assinatura dos documentos e declarações
necessárias, negociação e estabelecimento dos respectivos termos e
condições.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 12:00h, 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 13 de fevereiro de 2017, às 10:00h, lavrada no livro próprio e assinada pelos
membros do Conselho de Administração da Companhia. -

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2017.
______________________
Rodrigo Beraldo
Secretário

