ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.219.477/0001-74
NIRE nº 21.3.0000965-5
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no
parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76)
1.

Data, hora e local da reunião: Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2014, às 10:00, na
sede social da Itaqui Geração de Energia S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de São
Luís, Estado do Maranhão, na Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro
Industrial de Itaqui, CEP 65085-582.

2.

Convocação e presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3.

Mesa: Presidente: Marcus Bernd Temke; e Secretário: Pedro Castilhos Machado.

4.

Ordem do dia: Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, no valor de
R$ 139.700.000,00 (cento e trinta e nove milhões, setecentos mil reais).

5.

Deliberações: Após análise da matéria da ordem do dia, foram tomadas, por
unanimidade de votos e sem reservas, as seguintes deliberações:
(i)
Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R$ 1.458.659.593,00
(um bilhão, quatrocentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e nove
mil, quinhentos e noventa e três reais), totalmente integralizado, para
R$ 1.598.359.593,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e oito milhões, trezentos e
cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais), mediante a emissão de
139.700.000 (cento e trinta e nove milhões, setecentas mil) novas ações ordinárias da
Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00
(um real) cada uma, de acordo com o critério estabelecido no inciso II do § 1º, do
Artigo 170, da Lei nº 6.404/76, as quais são subscritas e integralizadas da seguinte
forma: (a) a acionista Eneva S.A. (“Eneva”), inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 04.423.567/0001-21, neste ato subscreve e integraliza 139.700.000 (cento e trinta e
nove milhões, setecentas mil) ações ordinárias, ao preço de emissão de R$1,00 (um
real) cada uma, mediante a conversão em capital de créditos da Eneva detidos contra a
Companhia decorrentes de adiantamento para futuro aumento de capital, no valor de
R$ 139.700.000,00 (cento e trinta e nove milhões, setecentos mil reais), conforme
boletim de subscrição anexo à presente ata; e (b) os demais acionistas da Companhia
renunciaram expressamente ao seu direito de preferência na subscrição de novas
ações da Companhia em favor da Eneva.
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Em virtude da deliberação acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“CAPÍTULO II
Do Capital Social e das Ações
Artigo 5º - O capital social é de R$ 1.598.359.593,00 (um bilhão, quinhentos e noventa
e oito milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais),
dividido em 1.598.359.593 (um bilhão, quinhentos e noventa e oito milhões, trezentos e
cinquenta e nove mil, quinhentas e noventa e três) ações ordinárias, todas sob a forma
nominativa e sem valor nominal.”
Decidiu-se ainda que todos os demais artigos, parágrafos e dispositivos do Estatuto
Social da Companhia não expressamente alterados nesta Assembleia permanecem
inalterados.
6.

Encerramento: Por fim, nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos,
lavrada e lida a presente ata, que achada conforme, foi assinada por todos os
presentes.

7.

Assinaturas: Presidente: Marcus Bernd Temke, Secretário: Pedro Castilhos Machado.
Acionistas: Eneva S.A., neste ato representada na forma do seu Estatuto Social; e os
Srs. Marcus Bernd Temke; Xisto Vieira Filho; e Ana Beatriz de Alvarenga Menezes
Fernandes; representando a totalidade do capital social.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Luís, 28 de fevereiro de 2014.
_______________________________
Pedro Castilhos Machado
Secretário
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BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

SUBSCRITOR:
Eneva S.A., sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo, 66, 9º andar, CEP 22210-903, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.423.567/0001-21, com
seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0677568-4, neste ato representada
na forma do seu Estatuto Social (“Eneva”), subscreve e integraliza, neste ato, 139.700.000 (cento e
trinta e nove milhões, setecentas mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, mediante aporte de capital em favor da
Companhia, no valor de R$ 139.700.000,00 (cento e trinta e nove milhões, setecentos mil reais),
mediante a conversão em capital de créditos da Eneva detidos contra a Companhia decorrentes
de adiantamento para futuro aumento de capital, no valor de R$ 139.700.000,00 (cento e trinta e
nove milhões, setecentos mil reais).
São Luís, 28 de fevereiro de 2014.
ENEVA S.A.
1. ______________________
Nome:
Cargo:

2. ______________________
Nome:
Cargo:

São Luís, 28 de fevereiro de 2014.
_______________________________
Pedro Castilhos Machado
Secretário
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