ENEVA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015

I.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 29 de abril de 2015, às 11 horas, na Praia do

Flamengo, nº 66, 7º andar, Rio de Janeiro – RJ.
II.

CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do

Rio de Janeiro, nos dias 30 e 31 de março, e 1º de abril de 2015 (páginas 259, 150 e
35 respectivamente) e no Diário Mercantil nos dias 30 e 31 de março, e 1º de abril de
2015 (páginas 48, 2 e 3, respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.
III.

PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 76,40% (setenta e seis, vírgula

quarenta por cento) do capital social votante da ENEVA S.A. – em Recuperação
Judicial (“Companhia”), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de
Acionistas. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente
instalada a presente Assembleia.
IV.

MESA: Nos termos do artigo 25, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia

e, ainda, do artigo 128 da Lei nº 6.404/76, os acionistas presentes escolheram, por
unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva, para
exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou o Sr. Rodrigo Beraldo
para exercer a função de Secretário.
V.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) tomar as contas dos administradores,

examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31.12.2014; (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31.12.2014; (iii) fixar o número e eleger os membros do Conselho de
Administração;

e

(iv)

fixar

o

montante

global

Administradores da Companhia.
VI.

DELIBERAÇÕES: Decidiram os acionistas:

anual

da

remuneração

dos

(i) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, registradas as abstenções, as
contas

dos

administradores,

as

demonstrações

financeiras

e

o

relatório

da

administração, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014.
(ii) Considerando o resultado negativo do exercício em R$ 1.507.181.751,68 (um
bilhão, quinhentos e sete milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e
um Reais e sessenta e oito centavos), aprovar por unanimidade de votos proferidos,
registradas as abstenções, a não distribuição de dividendos aos acionistas.
(iii) Aprovar por maioria dos votos, registradas as abstenções, (a) a fixação do
número de membros do Conselho de Administração em 5 (cinco) membros; e (b) a
eleição

dos

membros

do

Conselho

de

Administração

da

Companhia

abaixo

relacionados, com o prazo de mandato de 2 (dois) anos, até a próxima Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se em 2017:
- FABIO HIRONAKA BICUDO, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira
de identidade nº 35.909.761-3, inscrito no CPF sob o nº 820.110.876-00, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na
Praia do Flamengo, nº 66, 6º andar, CEP 22.210-903, para o cargo de Presidente do
Conselho de Administração;
- MARCOS GRODETZKY, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de
identidade nº 3474360, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 425.552.057-72,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Alemanha,

732,

Jardim

Europa,

CEP

01448-010,

para

o

cargo

de

Membro

Independente do Conselho de Administração;;
- ADRIANO CARVALHÊDO CASTELLO BRANCO GONÇALVES, brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade nº 10.331.951-3, inscrito no CPF/MF sob
o nº 085.158.937-54, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, nº 66, 6º andar, CEP 22.210903, para o cargo de Membro do Conselho de Administração;
- JØRGEN KILDAHL, norueguês, casado, economista, portador do passaporte nº
25045060, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Düsseldorf, Alemanha, para o cargo de
Membro do Conselho de Administração;

- KEITH PLOWMAN, inglês, casado, economista, portador do passaporte nº
801463073, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Düsseldorf, Alemanha, para o cargo
de Membro do Conselho de Administração.
O presidente da Assembleia declarou, ainda, 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.
(iv) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, registradas as abstenções, a
fixação da remuneração dos Administradores da Companhia, no montante global de
até R$ 27.850.000,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), que
não necessariamente será integralmente despendido, a vigorar até a Assembleia Geral
Ordinária da Companhia a realizar-se no exercício de 2016, nos termos da Proposta da
Administração da Companhia a presente Assembleia.
VII. LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos
termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76,
autorizando-se sua publicação na imprensa com omissão das assinaturas dos
acionistas.
VIII. 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 pelo Secretário.
IX. ACIONISTAS PRESENTES: CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC (p. p.
Bernardo Daudt); CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC (p. p. Bernardo
Daudt); EIKE FUHRKEN BATISTA (p. p Bernardo Daudt); DD BRAZIL HOLDINGS
S.À.R.L. (p.p. Christiano Rehder); NORGES BANK; EATON VANCE TRUST CO COMMON
TRUST FUND – PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON
TRUST; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST (p.p. Rita Negra); FUNDO DE
INVESTIMENTO DE AÇÕES DINAMICA ENERGIA (p.p. José João Abdalla Filho); FUNDO
DE INVESTIMENTO JABURÁ AÇÕES (p.p. Marcos Eduardo Elias); NELSON BIZZACCHI
SPINELLI; SPENELLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES; SPINELLI DIVIDENDOS

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VIDA FELIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES; CLUBE DE INVESTIMENTO OMNI II (p.p. Marcos Eduardo Elias); BANCO
FATOR S.A. (p.p. Rafael Mathias Sugai).
-Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral Ordinária da ENEVA
S.A. – em Recuperação Judicial, realizada em 29 de abril de 2015, assinada por todos
e lavrada no livro próprioRio de Janeiro, 29 de abril de 2015.

___________________________
Rodrigo Beraldo
Secretário

Anexo: Declarações de voto, dissidência ou protesto.

