ENEVA S.A.
CNPJ/MF n° 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2016
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de julho de 2016, às 9h00, 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: Fábio de Barros Pinheiro, José Aurélio Drummond Jr., Frank Paul Possmeier,
David Zylbersztajn e Marcos Grodetzky.
3. MESA: Após a disponibilidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia ter sido verificada, o Sr. Fábio de Barros Pinheiro, presidente da mesa,
designou o Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como secretário.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a ratificação da garantia fidejussória
prestada pela Companhia no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real,
com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos,
da Parnaíba III Geração de Energia S.A. (“Debêntures” e “Emissora”,
respectivamente), todas com valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão
de reais), na Data de Emissão (conforme definição constante da Escritura),
perfazendo o valor total de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), na
Data de Emissão, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª
(Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série
Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Parnaíba III Geração de Energia
S.A.” celebrado, em 16 de janeiro de 2015, entre a Parnaíba III Geração de Energia
S.A., a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente
Fiduciário”), a Companhia, a Eneva Participações S.A. e a Gemlik RJ Participações
S.A. (“Gemlik”), conforme aditada (“Escritura”), após a celebração do 2º (segundo)
aditamento à Escritura, por meio do qual: (a) o vencimento final das Debêntures
passará a ser de 42 (quarenta e dois) meses a contar da Data de Emissão,

vencendo-se as Debêntures, portanto, em 26 de julho de 2018; e (b) será alterada
a sobretaxa aplicável aos Juros Remuneratórios (conforme definido na Escritura)
das Debêntures, para que passe a ser equivalente a 4,00% (quatro inteiros por
cento) ao ano, calculada nos termos da Escritura (ii) a ratificação da alienação
fiduciária, pela Companhia, das ações de sua titularidade de emissão da Emissora,
em garantia das obrigações decorrentes das Debêntures, as quais eram
anteriormente detidas pela Gemlik, nos termos do “Contrato de Alienação Fiduciária
de Ações em Garantia”, celebrado em 7 de maio de 2015 entre a Gemlik e o Agente
Fiduciário, com a interveniência-anuência da Emissora (“Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações”), em razão da transferência de tais ações pela Gemlik à
Companhia, no âmbito do aumento de capital da Companhia aprovado por meio da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2015 (“Transferência
das Ações da Companhia”); (iii) a autorização à diretoria da Companhia para
adotar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários
à implementação e formalização das deliberações aqui contidas, incluindo a
celebração de aditamentos à Escritura e ao Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações; e (iv) a ratificação de todos os atos até então praticados pela diretoria da
Companhia para a implementação das deliberações aqui contidas.
5. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros resolveram aprovar, por unanimidade e sem
ressalvas:
(i) a ratificação da garantia fidejussória prestada pela Companhia no âmbito das
Debêntures, após a celebração do 2º (segundo) aditamento à Escritura, por meio do
qual: (a) o vencimento final das Debêntures passará a ser de 42 (quarenta e dois)
meses a contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 26 de julho de
2018; e (b) será alterada a sobretaxa aplicável aos Juros Remuneratórios das
Debêntures, para que passe a ser equivalente a 4,00% (quatro inteiros por cento)
ao ano, calculada nos termos da Escritura;
(ii) a ratificação da alienação fiduciária, pela Companhia, das ações de sua
titularidade de emissão da Emissora, em garantia das obrigações decorrentes das
Debêntures, as quais eram anteriormente detidas pela Gemlik, nos termos do
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, em razão da Transferência das Ações da
Companhia;
(iii) a autorização à diretoria da Companhia para adotar todos e quaisquer atos e
assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização
das deliberações aqui contidas, incluindo a celebração de aditamentos à Escritura e
ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; e
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(iv) a ratificação de todos os atos até então praticados pela diretoria da Companhia
para a implementação das deliberações aqui contidas.
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser discutido, a reunião
foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes.
- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Eneva
S.A., realizada em 18 de julho de 2016, às 9h00, lavrada no livro próprio e assinada
pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 18 de julho de 2016.
______________________
Rodrigo Beraldo
Secretário

3

