ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 08.219.477/0001-74
NIRE: 21.3.0000965-5
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO 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 17 dias do mês de janeiro de 2014, às 10:00, na
sede social da Itaqui Geração de Energia S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de São
Luis, Estado do Maranhão, Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro
Industrial de Itaqui.

2.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença integral
dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3.

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

4.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a liquidação antecipada das operações de swap nº
9109917 e nº 9109918 contratadas junto ao Banco Citibank S.A. (“Citibank”) em 4 de
junho de 2008, para fins de proteção contra risco cambial, nos valores base de
R$206.099.940,00 (duzentos e seis milhões, noventa e nove mil e novecentos e
quarenta reais) e R$253.217.202,00 (duzentos e cinquenta e três milhões, duzentos e
dezessete mil, duzentos e dois reais), respectivamente (as “Operações”), bem como (ii)
a autorização aos representantes legais da Companhia para firmarem a documentação
necessária para a liquidação antecipada.

5.

Deliberações: Após detida análise da matéria da ordem do dia, foi deliberado, por
unanimidade, ratificar (i) a aprovação da liquidação antecipada das Operações junto ao
Citibank; e (ii) a autorização para os representantes legais da Companhia firmarem
todos os documentos necessários para a liquidação antecipada das Operações,
incluindo, mas não se limitando a, assinatura de notas de negociação e de liquidação
antecipada, tal como apresentado ao colegiado nesta data.

6.

Encerramento: Por fim, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente
reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente ata, a qual foi lida e aprovada e
devidamente assinada pelos conselheiros presentes

7.

Assinaturas: Presidente: Marcus Bernd Temke; Secretário: Pedro Castilhos Machado.
Conselheiros: Marcus Bernd Temke, Eduardo Karrer, Xisto Vieira Filho e Ana Beatriz de
Alvarenga Menezes Fernandes.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Luis, 17 de janeiro de 2014
___________________________
Pedro Castilhos Machado
Secretário

