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 28 DE ABRIL DE 2016
I.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de abril de 2016, às 11 horas, na Praia do

Flamengo, nº 66, 6º andar, Rio de Janeiro – RJ.
II.

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

Rio de Janeiro, nos dias 29, 30 e 31 de março de 2016 (páginas 170, 106 e 86
respectivamente) e no Diário Mercantil nos dias 29, 30 e 31 de março de 2016 (páginas
48, 2 e 43 respectivamente), conforme disposto no artigo 124, §1º, inciso II da Lei nº
6.404/76.
III.

PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 66,827% do capital social votante

da ENEVA S.A. – em Recuperação Judicial (“Companhia”), conforme assinaturas
constantes no Livro de Presença de Acionistas. Também presentes a Sra. Lúcia
Casasanta, membro do Conselho Fiscal da Companhia, e o Sr. Alexandro Pimenta,
representante da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes. 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, o Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva
exercerá a função de Presidente da Assembleia, e 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 31.12.2015; (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31.12.2015; (iii) ratificar a remuneração anual efetivamente paga aos
Administradores da Companhia no período compreendido entre a Assembleia Geral
Ordinária realizada em 29 de abril de 2015 e esta Assembleia Geral Ordinária; e (iv)
fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia.
VI.

DELIBERAÇÕES:

6.1. Decidiram os acionistas, registradas as abstenções dos legalmente impedidos:

(i) Aprovar, por maioria, com 10.649.025.151 (dez bilhões, seiscentos e quarenta e
nove milhões, vinte e cinco mil, cento e cinquenta e um) votos a favor e 161.615.000
(cento e sessenta e um milhões, seiscentos e quinze mil) abstenções, as contas dos
administradores, as demonstrações financeiras e o relatório da administração, relativos
ao exercício social encerrado em 31.12.2015.
(ii) Considerando que o resultado positivo do exercício findo em 31 de dezembro de
2015 é inferior ao saldo de prejuízos acumulados em exercícios anteriores, aprovar, por
unanimidade, que o resultado positivo do exercício de 2015, no montante de R$
142.637.000,00 (cento e quarenta e dois milhões, seiscentos e trinta e sete mil reais),
seja integralmente utilizado para a absorção de prejuízos acumulados, nos termos do
artigo 189 da Lei nº 6.404/76.
(iii) Aprovar, por unanimidade, a ratificação da remuneração anual efetivamente paga
aos Administradores da Companhia no período compreendido entre a Assembleia Geral
Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2015 e esta Assembleia Geral
Ordinária, de R$ 37.973.956,10 (trinta e sete milhões, novecentos e setenta e três mil,
novecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos).
(iv) Aprovar, por maioria, com 10.810.274.051 (dez bilhões, oitocentos e dez milhões,
duzentos e setenta e quatro mil e cinquenta e um) votos a favor e 366.100 (trezentos
e sessenta e seis mil e cem) votos contrários, a fixação da remuneração dos
Administradores da Companhia no montante global de até R$ 12.000.000,00 (doze
milhões de reais), a vigorar até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizarse no exercício de 2017, nos termos da Proposta da Administração da Companhia à
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: DD BRAZIL HOLDINGS S.À.R.L. (p. Maria Julia Person

Argollo); FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES DINAMICA ENERGIA (p. Marianno de
Azeredo); BANCO BTG PACTUAL S.A. (p. Igor Borde Gomes Galvão e João Mansur Neto);
BANCO PINE S.A. (p. Paulo Marcos Sampaio Gasparian e Thiago Soares Capitani);
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (p. Anali Penteado Buratin).
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-Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral Ordinária da ENEVA
S.A. – em Recuperação Judicial, realizada em 28 de abril de 2016, assinada por todos
e lavrada no livro próprio-

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2016.
_________________________
Rodrigo Beraldo
Secretário
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Anexo: Declarações de voto, dissidência ou protesto.
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