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 14 DE JANEIRO DE 2015
(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 14 dias do mês de janeiro de 2015, às 16:00, 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: Roel Erik van der Stok; e Secretário: Márcio Delgado.

4.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração de aditivos aos contratos de
financiamento de longo prazo da Companhia.

5.

Deliberações: Após detida análise da matéria da ordem do dia, foi deliberado, por
unanimidade, aprovar a celebração de aditivos aos contratos de financiamento de
longo prazo da Companhia, celebrados com o Banco Nacional Econômico e Social –
BNDES, Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB, Banco Votorantim S.A. e Banco
Bradesco S.A., considerando as seguintes condições: (a) prazo de carência de 6 (seis)
meses de juros dos contratos de financiamento, com vencimento da primeira parcela
em 15 de julho de 2015; (b) prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses do principal
dos contratos de financiamento, com vencimento da primeira parcela em 15 de janeiro
de 2017; (c) manutenção da data de vencimento dos contratos de financiamento; (d)
aplicação do novo cronograma de amortização da dívida remanescente com
vencimento em 15 de dezembro de 2016 nas seguintes porcentagens: 3% em 2017, 5%
em 2018, 8% em 2019, 10% em 2020 e os remanescentes 74% serão pagos nos anos
seguintes pelo Sistema de Amortização Constante – SAC; (e) o sub-crédito social do
BNDES será pago na forma dos itens (a), (b) e (c) e depois será aplicado o sistema SAC
em 18 (dezoito) prestações mensais, com vencimento final em julho de 2018; (f)
ratificar o penhor sobre a totalidade das ações emitidas pela Companhia e detidas pela
ENEVA S.A. (“ENEVA”); (g) ratificar a cessão fiduciária de direitos e créditos; (h) ratificar
a cessão condicional dos direitos contratuais; (i) ratificar a alienação fiduciária
incidente sobre máquinas e equipamentos; (j) ratificar a hipoteca do imóvel de
propriedade da Companhia; (k) ratificar a fiança prestada pela ENEVA até a integral
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liquidação dos contratos de financiamento de longo prazo; (l) não obrigação de
cumprir com o nível de ICSD; (m) criação de Conta de Contingências; e (n) criação de
mecanismo de cash sweep com início a partir de 15.01.2017.
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: Roel Erik van der Stok; Secretário: Márcio Delgado.
Conselheiros: Roel Erik van der Stok, Ricardo Levy e Pedro Akos Litsek.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Luis, 14 de janeiro de 2015
___________________________
Márcio Delgado
Secretário
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