ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028401-0
(Companhia Aberta)
Proposta da Administração à Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 2 de fevereiro de 2015, às 11:00,
conforme respectivo Edital de Convocação
Senhores Acionistas,
A Administração da ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia” ou
“ENEVA”), nos termos da legislação pertinente e do Estatuto Social da Companhia,
objetivando atender aos interesses da Companhia, vem propor a V.Sas., em razão
da referida Assembleia Geral Extraordinária, o que segue:
(i)

Eleição

de

membro

independente

para

compor

o

Conselho

de

Administração da Companhia, de acordo com a regulamentação aplicável;
A Administração propõe a eleição, com mandato vigente até a realização da
Assembleia Geral Ordinária de 2015, do seguinte membro independente para
ocupar cargo vacante do Conselho de Administração da Companhia:
Sr. Marcos Grodetzky

Conselheiro Independente

Em conformidade com o artigo 10 da Instrução CVM 481, encontram-se
disponíveis no Anexo I desta proposta as informações indicadas nos itens 12.6 a
12.10 do Formulário de Referência da Companhia. Tais informações também estão
disponíveis

no

site

da

Companhia

(http://ri.eneva.com.br),

da

CVM

(www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (“BM&FBOVESPA”) (www.bmfbovespa.com.br).
ESCLARECIMENTOS GERAIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NESTA ASSEMBLEIA:
Para participar da Assembleia, os Acionistas deverão comparecer, pessoalmente
ou representados por procurador, no local e horário da Assembleia, nos termos do
respectivo Edital de Convocação, munidos dos seguintes documentos:
(a)
(i)

Acionista Pessoa Física:
Documento de identidade do Acionista;

(ii)

Comprovante do agente custodiante das ações da Companhia,
contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois)
dias úteis antes da realização da Assembleia Geral; e

(iii)

Em caso de participação por procurador, documentação listada no
item (c) adiante.

(b)

Acionista Pessoa Jurídica:
(i)

Documento de identidade do representante legal ou procurador
presente;

(ii)

Comprovante do agente custodiante das ações da Companhia,
contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois)
dias úteis antes da realização da Assembleia Geral;

(iii)

Estatuto

ou

contrato

social

atualizado,

registrado

no

órgão

competente;
(iv)

Documento que comprove poderes de representação: ata de eleição
do representante legal presente, ou da pessoa que assinou a
procuração, se for o caso;

(v)

Se representado por procurador, a documentação do item (c)
adiante; e

(vi)

Em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os
documentos em relação ao seu administrador relatados no item (iv)
acima.

(c)

Acionista representado por procurador:
Caso

o

Acionista

prefira

ser

representado

por

procurador,

deverá

adicionalmente apresentar os seguintes documentos:
(i)

Procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de 1 (um) ano
da data de realização da Assembleia, conforme exigência legal (artigo
126, parágrafo 1º da Lei 6.404/76). O procurador deverá ser
acionista,

administrador

financeira

ou

da

administrador

represente os condôminos; e

Companhia,
de

fundos

advogado,
de

instituição

investimento

que

(ii)

Documento de identidade do Procurador.

Obs: Procurações outorgadas fora do Brasil deverão ser notarizadas por tabelião
público devidamente habilitado para este fim, consularizadas em consulado
brasileiro e traduzidas para o português por um tradutor juramentado.
Visando a facilitar a organização dos trabalhos, a Companhia, solicita que a
documentação acima seja enviada com até 2 (dois) dias úteis da realização da
Assembleia, por portador, correio ou correio eletrônico (neste caso o documento
físico deve ser trazido no dia da Assembleia) dirigidos aos endereços abaixo:
Envio de Documentos Físicos:
A/C: Secretaria Corporativa
Praia do Flamengo, 66, 7º andar
Rio de Janeiro CEP: 22210-903
Envio de Documentos por e-mail:
Favor colocar no assunto: Documentos AGE ENEVA – 02.02.2015
E-mail: secretariacorporativa@eneva.com.br
A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa
somente a dar agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a
participação nesta Assembleia.
Por fim, a Companhia esclarece ainda que esta Proposta da Administração,
bem como o Edital de Convocação à referida Assembleia, encontram-se disponíveis
nos

sites

da

CVM

(www.bmfbovespa.com.br),

e

(www.cvm.gov.br),
de

Relações

com

da

Investidores

BM&FBOVESPA
da

Companhia

(http://ri.eneva.com.br). Adicionalmente, os documentos relacionados a esta
proposta, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM 481, encontram-se à
disposição dos acionistas na sede da Companhia.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2015.
A Administração.
Fabio Bicudo
Presidente do Conselho de Administração
ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial

ANEXO I
ITEM 12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
Em cumprimento ao artigo 10 da Instrução da CVM nº 481/2009, conforme alterada, a Companhia fornece, abaixo, as informações
indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência, regime informacional previsto na Instrução da CVM nº 480/2009, conforme
alterada:

12.6 / 8 – Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome
CPF
Outros cargos e funções exercidas no emissor
Ricardo Levy

Idade
Profissão

Órgão administração
Cargo eletivo ocupado

Data da eleição
Data de posse

Prazo de mandato
Foi eleito pelo controlador

42

Pertence apenas à Diretoria

09/12/2014

2 anos

028.595.667-16

Administrador

11 – Diretor Vice-Presidente / Superintendente

09/12/2014

Sim

Alexandre Americano Holanda e Silva

37

Pertence apenas à Diretoria

09/12/2014

2 anos

075.225.197-05

Advogado

10 – Diretor Presidente / Superintendente

09/12/2014

Sim

Jørgen Kildahl

50

Pertence apenas ao Conselho de Administração

12/06/2013

AGO 2015

000.000.000-00

Economista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

12/06/2013

Sim

Keith Plowman

55

Pertence apenas ao Conselho de Administração

12/06/2013

AGO 2015

000.000.000-00

Engenheiro

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

12/06/2013

Sim

Stein Dale

49

Pertence apenas ao Conselho de Administração

12/06/2013

AGO 2015

000.000.000-00

Administrador

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

12/06/2013

Sim

Fabio Hironaka Bicudo

40

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/12/2014

AGO 2015

820.110.876-00

Administrador

20 - Presidente do Conselho de Administração
(Efetivo)

30/12/2014

Sim

Adriano Carvalhêdo Castello Branco Gonçalves

39

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/12/2014

AGO 2015

Diretor de Relações com Investidores

Membro do Comitê de Recursos Humanos

Membro do Comitê de Auditoria

Membro do Comitê Financeiro, de Investimento e
Controle

30/12/2014

Nome
CPF
Outros cargos e funções exercidas no emissor
085.158.937-54

Idade
Profissão

Órgão administração
Cargo eletivo ocupado

Data da eleição
Data de posse

Prazo de mandato
Foi eleito pelo controlador

Advogado

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

Marcos Grodetzky

58

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/02/2015

AGO 2015

425.552.057-72

Economista

22 - Conselheiro Independente (Efetivo)

02/02/2015

Não

Sim

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
Ricardo Levy - 028.595.667-16
a. Ricardo Levy é graduado em Economia e Administração de Empresas pela PUC-Rio e possui MBA pelo Coppead/UFRJ. Possui mais de 20 anos de experiência na área financeira, tendo ocupado diversos
cargos executivos na Light e BHG antes de se juntar à ENEVA em 2014.
b. Ricardo Levy declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
Alexandre Americano Holanda e Silva - 075.225.197-05
a. Alexandre Americano Holanda e Silva, atualmente, é Diretor Presidente, Diretor Jurídico e Regulatório da ENEVA. Atuou como Gerente Geral Jurídico e de Relações Institucionais da ENEVA (2008-2014),
ocupou de forma interina o cargo de Diretor Vice-Presidente da ENEVA (jun/2013 - jan/2014), em 2007 foi Superintendente Jurídico na Brasil Ecodiesel e de 1999-2006 trabalhou no Grupo BBM (Banco BBM e
BBM Holding), de onde saiu exercendo o cargo de Gerente Jurídico. É graduado em Direito pela PUC-RJ (2001), com MBA em Finanças e Mercado de Capitais (2003) e pós graduado em Direito Empresarial
(2005), ambos pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Cursou pela UCSD (1999) o programa da NALA (National Association of Legal Assistants) graduando-se legal assistant pelo Estado da Califórnia (EUA).
b. Alexandre Americano Holanda e Silva declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena
em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Jørgen Kildahl - 000.000.000-00
Jørgen Kildahl - Passaporte nº 25045060
a. Jørgen Kildahl é graduado pela Norwegian School of Economics and Business Administration da Noruega, com mestrado em Science in Economics and Business Administration (M.Sc.) e em Finanças (MBA),
ambos pela Norwegian School of Economics and Business Administration da Noruega. Possui, ainda, especialização pela Harvard Business School – Advanced Management Program (AMP), EUA. Atualmente é
membro da Diretoria da E.ON AG, em Düsseldorf, Alemanha (principal atividade: geração de energia) (desde 2010). Foi gestor do International Fund Management Ltd. (principal atividade: investimentos em ativos)
(1988-1991) e Sócio Consultor de Relações Públicas do grupo Geelmuyden.Kiese Group, Oslo, Noruega (principal atividade: consultoria) (1991-1999). Foi também Diretor Vice-Presidente da Statkraft Markets SF
(principal atividade: geração de energia) (1999-2001) e Diretor Vice-Presidente da Statkraft AS (principal atividade: geração de energia), nas áreas de Mercado e Operações Comerciais na Europa e Geração de
Energia e Mercado na Europa (2001-2010).
b. Jørgen Kildahl declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
Keith Plowman - 000.000.000-00
Keith Plowman - Passaporte nº 801463073
a. Keith Plowman é graduado pela UWIST em engenharia (1980), com MBA pela Aston University. Atualmente é Chefe de Operações da E.ON International Energy (principal atividade: geração de energia) (desde
setembro/2011). Anteriormente, foi Diretor da Steam Germany e da Fleet Management Steam (principal atividade: geração de energia) (2010-2011). Foi membro da Diretoria da E.ON Kraftwerke GmbH (principal
atividade: geração de energia) (2008-2009), Diretor de Desenvolvimento & Construção e Diretor de Geração de Energia da Eon UK Ltd (principal atividade: geração de energia) (2004-2007), Superintendente Geral

Nome
Idade
Órgão administração
Data da eleição
Prazo de mandato
CPF
Profissão
Cargo eletivo ocupado
Data de posse
Foi eleito pelo controlador
Outros cargos e funções exercidas no emissor
da CHP Ltd (principal atividade: geração de energia) (2002-2004), Superintendente Comercial da CHP Ltd (principal atividade: geração de energia) (1998-2002), Superintendente de Engenharia da CHP Ltd
(principal atividade: geração de energia) (1991-1997).
b. Keith Plowman declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
Stein Dale - 000.000.000-00
Stein Dale - Passaporte nº 28605707
a. Stein Dale é graduado pelo Defense Language Institute - Norwegian Armed Forces, com mestrado (Master of General Business) pela Norwegian School of Management (BI) da Noruega, e com especialização
pela IMD – Orchestrating winning performance (OWP), em Lausanne, Suiça, e pela Harvard Business School – Advanced Management Program (AMP), EUA. Atualmente é Diretor Presidente (CEO) da E.ON
International Energy (principal atividade: geração de energia) (desde 2012). Foi Diretor Presidente (CEO) da Multiconsult AS (principal atividade: prestação de serviços de engenharia) (2011-2012), Vice Presidente
Executivo e Diretor Financeiro (CFO) da Statkraft AS (2002-2011), Vice Presidente Executivo da Enitel ASA (principal atividade: telecomunicação) (2000-2001), Vice Presidente Executivo da Telia Norge AS (19942000). Também atuou como membro do Conselho de Administração da Multiconsult AS (2011-2012), SN Power (2005-2010), sendo entre 2009 e 2012 Presidente do Conselho de Administração, E.ON Sweden
(2005-2009) e Fjordkraft (2004-2006).E foi, também, Presidente do Conselho de Adminsitração da Statkrafet Treasury Centre Belgium (2008-2011) e da BKK (2007-2010).
b. Stein Dale declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo
perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Fabio Hironaka Bicudo - 820.110.876-00
a. Fabio Hironaka Bicudo é graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (São Paulo) e possui MBA em Finanças pela Columbia Business School, tendo estudado também na HEC (École des
Hautes Études Commerciales) em Paris. Atuou como co-head do Banco de Investimentos e membro do Comitê de Administração (Brazil Management Committee) do Goldman Sachs no Brasil (2010 a 2013).
Possui mais de 16 anos de experiência em bancos de investimentos, tendo atuado no Goldman Sachs, assim como no Citigroup em Nova York e São Paulo (2000 a 2005). Ocupou o cargo de Diretor Presidente e,
cumulativamente, de Relações com Investidores, da ENEVA S.A. (principal atividade: geração de energia) (fevereiro a dezembro/2014).
b. Fabio Hironaka Bicudo declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
Adriano Carvalhêdo Castello Branco Gonçalves - 085.158.937-54
a. Adriano Carvalhêdo Castello Branco Gonçalves é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), com pós-graduação em Direito Empresarial pelo Instituto Brasileiro de
Mercado de Capitais de Capitais – IBMEC, bem como participou de curso de Fusões e Aquisições pela Universidade de Nova Iorque (NYU). É diretor do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial – IBRADEMP.
Atuou como advogado em Veirano Advogados de 2001 a 2007 e como advogado internacional no Davis Polk & Wardwell (Nova Iorque) em 2007 e 2008. Exerceu o cargo de Gerente Executivo de Corporate
Finance da EBX Holding Ltda. de 2009 a 2013. Atualmente, ocupa o cargo de Diretor de Fusões e Aquisições da EBX Holding Ltda.
b. Adriano Carvalhêdo Castello Branco Gonçalves declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação
de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.
Marcos Grodetzky – 425.552.057-72
a O Sr. Marcos Grodetzky graduou-se em Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1978 e participou do Senior Management Program da INSEAD /FDC em 1993. Com experiência de quase 30

Nome
Idade
Órgão administração
Data da eleição
Prazo de mandato
CPF
Profissão
Cargo eletivo ocupado
Data de posse
Foi eleito pelo controlador
Outros cargos e funções exercidas no emissor
anos na Indústria Financeira, exerceu funções no alto escalão de bancos, fundos de private equity/venture capital e no setor de cartões de crédito. Suas atividades envolveram os segmentos de Corporate &
Investment Banking, Trade Finance, Asset Management e Produtos, com exposição em vendas, distribuição, estruturação de produtos, crédito e riscos, dentre outras, nos Bancos Citibank, Nacional/Unibanco,
Safra e HSBC. Entre os anos de 2002 e 2010, foi vice-presidente de finanças e relações com investidores da Telemar/Oi, Aracruz Celulose/Fibria e Cielo S.A. É sócio fundador da Mediator Assessoria Empresarial
Ltda., empresa que desde 2011 atua com mediação entre empresas e acionistas, além de oferecer serviços de consultoria estratégica e financeira. Até outubro de 2013, o Sr. Marcos Grodetzky foi Presidente
Executivo da empresa DGB S.A., holding de logística pertencente ao Grupo Abril S.A. e controladora das empresas: Dinap - Dist. Nacional de Publicações, Magazine Express Comercial Imp e Exp de Revistas,
Entrega Fácil Logística Integrada, FC Comercial e Distribuidora, Treelog S.A. - Logística e Distribuição, DGB Logística e Distribuição Geográfica e TEX Courier (Total Express). Além disso, atualmente é membro
independente do Conselho de Administração da Smiles S.A. (desde 2014) e é Diretor Financeiro da União Israelita Brasileira do Bem Estar Social - UNIBES, entidade filantrópica sem fins lucrativos.
b. Marcos Grodetzky declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Idade

Data posse

Outros cargos / funções exercidas no emissor
Keith Plowman

Comitê de Auditoria

Prazo mandato

Experiência Profissional / Declaração de Eventuais Condenações
Presidente do Comitê

000.000.000-00

Engenheiro

13/06/2013

55

13/06/2013

1 ano

Membro do Conselho de Administração (Efetivo)

Keith Plowman - Passaporte nº 801463073
a. Keith Plowman é graduado pela UWIST em engenharia, com MBA pela Aston University. Atualmente é Chefe de Operações da
E.ON International Energy (principal atividade: geração de energia) (desde setembro/2011). Foi membro da Diretoria da E.ON
Kraftwerke GmbH (principal atividade: geração de energia) (2008-2009), Diretor de Desenvolvimento & Construção e Diretor de
Geração de Energia da Eon UK Ltd (principal atividade: geração de energia) (2004-2007).
b. Keith Plowman declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma
condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para
prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Stein Dale
000.000.000-00

Membro do Comitê (Efetivo)

Comitê Financeiro

Membro do Conselho de Administração (Efetivo)

Administrador

13/06/2013

49

13/06/2013

1 ano

Stein Dale - Passaporte nº 28605707
a. Stein Dale é graduado pelo Defense Language Institute - Norwegian Armed Forces, com mestrado (Master of General Business)
pela Norwegian School of Management (BI) da Noruega, e com especialização pela IMD – Orchestrating winning performance
(OWP), em Lausanne, Suiça, e pela Harvard Business School – Advanced Management Program (AMP), EUA. Atualmente é Diretor
Presidente (CEO) da E.ON International Energy (principal atividade: geração de energia) (desde 2012). Foi Diretor Presidente (CEO)
da Multiconsult AS (principal atividade: prestação de serviços de engenharia) (2011-2012), Vice Presidente Executivo e Diretor
Financeiro (CFO) da Statkraft AS (2002-2011), Vice Presidente Executivo da Enitel ASA (principal atividade: telecomunicação) (20002001), Vice Presidente Executivo da Telia Norge AS (1994-2000). Também atuou como membro do Conselho de Administração da
Multiconsult AS (2011-2012), SN Power (2005-2010), sendo entre 2009 e 2012 Presidente do Conselho de Administração, E.ON
Sweden (2005-2009) e Fjordkraft (2004-2006).E foi, também, Presidente do Conselho de Adminsitração da Statkrafet Treasury
Centre Belgium (2008-2011) e da BKK (2007-2010).
b. Stein Dale declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação
criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.

Jørgen Kildahl
000.000.000-00

Outros Comitês
Comitê de Recursos Humanos

Presidente do Comitê

Economista

13/06/2013

50

13/06/2013

1 ano

Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Idade

Data posse

Outros cargos / funções exercidas no emissor

Experiência Profissional / Declaração de Eventuais Condenações

Presidente do Conselho de Administração

Jørgen Kildahl - Passaporte nº 25045060

Prazo mandato

a. Jørgen Kildahl é graduado pela Norwegian School of Economics and Business Administration da Noruega, com mestrado em
Science in Economics and Business Administration (M.Sc.) e em Finanças (MBA), ambos pela Norwegian School of Economics and
Business Administration da Noruega. Possui, ainda, especialização pela Harvard Business School – Advanced Management Program
(AMP), EUA. Atualmente é membro da Diretoria da E.ON AG, em Düsseldorf, Alemanha (principal atividade: geração de energia)
(desde 2010). Foi gestor do International Fund Management Ltd. (principal atividade: investimentos em ativos) (1988-1991) e Sócio
Consultor de Relações Públicas do grupo Geelmuyden.Kiese Group, Oslo, Noruega (principal atividade: consultoria) (1991-1999). Foi
também Diretor Vice-Presidente da Statkraft Markets SF (principal atividade: geração de energia) (1999-2001) e Diretor VicePresidente da Statkraft AS (principal atividade: geração de energia), nas áreas de Mercado e Operações Comerciais na Europa e
Geração de Energia e Mercado na Europa (2001-2010).
b. Jørgen Kildahl declara, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma
condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para
prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor,
controladas e controladores
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da Companhia e controladores diretos e
indiretos da Companhia.

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e
outros
Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa relacionada

664.976.807-30

Controle

Fornecedor

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2014
Administrador do Emissor
Eike Fuhrken Batista
Controlador da Companhia
Pessoa Relacionada
MMX Mineração e Metálicos S.A.

02.762.115/0001-49

Presidente do Conselho de Administração e Controlador da Companhia
Observação
O Sr. Eike Batista, um dos controladores da Companhia, é membro do Conselho de Administração da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“MMX”) sendo o Sr. Eike Batista ainda o Presidente
do Conselho e controlador direto e indireto da MMX, empresa com a qual a Parnaíba I Geração de Energia S.A. (nova denominação social da UTE Parnaíba I Geração de Energia S.A.),
controlada da ENEVA, assinou contrato de compra e venda de energia em 13/09/2011, conforme publicado nos contratos com partes relacionadas de ambas as Companhias controladoras.
Administrador do Emissor
Eike Fuhrken Batista

664.976.807-30

Controlador da Companhia
Pessoa Relacionada
Parnaíba Gás Natural S.A.
Controlador Indireto da Companhia
Observação

11.230.122/0001-90

Controle

Fornecedor

O Sr. Eike Batista é um dos controladores da ENEVA e Presidente do Conselho de Administração e acionista Controlador da Óleo e Gás Participações S.A., sociedade controladora da OGX
Petróleo e Gás S.A., acionista da coligada Parnaíba Gás Natural S.A. (nova denominação social da OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.).

Exercício Social 31/12/2013
Administrador do Emissor
Eike Fuhrken Batista

664.976.807-30

Controle

Fornecedor

Controlador da Companhia
Pessoa Relacionada
MMX Mineração e Metálicos S.A.

02.762.115/0001-49

Presidente do Conselho de Administração e Controlador da Companhia
Observação
O Sr. Eike Batista, um dos controladores da Companhia, em conjunto com o Sr. Eliezer Batista da Silva, membro do Conselho de Administração da ENEVA, são membros do Conselho de
Administração da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“MMX”) sendo o Sr. Eike Batista ainda o Presidente do Conselho e controlador direto e indireto da MMX, empresa com a qual a Parnaíba
I Geração de Energia S.A. (nova denominação social da UTE Parnaíba I Geração de Energia S.A.), controlada da ENEVA, assinou contrato de compra e venda de energia em 13/09/2011,
conforme publicado nos contratos com partes relacionadas de ambas as Companhias controladoras.
Administrador do Emissor
Eike Fuhrken Batista

Administrador do Emissor
664.976.807-30

Controle

Eike Fuhrken Batista

Controlador da Companhia

Controlador da Companhia

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Parnaíba Gás Natural S.A.

11.230.122/0001-90

Parnaíba Gás Natural S.A.

Controlador Indireto
Observação
O Sr. Eike Batista é um dos controladores da ENEVA e Presidente do Conselho de Administração e acionista Controlador da Óleo e Gás Participações S.A., sociedade controladora da OGX
Petróleo e Gás S.A., acionista da coligada Parnaíba Gás Natural S.A. (nova denominação social da OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.).

Exercício Social 31/12/2012
Administrador do Emissor
Eike Fuhrken Batista

664.976.807-30

Controle

Fornecedor

Presidente do Conselho de Administração e Controlador da Companhia
Pessoa Relacionada
MMX Mineração e Metálicos S.A.

02.762.115/0001-49

Presidente do Conselho de Administração e Controlador da Companhia
Observação
O Sr. Eike Batista, controlador da Companhia, em conjunto com os Sr. Eliezer Batista da Silva, membro do Conselho de Administração da ENEVA, são também membros do Conselho de
Administração da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“MMX”) sendo o Sr. Eike Batista ainda o Presidente do Conselho e controlador direto e indireto da MMX, empresa com a qual a UTE
Parnaíba Geração de Energia S.A. (“UTE”), controlada da ENEVA, assinou contrato de compra e venda de energia em 13/09/2011, conforme publicado nos contratos com partes
relacionadas de ambas as Companhias controladoras.
Administrador do Emissor
Eike Fuhrken Batista

664.976.807-30

Controle

Fornecedor

Controlador da Companhia
Pessoa Relacionada
Parnaíba Gás Natural S.A

11.230.122/0001-90

Controlador Indireto da Companhia
Observação
O Sr. Eike Batista é um dos controladores da ENEVA e Presidente do Conselho de Administração e acionista Controlador da Óleo e Gás Participações S.A., sociedade controladora da OGX
Petróleo e Gás S.A., acionista da coligada Parnaíba Gás Natural S.A..

