ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.219.477/0001-74
NIRE nº 21.3.0000965-5
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE JULHO 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 10 dias do mês de julho de 2014, às 10:00, na sede
social da Itaqui Geração de Energia S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de São Luís,
Estado do Maranhão, na Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro
Industrial de Itaqui, CEP 65085-582.

2.

Convocação e presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3.

Mesa: Presidente: Alexandre Americano Holanda e Silva; e
Secretária: Danielle Costa de Oliveira.

4.

Ordem do dia: Deliberar sobre a alteração dos membros do Conselho de
Administração da Companhia.

5.

Deliberações: Após análise da matéria da ordem do dia, foram tomadas, por
unanimidade de votos e sem reservas, as seguintes deliberações:
(i) aceitar a renúncia dos Srs. (i) Xisto Vieira Filho, brasileiro, divorciado, engenheiro
elétrico, portador da carteira de identidade n° 1.735.160, emitida pelo IFP, e inscrito
no CPF sob o n° 023.447.347-91, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração
da Companhia, conforme carta de renúncia recebida pela Companhia em 30 de junho
de 2014; (ii) Hans Lennart Persson Fagerberg, sueco, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade de estrangeiro com RNE nº V106411-R, e inscrito no CPF sob o
nº 234.979.608-61, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia,
conforme carta de renúncia recebida pela Companhia em 18 de junho de 2014; e (iii)
Ana Beatriz de Alvarenga Menezes Fernandes, brasileira, casada, engenheira,
portadora da carteira de identidade nº 034051086, emitida pelo IFP/RJ, e inscrita no
CPF sob o nº 774.351.507-97, ao cargo de membro do Conselho de Administração da
Companhia, conforme carta de renúncia recebida pela Companhia em 23 de junho de
2014; todos residentes e domiciliados na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praia do Flamengo, 66, 9º andar, CEP 22.210-903,
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(ii) eleger, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser
realizada no exercício de 2016, os Srs.:
(a) Roel Erik van der Stok, holandês, solteiro, engenheiro, portador do passaporte n°
NTPP59316, e inscrito no CPF sob o nº 062.808.927-94, residente e domiciliado na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 66, 9º
andar, CEP 22.210-903 – Presidente do Conselho de Administração;
(b) Ricardo Levy, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade
nº 04750906-2, emitida pelo IFR/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 028.595.667-16,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Praia do Flamengo, nº 66, 9º andar, CEP 22.210-903 – membro do Conselho de
Administração; e
(c) Pedro Akos Litsek, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de
identidade nº 04625151-8, emitida pelo DIC/RJ, e inscrito no CPF sob o nº
714.794.307-49, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 9º andar, CEP 22.210-903 – membro
do Conselho de Administração.
(ii) os membros do Conselho de Administração acima eleitos aceitaram sua nomeação
e tomaram posse mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro de atas
de reunião do Conselho de Administração da Companhia, declarando, sob as penas da
lei, não estarem impedidos de exercer a atividade de administrador de sociedade por
qualquer dos impedimentos previstos em lei, especialmente aqueles previstos no
artigo 147 da Lei nº 6.404/76.
6.

Encerramento: Por fim, nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos,
lavrada e lida a presente ata, que achada conforme, foi assinada por todos os
presentes.

7.

Assinaturas: Presidente: Alexandre Americano Holanda e Silva, Secretária: Danielle
Costa de Oliveira. Acionistas: ENEVA S.A. e ENEVA Desenvolvimento S.A.,
representando a totalidade do capital social.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Luís, 10 de julho de 2014.
_______________________________
Danielle Costa de Oliveira
Secretária
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ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.219.477/0001-74
NIRE nº 21.3.0000965-5

TERMO DE POSSE

Eu, Roel Erik van der Stok, holandês, solteiro, engenheiro, portador do passaporte n°
NTPP59316, e inscrito no CPF sob o nº 062.808.927-94, residente e domiciliado na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 66, 9º andar, CEP 22.210-903,
eleito como Presidente do Conselho de Administração da ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
(“Companhia”), com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida dos
Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro Industrial de Itaqui, CEP 65085-582, inscrita no CNPJ
sob o nº 08.219.477/0001-74, NIRE nº 21.3.0000965-5, em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, realizada em 10 de julho de 2014, declaro aceitar minha eleição e assumir o
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a
lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.
Declaro também, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a atividade de
administrador de sociedade por qualquer dos impedimentos previstos em lei, especialmente
aqueles previstos no artigo 147 da Lei das S.A. (nº 6.404/76).
Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais
citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão
no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à
Companhia.
São Luís, 10 de julho de 2014

_________________________________
ROEL ERIK VAN DER STOK
Presidente do Conselho de Administração

3

Esta página é parte integrante da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Itaqui Geração de Energia S.A., realizada em 10 de
julho de 2014.

ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.219.477/0001-74
NIRE nº 21.3.0000965-5

TERMO DE POSSE

Eu, Ricardo Levy, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº
04750906-2, emitida pelo IFR/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 028.595.667-16, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº
66, 9º andar, CEP 22.210-903, eleito como Membro do Conselho de Administração da ITAQUI
GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (“Companhia”), com sede na Cidade de São Luís, Estado do
Maranhão, na Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro Industrial de Itaqui, CEP
65085-582, inscrita no CNPJ sob o nº 08.219.477/0001-74, NIRE nº 21.3.0000965-5, em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 10 de julho de 2014, declaro
aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres
inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de
Posse.
Declaro também, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a atividade de
administrador de sociedade por qualquer dos impedimentos previstos em lei, especialmente
aqueles previstos no artigo 147 da Lei das S.A. (nº 6.404/76).
Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais
citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão
no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à
Companhia.
São Luís, 10 de julho de 2014

_________________________________
RICARDO LEVY
Membro do Conselho de Administração
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ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.219.477/0001-74
NIRE nº 21.3.0000965-5

TERMO DE POSSE

Eu, Pedro Akos Litsek, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº
04625151-8, emitida pelo DIC/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 714.794.307-49, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº
66, 9º andar, CEP 22.210-903, eleito como Membro do Conselho de Administração da ITAQUI
GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (“Companhia”), com sede na Cidade de São Luís, Estado do
Maranhão, na Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro Industrial de Itaqui, CEP
65085-582, inscrita no CNPJ sob o nº 08.219.477/0001-74, NIRE nº 21.3.0000965-5, em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 10 de julho de 2014, declaro
aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres
inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de
Posse.
Declaro também, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a atividade de
administrador de sociedade por qualquer dos impedimentos previstos em lei, especialmente
aqueles previstos no artigo 147 da Lei das S.A. (nº 6.404/76).
Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais
citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão
no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à
Companhia.
São Luís, 10 de julho de 2014

_________________________________
PEDRO AKOS LITSEK
Membro do Conselho de Administração
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