ENEVA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF n° 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2016
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do mês de março de 2016, às 9:30h, na Praia do
Flamengo, 66, 6º andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi convocada nos
termos do estatuto social da ENEVA S.A. – em recuperação judicial (“Companhia”) e da
legislação aplicável e contou com a participação da totalidade dos seus membros: Fabio
Pinheiro, José Aurélio Drummond Jr., David Zylbersztajn, Marcos Grodetzky e Frank Possmeier,
via conferência telefônica.
3. MESA: Após a disponibilidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia
ter sido verificada, o Sr. Fabio Pinheiro assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Rodrigo
Beraldo para atuar como Secretário.
4. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a proposta de grupamento da totalidade das ações
de emissão da Companhia, com o fim de adequar a cotação das referidas ações ao preço
mínimo estabelecido nos termos do Regulamento de Listagem de Emissores e Admissão à
Negociação de Valores Mobiliários e ao Manual do Emissor da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”); (ii) autorizar a convocação da Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia, em data a ser definida oportunamente, para deliberar
sobre a proposta de Grupamento.
5. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros resolveram, por unanimidade e sem ressalvas:
5.1. Aprovar a proposta de grupamento da totalidade das ações de emissão da
Companhia, a ser submetida à apreciação da assembleia geral de acionistas, com as
seguintes características:
Fator de Grupamento: As ações em que se divide o capital social da Companhia serão
grupadas à razão de 100 (cem) ações para 1 (uma) ação, alterando o número de ações
em que se divide o capital da Companhia de 16.176.982.098 (dezesseis bilhões, cento
e setenta e seis milhões, novecentas e oitenta e duas mil e noventa e oito) para
161.769.820 (cento e sessenta e um milhões, setecentas e sessenta e nove mil,
oitocentas e vinte) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Uma vez aprovada a proposta de grupamento pela Assembleia Geral Extraordinária, as
ações em que se divide o capital social da Companhia serão grupadas na proporção
referida e, após o prazo mencionado abaixo, passarão a ser negociadas grupadas.

O Grupamento não implicará em alteração do valor do capital social e as ações
grupadas conferirão aos seus titulares direitos iguais aos atualmente previstos no
Estatuto Social da Companhia.
Prazo para eventual ajuste das posições pelos acionistas: Caso a proposta de
grupamento seja aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, será
divulgado Aviso aos Acionistas estabelecendo prazo não inferior a 30 (trinta) dias para
que cada um dos acionistas, a seu livre e exclusivo critério, possa ajustar sua posição
de ações em lotes múltiplos de 100 (cem) ações, mediante negociação na
BM&FBOVESPA. Os acionistas poderão ajustar as suas posições por intermédio de
sociedades corretoras de sua livre escolha.
Procedimentos Adicionais: Transcorrido o prazo estabelecido para o ajuste por parte
dos acionistas, as eventuais frações de ações serão separadas, aglutinadas em
números inteiros, e vendidas em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA. O valor da
alienação das frações será mantido à disposição dos acionistas titulares destas frações
na instituição depositária das ações, sendo o seu pagamento efetuado junto à agência
bancária a ser oportunamente informada, no ato da solicitação de resgate, pelo
respectivo acionista titular. O valor correspondente às frações de titularidade dos
acionistas custodiados na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia será
creditado diretamente nesta instituição, que se encarregará de repassá-lo aos
acionistas através dos agentes de custódia.
5.2. Autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, em
data a ser definida oportunamente, para deliberar sobre a proposta de grupamento e
a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a
refletir a quantidade de ações em que se divide o capital social.
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 13:00h, nada mais havendo a ser discutido, a
reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes.
- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A. –
em recuperação judicial, realizada em 16 de março de 2016, às 9:30h, lavrada no livro
próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 16 de março de 2016.

______________________
Rodrigo Beraldo
Secretário
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