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Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de fevereiro de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos 17/02/2022, às 10h, na sede social da ENEVA S.A. (“Cia.”), situada na Praia de Botafo-
go, nº 501, Bl. I, 4º e 6º andares, Botafogo, CEP 22250-040, na Cidade do RJ, Estado do RJ. 2. Convocação e 
Presença: A reunião do Conselho de Administração foi realizada nos termos do estatuto social da Cia. e da legisla-
ção aplicável e contou com a participação da totalidade de seus membros, a saber: Jerson Kelman, Marcelo Pereira 
Lopes de Medeiros, Guilherme Bottura, Felipe Gottlieb, Renato Antonio Secondo Mazzola, Elena Landau e Henri 
Philippe Reichstul. 3. Mesa: Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido 
verificada, o Sr. Jerson Kelman assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como 
Secretário. Antes de iniciar o exame das matérias previstas na ordem do dia, o Presidente da Mesa questionou aos 
membros presentes sobre eventual conflito de interesses em relação às matérias a serem deliberadas, tendo todos 
se manifestado negativamente. 4 Deliberações: Após apresentação e discussão dos assuntos constantes da Or-
dem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Cia. deliberaram, por unanimidade de votos e sem 
ressalvas, aprovar: (i) nos termos do Art. 16, inciso XI, do estatuto social da Cia., a realização, pela Cia., da 7ª 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única (“Debêntures” 
e “Emissão”), para distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM (“CVM”) nº 476, de 
16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta”, respectivamente), com as seguintes características, 
a serem reguladas na “Escritura Particular da 7ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Eneva S.A.” (“Escritu-
ra de Emissão”): a) Número da emissão: a Emissão será a 7ª emissão de debêntures da Cia. b) Valor Total da 
Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 1.500.000.000,00, na Data de Emissão (conforme definido abaixo), 
sendo vedada a distribuição parcial das Debêntures. c) Número de Séries: A Emissão será realizada em série 
única. d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 1.500.000 debêntures (“Debêntures”), a serem subscritas 
pelos titulares das Debêntures (“Debenturistas”). e) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntu-
res será de R$ 1.000,00, na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Valor Nominal Unitário”). f) Data de 
Emissão: Para todos os fins de direito e efeitos, a data de emissão das Debêntures será aquela definida na Escri-
tura de Emissão (“Data de Emissão”). g) Regime de Colocação: As Debêntures serão objeto de oferta pública de 
distribuição com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das De-
bêntures, nos termos da Instrução CVM 476, conforme o “Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 
Série Única, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 7ª Emissão da Eneva S.A.” (“Contrato de Distribui-
ção”), com intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Co-
ordenador Líder”), tendo como público alvo das Debêntures quaisquer investidores profissionais, nos termos defini-
dos no Art. 11-A da Resolução da CVM nº 30, de 11/05/2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”). h) 
Procedimento de Distribuição. O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, 
observado o disposto no Contrato de Distribuição. Para tanto, os Coordenadores poderão acessar, no máximo, 75 
Investidores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 50 Investidores Profissionais, 
observado o estabelecido no Art. 3º da Instrução CVM 476, bem como os termos e condições do Contrato de Distri-
buição. (i) Depósito para Distribuição e Negociação: As Debêntures serão depositadas para a) distribuição no 
mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por 
meio da B3; e b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, adminis-
trado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da B3 
e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas nos merca-
dos regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias contados da data de cada subscrição ou 
aquisição pelos Investidores Profissionais, conforme disposto nos Artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e uma vez 
verificado o cumprimento, pela Cia., de suas obrigações previstas no Art. 17 da Instrução CVM 476, observado 
ainda o disposto no caput do Art. 15 da Instrução CVM 476 em relação à negociação das Debêntures entre investi-
dores qualificados, nos termos definidos no Art. 12 da Resolução da CVM nº 30, de 30/05/2021, conforme alterada. 
(j) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Cia. por meio das Debêntures serão utilizados para 
reforço de capital de giro da Cia. (k) Preço de Subscrição e Integralização: O preço de subscrição de cada uma 
das Debêntures, na Primeira Data de Integralização (conforme definido abaixo) será o Valor Nominal Unitário, e, 
caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma data, o preço de subscrição para as Debêntures que 
forem integralizadas após a Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remunera-
ção, calculada desde a Primeira Data de Integralização até a data da sua efetiva subscrição e integralização, utili-
zando-se 8 casas decimais, sem arredondamento (“Preço de Subscrição”). As Debêntures poderão ser colocadas 
com ágio ou deságio, a ser definido pelo Coordenador Líder, se for o caso, no ato de subscrição das Debêntures, 
desde que referido ágio ou deságio seja aplicado à totalidade das Debêntures em cada data de integralização. (l) 
Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas, no mercado primário, em 
uma ou mais datas, sendo considerada “Primeira Data de Integralização”, para fins da Emissão, a data da primeira 
subscrição e integralização das Debêntures. A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato de subs-
crição, em moeda corrente nacional, dentro do período de distribuição na forma do Art. 7-A e 8º da Instrução CVM 
476, e de acordo com os procedimentos da B3, em valor correspondente ao Preço de Subscrição, sendo a liquida-
ção realizada por meio da B3, podendo haver ágio ou deságio. (m) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as 
hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures e/ou do vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o vencimento das De-
bêntures ocorrerá em 15 meses contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”). (n) Forma e Comprovação 
de Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão 
de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada 
pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, para as Debêntures custodiadas eletronica-
mente na B3, será expedido extrato em nome do Debenturista que servirá de comprovante de titularidade de tais 
Debêntures. (n) Conversibilidade e Permutabilidade: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações 
de emissão da Cia., nem permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer 
natureza. (o) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do Art. 58 da Lei das S.A., e não 
conferirão qualquer privilégio especial ou geral aos seus titulares, nem especificarão bens para garantir eventual 
execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Cia. decorrentes das Debêntures. (t) Garantias: As Debêntures 
não contarão com nenhum tipo de garantia. (u) Atualização Monetária das Debêntures: O Valor Nominal Unitário 
das Debêntures não será atualizado monetariamente. (v) Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, de cada uma das Debêntures, incidirão juros remune-
ratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinancei-
ros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divul-
gadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa 
DI”), acrescida de sobretaxa de 1,35% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, 
“Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde 
a Primeira Data de Integralização (inclusive) ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior (in-
clusive), conforme o caso, até a data de cálculo (exclusive). Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, de acordo com a fórmula prevista na Escritura 
de Emissão. (w) Amortização do Valor Nominal Unitário. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em 
razão do resgate antecipado das Debêntures, Amortização Extraordinária Facultativa e/ou do vencimento antecipa-
do das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal 
Unitário será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento das Debêntures. (x) Aquisição Facultati-
va. A Cia. poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures desde que observe o disposto no Art. 55, §3º, da Lei das 
S.A., nos Artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, na Instrução da CVM nº 620, de 17/03/2020 e na regulamentação 
aplicável da CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar 
do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Cia. As Debêntures adquiridas pela Cia. poderão, 
a critério da Cia., ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debên-
tures adquiridas pela Cia. para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mes-
ma Remuneração aplicável às demais Debêntures. (y) Pagamento da Remuneração: Ressalvadas as hipóteses 
de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures, Amortização Extraordinária Facultativa 
ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de 
Emissão, a Remuneração será paga em uma única parcela, na Data de Vencimento das Debêntures (“Data de Pa-
gamento da Remuneração”). (z) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efe-
tuados pela Cia. (i) com relação àquelas que estejam custodiadas eletronicamente pela B3, utilizando-se os proce-
dimentos adotados pela B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3, 
a) na sede da Cia. ou, conforme o caso, b) de acordo com os procedimentos adotados pelo Escriturador. (aa) 
Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer 
obrigação até o primeiro Dia Útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com dia 
que não seja considerado um Dia Útil nos termos da Escritura de Emissão, não sendo devido qualquer acréscimo 
aos valores a serem pagos. Para os fins da Escritura de Emissão, considera-se “Dia Útil” (i) com relação a qualquer 
obrigação realizada por meio da B3, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; (ii) 
com relação a qualquer obrigação que não seja realizada por meio da B3, qualquer dia no qual haja expediente 
comercial ou bancário na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou na Cidade do RJ, Estado do RJ e que não 
seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional. (bb) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, 
ocorrendo impontualidade no pagamento pela Cia. de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os 
débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, des-
de a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% sobre 
o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. (cc) Repactuação 
Programada. Não haverá repactuação programada das Debêntures. (dd) Prêmio Extraordinário. Caso se verifi-
que, por meio das demonstrações financeiras e das informações financeiras trimestrais da Emissora, que o índice 
financeiro a ser definido na Escritura de Emissão, exclusivamente no período entre 31/12/2021 (inclusive) e 
31/03/2023 (inclusive), conforme disposto na Escritura de Emissão, é superior a 4,5 e inferior a 5,0, a Cia. pagará 
aos Debenturistas prêmio extraordinário, na forma a ser prevista na Escritura de Emissão. (ee) Amortização Extra-
ordinária Facultativa. A Cia. poderá optar, a seu exclusivo critério, a qualquer momento a partir da Data de Emis-
são, por realizar a amortização extraordinária facultativa do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Uni-
tário, conforme o caso, das Debêntures, Ltda. a 98% do Valor Nominal Unitário das Debêntures, que deverá abran-
ger a totalidade das Debêntures, na forma a ser prevista na Escritura de Emissão (“Amortização Extraordinária Fa-
cultativa”). O valor a ser pago pela Cia. aos debenturistas a título de Amortização Extraordinária Facultativa será 
equivalente à parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortiza-
da, acrescida da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do 
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures ou a data de 
pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de pagamento da Amortização 
Extraordinária Facultativa, acrescido de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Cia. aos debenturis-
tas nos termos da Escritura de Emissão. (ff) Resgate Antecipado Facultativo. A Cia. poderá optar por realizar o 
resgate antecipado facultativo integral das Debêntures, a seu exclusivo critério, a qualquer momento a partir da Data 
de Emissão, na forma a ser prevista na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor a ser pago 
pela Cia. aos debenturistas a título de Resgate Antecipado Facultativo será equivalente ao Valor Nominal Unitário 
ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata tem-
poris sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a primeira Data de 
Integralização das Debêntures ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, 
até a data de Pagamento do Resgate Antecipado Facultativo, acrescido de quaisquer outros valores eventualmente 
devidos pela Cia. aos debenturistas nos termos da Escritura de Emissão. (gg) Vencimento Antecipado: As Debên-
tures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previstos na Escritura de Emissão. (ii) 
autorização para que a diretoria da Cia. a) negocie e celebre todos os documentos e seus eventuais aditamentos, 
incluindo a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição, assim como praticar todos os atos necessários à re-
alização da Emissão e da Oferta, incluindo representá-la perante quaisquer entidades públicas ou privadas com o 
fim de obtenção do registro da Oferta, incluindo os eventuais aditamentos à Escritura de Emissão e ao Contrato de 
Distribuição; e b) contrate os prestadores de serviços no âmbito da Emissão e da Oferta, conforme aplicável, incluin-
do, porém não limitado, ao Coordenador Líder da Oferta, o agente fiduciário, a instituição financeira para atuar como 
escriturador, a instituição financeira para atuar como banco liquidante das Debêntures, os sistemas de distribuição 
e negociação das Debêntures e os assessores legais; (iii) ratificação dos atos eventualmente já praticados pela di-
retoria e demais representantes legais da Cia., em consonância com as deliberações “i” e “ii” acima; e (iv) a rerrati-
ficação da deliberação “vi” da ata da reunião do Conselho de Administração ocorrida em 14/12/2021, que aprovou 
– no âmbito do financiamento junto ao Banco do Brasil, no valor de até R$ 274.179.982,11, por meio do repasse de 
recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, para financiamento do Projeto Parnaíba VI – a cons-
tituição, pela Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”), de garantia real na forma de alienação fiduciária 
de ações de emissão da Parnaíba II, para constar que a Cia. será a responsável por constituir a referida alienação 
fiduciária de ações da Parnaíba II detidas pela Cia. (ao invés da constituição da referida garantia ser feita pela pró-
pria Parnaíba II, como constou na ata do dia 14/12/2021). Dessa forma, a redação da deliberação “vi” da reunião do 
Conselho de Administração realizada em 14/12/2021 passa a possuir a seguinte nova redação: “(vi) a constituição, 
(vi.1) pela Cia., de garantia real na forma de alienação fiduciária de parcela das ações de emissão da Parnaíba II 
detidas pela Cia., correspondente à participação do Financiamento FDNE no valor total da dívida bruta da Parnaíba 
II (“Alienação Fiduciária de Ações FDNE”), (vi.2) por Parnaíba II, de garantias reais na forma de a) alienação fiduci-
ária de máquinas e equipamentos no âmbito do Projeto Parnaíba VI (“Alienação Fiduciária de Equipamentos”), e 
(b.1) cessão fiduciária dos direitos creditórios de Parnaíba II decorrentes, relacionados e/ou emergentes dos contra-
tos celebrados por Parnaíba II, atualmente e no futuro, para implantação do Projeto Parnaíba VI e comercialização 
da energia do Projeto Parnaíba VI, (b.2) da autorização concedida pelo Ministério de Minas e Energia – MME à 
Parnaíba II em relação ao Projeto Parnaíba VI, (b.3) dos seguros contratados por Parnaíba II e/ou por terceiros em 
benefício da Parnaíba II no âmbito do Projeto Parnaíba VI, assim como suas respectivas renovações, endossos ou 
aditamentos, e (b.4) das contas bancárias de movimentação restrita vinculadas ao Financiamento FDNE (“Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios FDNE”); e (vi.3) por Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. (“PGC”), 
de garantia real na forma de hipoteca dos imóveis de propriedade da PGC em que se localiza o Projeto Parnaíba VI 
(“Hipoteca FDNE” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações FDNE, a Alienação Fiduciária de Equipa-
mentos FDNE e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios FDNE, “Garantias Reais FDNE”), para assegurar o fiel, 
pontual e integral pagamento das obrigações assumidas pela Parnaíba II e pela Cia. no âmbito do Contrato de Fi-
nanciamento FDNE”. RJ, 17/02/2022. Thiago Freitas - Secretário.

Sexta-feira, 18/02/2022
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