PROCESS
SO ADMIN
NISTRATIV
VO CVM Nº
N RJ-20155-5021
R Col. 9784/2015
Reg.
Interressados:

Funddo de Investimento em Ações Dinââmica Energgia
DD Brazil
B
Holdiings S.À.R..L.
Enevva S.A. – Em
m Recuperaação Judiciaal

Assu
unto:

Recuurso contra entendimento da Supperintendênncia de Rellações com
m
Emprresas – SEP
P a respeito de consulta sobre deteerminados aspectos
a
dee
aumeento de cappital a ser deliberado
d
e assembleeia geral dee acionistass
em
da Enneva S.A. – Em Recuperação Judiicial.
Maanifestação
o de Voto

1.

O preseente processo, originaddo de consu
ulta formulaada em 20.005.2015 pelo Fundo dee

Invesstimento em
m Ações Diinâmica Eneergia (“FIA
A Dinâmica””), demandaa o posicion
namento doo
Colegiado, partticularmentee, em relaçção a três questões, toodas relacionadas a aumento
a
dee
capittal da Eneeva S.A. – Em Recuuperação Ju
udicial (“E
Eneva” ou “Companh
hia”), partee
integgrante do seuu plano de recuperação
r
o judicial (““Plano”).
2.

São elaas: (i) o evventual imppedimento de voto dee E.ON SE
E (“E.ON”) e de seuss

B
nass
veícuulos de invvestimento (incluindo a DD Braasil Holdinngs S.À.RL – “DD Brazil”)
delibberações refferentes ao aumento,
a
noos termos do
d art. 115, § 1º, da Leii nº 6.404/7
76 (“LSA”);;
(ii) o eventual impediment
i
to de voto também dee Eike Fuhrrken Batistaa (“Eike Baatista”), porr
forçaa do mesmoo art. 115, § 1º; e (iii) eventuais
e
irrregularidadees na fixaçãão do preço de emissãoo
das ações
a
e em sua
s respectiiva justificaativa, à luz do
d art. 170 da
d LSA.
3.

A realiização de um
u aumentoo de capitaal é uma daas etapas esstabelecidass no Plano,,

a
g
geral
de creedores em 30.04.2015. O aumentoo prevê a su
ubscrição dee
aprovvado pela assembleia
novaas ações pelaa própria coontroladora,, E.ON, e po
or credores da Compannhia, dentre eles Bancoo
1

BTG
G Pactual S.A. (“BTG””), Itaú Unibbanco S.A. (“Itaú”) e Petra
P
Energgia S.A. (“P
Petra” e, em
m
conjuunto, “Creddores”), com
m a integraalização meediante dinnheiro, ativoos e tambéém créditoss
detiddos contra a Eneva.
4.

Nesse sentido, em 10.08.2015, a Companhia convocoou assemb
bleia gerall

p
o dia 266.08.2015 (“AGE
(
de 26.08”)
2
com
m a finalidadde de delibeerar sobre a
extraaordinária para
referrida operaçãão de aumennto de capittal. Na ordeem do dia, estão
e
previsstas deliberaações sobree
(i) o aumento de
d capital em
m si, conforme propossto pela Addministraçãoo1; (ii) a rattificação daa
contrratação das instituiçõess responsávveis pelos laaudos de avaaliação dos bens da pró
ópria E.ON
N
e doos Credores a serem utilizados
u
n integralizzação; bem
na
m como (iii)) a aprovaçção de taiss
laudoos.
5.

Importaa destacar que,
q em 29.004.2015, a E.ON,
E
Eike Batista, Ceentennial Assset Miningg

Fundd LLC e Ceentennial Assset Braziliaan Equity Fund,
F
e os Credores
C
celebraram um
ma carta dee
confi
firmação de apoio (“Caarta de Connfirmação”)), que, a meu ver, inflluencia direetamente ass
conclusões aos questionam
mentos form
mulados naa consulta. Por meio desse docu
umento, oss
Creddores se com
mprometem
m a, após o aumento de
d capital – quando sse tornarem
m acionistass
relevvantes da Eneva
E
–, coonvocar um
ma segunda assembleiaa, aprovanddo então oss laudos daa
E.ON
N, se a prim
meira assembbleia (no caaso, a AGE de
d 26.08) não lograr êxxito nesse seentido2.

1

Connforme a proposta da adminnistração paraa o item (i) daa ordem do diia, o aumento de capital prrivado será noo
valor mínimo de R$$ 2.000.000.0000,10 e máxim
mo de R$ 3.650.000.000,100, mediante a subscrição dee novas ações,,
sendoo admitida a inntegralização em
e dinheiro, bens
b
ou crédittos.
2
o compromissso se consubbstanciaria na obrigação dee
Em linhas gerais, nos termos da Carta de Confirmação,
C
“tomaar todas as meedidas, conforrme permitidoo pelas leis e regulamentaç
r
ões aplicáveiss, para a conttribuição pelaa
E.ON
N à Eneva dos ativos da E.O
ON, devido à sua importância estratégicaa para a estabiilização da En
neva”. Assim,,
“[c]asso o quórum necessário
n
nãão seja atingiddo na Assemb
bléia de Acionnistas da Eneeva [a de 26.0
08.2015] paraa
fins da contribuição dos Ativos da
d E.ON”, a futura
fu
acionista relevante “iirrevogavelmeente, na extenssão permitidaa
pelas leis e regulam
mentações aplicáveis, conccorda em, por um período de
d até 6 (seis)) meses a parttir da data dee
homologação do Aumento
A
de Capital,
C
a mennos que uma extensão
e
seja acordada dee boa-fé, (A) comparecer
c
à
Segunnda Assembleiia de Acionisttas da Eneva convocada
c
parra aprovar o Segundo
S
Aum
mento de Capittal, bem comoo
votar favoravelmennte para aprovvar (x) o Seguundo Aumento
o de Capital e (y) as delibeerações necesssárias para a
contriibuição dos Ativos
A
da E.O
ON pela E.ON
N, incluindo a ratificação da
d nomeação da firma resp
ponsável pelaa
prepaaração do lauddo de avaliaçção dos Ativoss da E.ON e aprovação
a
de tal laudo de aavaliação e (B)
(B ceder, sem
m
quaisqquer custos, os
o direitos de preferência necessários
n
pa
ara permitir a contribuiçãoo pela E.ON dos
d Ativos daa
E.ON
N no contexto do
d Segundo Aumento de Caapital caso os direitos de prreferência detidos ou cedido
os para E.ON
N
não seejam suficienttes para permitir a contribuuição dos Ativvos da E.ON (...)”.
(.
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6.

A Supeerintendênccia de Relaçções com Empresas
E
– SEP3 maniifestou-se in
nicialmentee

no seentido de quue:
(i)

No toccante à delliberação sobre
s
o aum
mento de capital, nãão estaria configurada
c
a

hipóttese de beneefício particcular para a E.ON, confforme o art.. 115, § 1º, da LSA;
(ii)

A E.ON
N e seus veículos, conttudo, estariaam impediddas, com base no art. 115, § 1º, dee

delibberar sobree a capitallização doss bens e créditos dos Credorees que asssumiram o
comppromisso dee posteriorm
mente aprovvar a capitaliização meddiante a Cartta de Confirrmação;
(iii)

Não haaveria elemeentos suficiientes para a configuraação de hippótese de im
mpedimentoo

de vooto por partte de Eike Batista;
B
e
(iv)

Não serria possívell concluir, nesse
n
momeento, que hoouve irregullaridades naa fixação doo

preçoo de emissãão ou que este
e
tenha sido definid
do para ocaasionar diluuição injustificada, em
m
infraação ao art. 170 da LSA
A.
7.

Após a interposiçção de recuursos, em 14.07.2015,
1
pelo FIA Dinâmica e pela DD
D

Brazzil, a SEP ccorroborou4 esse entenndimento. No
N entanto,, após a coonvocação da
d AGE dee
26.088, a SEP appresentou manifestação
m
o adicional5, deixandoo expresso qque, pela co
onfiguraçãoo
da orrdem do diaa, consideraando que o item referen
nte ao aumeento de cappital embutiria também
m
a aprovação daa capitalizaçção dos crééditos dos Credores, a E.ON deeveria ser considerada
c
a
impeedida de parrticipar desssa deliberação.
8.

Em seuu voto, o Dirretor Relatoor acompanh
ha o entenddimento da S
SEP com reelação (i) aoo

não impediment
i
to de voto do
d acionistaa Eike Batissta nas delibberações rellacionadas ao
a aumentoo
de caapital da Eneva;
E
e (ii) a não comprovação de irregularidades naa fixação do
d preço dee
emissão de açõões e sua juustificativa. Porém, diiscorda quaanto ao imppedimento de voto daa
N, por entennder que nãoo restou com
mprovado o benefício particular
p
ouu a incidênccia de outraa
E.ON

3

RA//CVM/SEP/GE
EA-3/Nº 056//15, de 29.06.22015.
RA//CVM/SEP/GE
EA-3/Nº072/115, de 03.08.22015.
5
Mem
morando nº 377/2015-CVM/SEP/GEA-3, de
d 20.08.2015
5.
4

3

hipóttese legal dee impedimeento que veddasse o exercício de vooto em quaiisquer das deliberações
d
s
relatiivas ao aum
mento de cappital.
9.

A resppeito da disscussão sobbre o impeedimento dee voto da E.ON, acompanho ass

conclusões da SEP
S no sentiido de que referido
r
aciionista está impedido dde votar na deliberaçãoo
sobree os laudos dos ativos dos Credorres no aumeento de capital – itens (i), (vi), (viii) e (ix) daa
ordem
m do dia – pelos fundamenttos constan
ntes do RA/CVM/SE
R
EP/GEA-3/N
Nº 056/15,,
RA/C
CVM/SEP/G
GEA-3/Nº 072/15
0
e Memorando nº
n 37/2015-C
CVM/SEP//GEA-3.
10.

Entenddo ser essaa a conclussão que mais
m
se coaaduna ao eespírito da norma dee

impeedimento dee voto.
11.

Nos terrmos do § 1º do art. 115, “o acio
onista não poderá
p
votaar nas delib
berações daa

assem
mbléia-geraal relativass ao laudoo de avalia
ação de beens com quue concorrrer para a
formação do caapital sociaal e à aproovação de suas contaas como addministrado
or, nem em
m
quaissquer outraas que pudeerem benefficiá-lo de modo
m
partiicular, ou eem que tiveer interessee
confl
flitante com o da compaanhia”.
12.

r
fin
nal do dispoositivo, serãão considerrados comoo
Como se pode obbservar da redação

hipótteses de coonflito de interesses
i
o eventos que não se
os
s enquadraarem nas espécies
e
dee
impeedimento exxpressamennte identificadas pelo legislador,
l
q
quais
sejam
m: (i) a apro
ovação doss
laudoos relativos à avaliaçãoo dos próprrios bens co
omo subscriitor, (ii) a aaprovação das
d própriass
contaas como adm
ministradorr e (iii) as hiipóteses quee caracterizaam benefíciio particularr.
13.

Se o acionista,
a
coontrolador ou
o minoritáário, estiverr em quaisqquer dessass situações,,

estarrá impedido de votar.
14.

Em se tratando de laudos dee avaliação
o, a vedaçãoo reconhece que o accionista nãoo

s
p
para
avaliarr se os term
mos propostoos na capitalização do
os ativos dee
possuui isenção suficiente
que é titular corrrespondem
m ao melhor interesse da
d companhiia (e não aoo seu). Nessses casos, o
confl
flito de interresses é tãoo evidente que
q a normaa, já de anttemão, proíbbe o voto do
d acionistaa
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confl
flitado, proteegendo, assim, a equiddade da delib
beração soccial, o patrim
mônio da co
ompanhia e
seus demais acioonistas conttra uma posssível diluição injustificcada de sua participaçãão.
15.

No caso em questtão, há umaa relação um
mbilical entrre (i) a deliiberação sob
bre o laudoo

de avvaliação doos Credoress na AGE de
d 26.08; (ii)
( a convoocação de uuma eventu
ual segundaa
assem
mbleia, casso se mateerialize o insucesso
i
da
d primeiraa deliberaçãão sobre o laudo dee
avaliiação da E..ON; e (iii)) o resultaddo que se pretende
p
obbter nesse nnovo conclaave (que é,,
justaamente, a aprovação do laudo da E.ON
N), nos terrmos consiignados naa Carta dee
Conffirmação.
16.

Trata-se, em verrdade, de uma
u
única deliberaçãão, emboraa em dois momentoss

diferrentes, a deppender do evento
e
de não
n aprovaçção no Mom
mento 1 (see o laudo daa E.ON forr
aprovvado, não haverá
h
outraa assembleiaa), conformee demonstraação abaixoo:

Momento
o 1 ‐ AGE de 26.08

M
Momento
3‐A
AGE II

Momen
nto 2 ‐ Credorres se
tornam accionistas e convocam
AGE II
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17.

Portantto, não vejo como diiscordar daa SEP quanndo a área técnica in
nfere que a

delibberação da E.ON
E
na AGE
A
de 26.008 implicarrá a aprovaação de seus próprios bens,
b
aindaa
que a ser formaalizada em futura asseembleia, cu
uja convocaação e realiização, noss termos daa
mação, é ceerta.
Cartaa de Confirm
18.

No meuu entendimeento, a essência subjacente à estruutura descritta acima, beem como oss

a
com
m ela (ainda que legítim
mos, ao que me parece), conduz à
objettivos que see pretende atingir
conclusão de quue a situaçãoo fática estáá, sim, comp
preendida na
n vedação dde que trataa a primeiraa
partee do § 1º doo art. 115 – isto
i é, a aprrovação do laudo de avvaliação relaativo aos seeus próprioss
bens – considerando, sobreetudo, o objetivo do leg
gislador ao vedar a parrticipação do
d acionistaa
em deliberações
d
s desta naturreza.
19.

De todo modo, em
m minha oppinião, aindaa que fossee afastado o impedimen
nto de votoo

da E.ON nos moldes propoostos pela SEP,
S
mesmo
o assim o reeferido acioonista estariia impedidoo
P
me nítidos oss incentivos da E.ON para
p aprovarr
de vootar, nos terrmos do art.. 115, § 1º. Parecem-m
o lauudo dos Creedores uma vez que, dessa
d
aprovaação, decorrre a realizaação de nov
vo conclavee
com a aprovaçãão pré-acorrdada, peloos Credoress, do laudo referente aos ativos da própriaa
E.ON
N.
20.

a
da sim
mples aprovvação de um
m laudo, noo
Há, porrtanto, um interesse seecundário, além

resulltado da priimeira delibberação. Essse interessee (não necesssariamentee ilícito) lan
nça dúvidass
sobree a real mottivação do acionista jáá que sua deecisão na AGE
A
de 26.008 poderia estar sendoo
orienntada por essse interessee secundárioo (aprovação
o de seus prróprios lauddos pelos Crredores).
21.

Vale dizer,
d
não se está afirm
mando que houve connluio, má-féé ou qualqu
uer tipo dee

n avaliaçãoo dos ativos de titularid
dade da E.O
ON, na negoociação do Plano
P
ou naa
irreggularidade na
celebbração da Carta
C
de Confirmação
C
o (até porqu
ue não sãoo essas as questões ob
bjeto dessee
Processo). Não obstante, noos casos dee conflito, a lei, e tambbém a jurispprudência attual, é claraa
no seentido de quue o impedim
mento é verrificado a priori.
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22.

Ou sejaa, a vedaçãão legal nãoo adentra no mérito soobre se a opperação é benéfica
b
ouu

f é presum
mir que, em
m certas sittuações, háá
prejuudicial paraa a compannhia. O que a norma faz
dúviddas suficienntes sobre a vontade do
d acionistaa, o que jusstifica o im
mpedimento (esse foi o
entenndimento do
d Colegiaddo da CVM
M em um
m dos prim
meiros preceedente sobrre o tema,,
envoolvendo a Teelecelular Sul
S Participaações S.A.6).
)
23.

Justamente por essse motivo, a meu ver,, não é deteerminante ddiscutir se o Plano, daa

ma como prooposto, é beenéfico paraa a Compan
nhia, ou se os termos propostos na
n Carta dee
form
Conffirmação foram
fo
negoociados de maneira informada, entre parrtes indepeendentes e
desinnteressadas.
24.

Nesse tocante,
t
ressalto que ass discussõess envolvenddo o Plano foram travaadas entre a

Com
mpanhia, enquanto devvedora, seuus respectiv
vos acionisttas controlaadores e crredores em
m
gerall. Por contaa dessas diiscussões, chegou-se
c
a um acorddo de capittalização - a Carta dee
Conffirmação - prevendo
p
o compromiisso firme dos
d seus siggnatários coom vistas à aprovaçãoo
dos respectivos
r
laudos e a integralizaç
i
ão dos ativo
os da E.ON e dos Creddores.
25.

a
um paaralelo com
m as decisõ
ões tomadaas em reunniões préviaas, em quee
Faço aqui

acionnistas do blooco de conttrole não neecessariamen
nte alinhadoos devem see reunir e co
ompor seuss
interesses visanndo a um coonsenso. Nãão há dúvid
das de que acionistas iindependen
ntes entre sii
dente. O quue importa é que, ao fiinal, haveráá
irão deliberar neessa reuniãoo de maneiira independ
valeceu apóós a compposição doss interessess
um consenso, ou seja, uma decisãoo que prev
envoolvidos.
26.

n
s ocorrerem de maneiraa isonômicaa
Assim é que, indeppendentemeente de as negociações

ou não,
n
fato é que a Cartta de Confiirmação e os
o acordos entre os seeus signatárrios não oss
legitiimam a, um
ma vez idenntificado o conflito
c
de interesses, decidir a ooperação em
m nome doss
demaais acionistaas da Comppanhia.
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Noss termos do voto
v
vencedorr da Diretora Relatora Norrma Parente, no âmbito doo Inquérito Administrativo
A
o
CVM
M nº TA/RJ20001/4977 julgaddo em 19.12.22001, para fin
ns de impedim
mento, não serria necessário verificar se o
contraato então disccutido havia sido
s
negociaddo a prelos eq
quitativos, sem
m que houvesse favorecimeento indevidoo
para qualquer
q
das partes.
p
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27.

Mais uma
u
vez, nãão estou suggerindo a existência
e
d qualquer tipo de irreegularidadee
de

mentos, mass apenas ateestando quee a existência de negocciação indep
pendente, à
nessees entendim
luz das
d particulaaridades desse caso cooncreto, não
o é capaz dee afastar a nnatureza con
nflitante daa
situaação apresenntada, a applicação da regra de impediment
i
to de voto e, consequ
uentemente,,
minhhas conclusõões sobre o caso.
28.

Por toddo o expostto, acompannho o enten
ndimento daa SEP a resspeito do im
mpedimentoo

de voto da E.O
ON relativam
mente aos itens
i
(i), (vi), (vii) e (ix)
(
da ordeem do dia da
d AGE dee
26.088.
29.

Por fim
m, acompannho as concclusões do Relator quuanto ao dirreito de vo
oto de Eikee

Batissta e ao preçço por ação e respectivva justificatiiva.

Rio de Janneiro, 25 dee agosto de 2015.
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Orriginal assin
nado por
Leonaardo P. Gomes Pereirra
Presiden
nte
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