Notificação de Inadimplência pelo Credit Suisse
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2014 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”)
(BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no artigo 157,
parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976 e às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, em conjunto com suas subsidiárias MPX Chile
Holding Ltda. e ENEVA Participações S.A., foi notificada em 6 de dezembro de 2014 pelo Credit
Suisse Brazil (Bahamas) Limited quanto à inadimplência no pagamento de empréstimos
contratados em 11 de abril de 2011 e 22 de junho de 2011. Em 5 de dezembro de 2014
ocorreu o vencimento de US$9.407.448,51 referentes a principal e juros de tais empréstimos.
A ENEVA continua em entendimentos com seus credores financeiros para revalidar o acordo
para suspender a amortização e o pagamento de juros de operações financeiras contratadas
pela Companhia e suas subsidiárias, expirado em 21 de novembro de 2014, e, assim, avançar
na implementação de um plano de estabilização, conforme divulgado nos Fatos Relevantes de
12 de maio de 2014, 14 de julho de 2014, 26 de setembro de 2014, 17 de outubro de 2014, 11
de novembro de 2014 e 24 de novembro de 2014 e nos Comunicados ao Mercado de 20 de
maio de 2014 e 1º de agosto de 2014.
Não obstante, a ENEVA avalia todas as possíveis medidas a serem tomadas para proteger os
seus interesses e de seus stakeholders.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos
assuntos deste Comunicado ao Mercado.
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ENEVA S.A.

SOBRE A ENEVA
A ENEVA atua na geração e comercialização de energia elétrica e possui negócios complementares na exploração e produção de
gás natural. A Companhia tem, atualmente, capacidade instalada bruta em operação de 2,4GW e constrói 518MW adicionais,
estando assim entre as maiores empresas privadas de geração de energia elétrica no Brasil. A ENEVA possui ainda participação em
blocos terrestres de gás natural na Bacia de Parnaíba.
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