Refinanciamento da Dívida de Curto
Prazo da Holding
13 de dezembro de 2013

Perfil da Dívida da ENEVA Holding Antes do Refinanciamento
Dívida Bruta Consolidada de
Curto Prazo em 30/9/2013

Perfil de Maturação da Dívida da Holding em 30/9/2013
(R$ milhões)

(R$ milhões)
1.188

972
41%
1.389*
59%

Holding

Projetos

Dez, 13

100

101

112

Mar, 14

Set, 14

Set, 17

Total da Dívida de CP (principal):
R$2,4 bilhões

Desafios operacionais e regulatórios levaram ao aumento do endividamento no nível da Holding de
aproximadamente R$1,3 bilhões, com vencimento até março de 2014

* Não inclui R$112 milhões com maturação em setembro de 2017.
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Financiamento Adicional & Alongamento do Prazo de Maturação da
Dívida da Holding Pós Refinanciamento
Novo Perfil de Maturação da Dívida da Holding
(R$ milhões)
R$2.100 MM
R$1.500 MM

300

Debênture Pecém II

350

Debênture Itaqui
Dívida Adicional da Holding

350

Debênture
Itaqui

300

1,150

Dívida da
Holding

1,150

Dívida da Holding no 3T13

1,500

350

Dívida da Holding
Refinanciada

Nova Dívida da Holding

100
Dez, 13

Set, 14

100
Dez, 14

Jun, 15

Set, 17

O alongamento do prazo de maturação da dívida da holding e o montante adicional assegurado devem garantir à
ENEVA liberdade para implementação de medidas de desalavancagem em 2014 e 2015.

* Os valores não incluem R$200 milhões de dívida relacionada ao Parnaíba Gás Natural (anteriormente, OGX M).
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Plano Indicativo de Desalavancagem da ENEVA
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Dívida Existente Empréstimo-ponte Dívida Adicional da
Pecém II
Holding

Dívida em
31/12/13*

Emissão de Deb. Cash upstream do
em Pecém II
Complexo do
Parnaíba

Reembolso do
Regulatório

Outras Medidas

Dívida em
31/12/14*

Emissão de Deb.
em Itaqui

Meta de
alavancagem de
longo prazo da
ENEVA

Estratégia clara em substituir dívida no nível da Holding por dívida no nível dos projetos e, assim, reduzir o
endividamento da Holding

* Os valores não incluem R$200 milhões de dívida relacionada ao Parnaíba Gás Natural (anteriormente, OGX M).
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Questões Regulatórias
Principais pleitos em discussão com a Aneel

ADOMP

Em
andamento

Critério ADOMP: Indisponibilidade da planta é medida hora a hora
ENEVA está contestando o critério ADOMP tendo em vista que sua metodologia contradiz as condições do
PPA

~ R$300M
Receita Fixa de Pecém II e reembolso pelo ICB Online de Pecém II
Pedido de reembolso da receita fixa para Pecém II desde o momento em que estava pronta para operar,
relativo aos meses de Julho e Agosto de 2013. Adicionalmente, o pedido de reembolso pelo ICB online
ainda está pendente

ICB  ICB Online
Mudança no critério de repasse de energia comprada para cumprir obrigações contratuais. O reembolso
deve ser efetuado com base no custo corrente/online ao sistema (ICB Online)

Resolvidos

~ R$130M
Receita Fixa de Pecém II
Reembolso da receita fixa requerido para Pecém II para o mês de setembro de 2013 até a data de
recebimento do DCO, em 18 de outubro de 2013

5

Aviso Legal

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e
de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção,

indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar“, "contemplar", "provavelmente
resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante.

Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os
resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.

Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer
terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação,
e tampouco por danos consequentes, indiretos ou semelhantes.

A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as
afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua
prévia anuência por escrito.

Obrigado.
www.eneva.com.br

