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FATO RELEVANTE
Celebração de acordos com Cambuhy e OGX para contribuição de participação detida na
PGN na ENEVA

Rio de Janeiro, 28 de março de 2016 – ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA” ou
“Companhia”) (BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no artigo
157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e às
disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral, em complementação ao Fato Relevante divulgado em 8 de março de 2016,
que foram celebrados em 24 de março de 2016 um acordo entre a Companhia e o Cambuhy I
Fundo de Investimentos em Participações (“Cambuhy”) (“Acordo de Subscrição Cambuhy”) e um
acordo entre a Companhia e a OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGX”)
(“Acordo de Subscrição OGX” e, em conjunto com o Acordo de Subscrição Cambuhy, “Acordos
de Subscrição”).
Nos termos do Acordo de Subscrição Cambuhy, a Cambuhy comprometeu-se, sujeito a
determinadas condições suspensivas, a subscrever parte das novas ações ordinárias a serem
emitidas no âmbito de aumento de capital privado da Companhia mediante a contribuição (i) da
totalidade de sua participação acionária detida na Parnaíba Gás Natural S.A. (“Participação
Cambuhy” e “PGN”, respectivamente); e (ii) da totalidade das debêntures conversíveis da 3ª e
4ª emissões de debêntures da PGN (“Debêntures” e, em conjunto com a Participação Cambuhy,
“Ativos Cambuhy”).
Por seu turno, de acordo com o disposto no Acordo de Subscrição OGX e sujeito a determinadas
condições suspensivas, a OGX comprometeu-se a subscrever parte das novas ações ordinárias a
serem emitidas no âmbito de aumento de capital privado da Companhia mediante a
contribuição da totalidade de sua participação acionária detida na PGN (“Participação OGX” e,
em conjunto com os Ativos Cambuhy, “Ativos PGN”).
A ENEVA, por sua vez, sujeito a determinadas condições suspensivas, promoverá um aumento
de capital, para subscrição privada (“Aumento de Capital Privado”), que permita a contribuição
dos Ativos PGN pela Cambuhy e pela OGX por um valor estimado de aproximadamente R$1,15
bilhão, sujeito à aprovação dos respectivos laudos de avaliação pela assembleia geral da
Companhia, na forma do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e observado o direito de
preferência dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por
Ações. O preço de emissão das ações acordado é de R$0,15 por ação, fixado nos termos do Art.

170, §1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Tal preço de emissão deverá ser
proporcionalmente ajustado em decorrência do grupamento de ações a ser deliberado pela
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para 7 de abril de 2016.
Informações adicionais sobre o Aumento de Capital Privado serão oportunamente divulgadas,
nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, na data da publicação do Edital de
Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
Como consequência da consumação do Aumento de Capital Privado mediante a contribuição
dos Ativos Cambuhy ou da totalidade dos Ativos PGN ao capital da Companhia (conforme o caso,
a “Transação”), a Companhia poderá passar a deter até 100% do capital social total da PGN,
tornando-se sua acionista única, sendo que atualmente a Companhia detém 27,25% do capital
social total da PGN.
A PGN, uma das principais fornecedoras de gás natural da Companhia, é operadora e detentora
de direitos de concessão de exploração, desenvolvimento e produção de gás natural dos
seguintes Blocos Exploratórios localizados na Bacia do Parnaíba, estado do Maranhão:
(i) PN-T-48, PN-T-49, PN-T-50, PN-T-67, PN-T-68, PN-T-69, PN-T-85, PN-T-87, dos quais detém
participação de 70%;
(ii) PN-T-102, PN-T-146 e PN-T-163, dos quais detém participação de 100%;
(iii) PN-T-101 e PN-T-103, dos quais detém participação de 65%.
Uma vez implementada a Transação, a Companhia alcançará uma posição de controle nos blocos
exploratórios e será a fornecedora exclusiva de gás natural para o Complexo Parnaíba, formado
pelas usinas de geração de energia termelétrica localizadas no interior do estado do Maranhão
e operado pela Companhia, integrado por Parnaíba I Geração de Energia S.A., Parnaíba II
Geração de Energia S.A., Parnaíba III Geração de Energia S.A. e Parnaíba IV Geração de Energia
S.A.
Assim, considerando que a Companhia atualmente detém diretamente 27,25% do capital social
total da PGN, bem como indiretamente, por meio de sua subsidiária integral BPMB Parnaíba S.A.,
30% dos direitos relativos aos blocos exploratórios descritos no item (i) acima, com a
consumação da Transação, a ENEVA se tornará a única empresa independente de gas-to-wire
no país, passando a exercer duas atividades distintas e complementares de geração de energia
e exploração e produção de óleo e gás.
A Companhia acredita que, com a conclusão da Transação, a soma das experiências e
competências da ENEVA e da PGN e de seus ativos operacionais e humanos permitirá maior
integração das atividades e desenvolvimento das operações de geração e de exploração e
produção de óleo e gás. Com isso, ENEVA deverá se confirmar como uma empresa cada vez mais
relevante no setor energético brasileiro.
Adicionalmente, por meio dos Acordos de Subscrição e uma vez devidamente implementada a
Transação, serão encerrados definitivamente os litígios judiciais e arbitrais envolvendo
interesses da ENEVA e/ou de suas subsidiárias, de um lado, e da PGN, de outro, conforme
descritos no item 4.3 do Formulário de Referência da Companhia.

A implementação da Transação está sujeita às condições usuais neste tipo de negócio, incluindo
a aprovação: (i) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE; e (ii) do Juízo da 4ª
Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, em relação à ENEVA e à OGX (“Aprovações”).
Após a obtenção das Aprovações, a realização do Aumento de Capital Privado será submetida à
aprovação da assembleia geral de acionistas da Companhia.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre desenvolvimentos nos
assuntos divulgados neste Fato Relevante, incluindo os procedimentos referentes à
implementação do Aumento de Capital Privado.

A ENEVA convida seus acionistas e o mercado em geral para uma teleconferência
telefônica, a se realizar hoje, às 17h00 (horário de Brasília), para detalhar a
Transação e responder eventuais dúvidas. Seguem os dados de conexão:
Telefone (Brasil): +55 (11) 2188-0155
Telefone (Exterior): +1 (646) 843-6054
Senha: ENEVA
Webcast em Português: http://bit.ly/222CQYI
Webcast em Inglês: http://bit.ly/1XyIqiz
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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 de 2,2GW, 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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