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FATO RELEVANTE

ENEVA celebra distrato de contrato de fornecimento de energia elétrica à MMX
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2015 – A 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
6.404/1976 e às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alteradas, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado nesta data pela sua subsidiária ENEVA Comercializadora
de Energia Ltda. (“ENEVA Comercializadora”) o distrato (“Distrato”) de contratos para fornecimento de
energia elétrica à MMX Mineração e Metálicos S.A. e subsidiárias (“MMX”) pelo prazo de 15 anos, iniciandose em janeiro de 2014 (“Contratos”), nos termos e condições divulgadas no fato relevante de 12 de
setembro de 2011 e no Formulário de Referência da Companhia.
Por meio do Distrato, a ENEVA Comercializadora comprometeu-se a pagar à MMX o valor de R$40 milhões
pelos 180MW a serem entregues a partir de 2016 e todo e qualquer outro direito objeto dos Contratos e
respectivas cessões a subsidiárias da MMX. O pagamento será realizado em uma única parcela após o
cumprimento de determinadas condições precedentes, tendo como prazo limite a data de 30 de setembro
de 2015. Caso o pagamento não seja realizado até essa data, o Distrato será rescindido e as obrigações
assumidas nos Contratos permanecerão inalteradas, incluindo-se a obrigação de pagamento de eventuais
multas contratuais, sendo a ENEVA solidariamente responsável.
As Administrações da ENEVA e da MMX entendem que a celebração do Distrato nas condições pactuadas
reflete uma alternativa equilibrada e adequada às situações atuais das companhias.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento relevante
referente aos objetos deste Fato Relevante.
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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 2,9GW, 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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