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FATO RELEVANTE
ENEVA conclui refinanciamento da dívida de curto prazo da Holding
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2013 – A ENEVA S.A. (“Companhia”) (BM&FBovespa: ENEV3, GDR I:
ENEVY) anunciou hoje que concluiu com sucesso o refinanciamento da dívida de curto prazo da companhia
holding. A Companhia rolou a dívida existente na holding com vencimento em dezembro de 2013 e março
de 2014, e assegurou linhas adicionais de crédito no montante de aproximadamente R$600 milhões. O
novo perfil de maturação da dívida da holding se dá conforme o exposto abaixo:
Novo Perfil Indicativo da Dívida da Holding
(R$ milhões)
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Obs: Os valores não incluem R$200 milhões de dívida relacionada ao Parnaíba Gás Natural.

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.
A ENEVA irá organizar uma teleconferência na sexta-feira, 13 de dezembro de 2013, às 11:00 (horário de
Brasília), para discutir os resultados das negociações de refinanciamento e os planos da Companhia para
reduzir a alavancagem da companhia holding.
Seguem abaixo os dados para a teleconferência:
Participantes que ligam do Brasil: +55 11 4688-6341 / +55 11 2104-8901
Participantes que ligam dos EUA: + 1 786 924 6977
Toll-free (EUA apenas): + 1 888 700 0802
Senha: Eneva
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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 em operação de 2,3GW e constrói 580MW adicional,
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 do Parnaíba, integrados a usinas de geração próprias, com produção média contratada de
3
até 8,4 milhões de m /dia.
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