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COMUNICADO AO MERCADO

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2018 – ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (B3:
ENEV3, GDR I: ENEVY), vem apresentar os esclarecimentos solicitados por meio do
Ofício nº 325/2018/CVM/SEP/GEA-1 enviado à Companhia (“Ofício”) em 22 de agosto
de 2018 pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), transcrito ao final deste
comunicado.
Em atenção ao questionamento objeto do Ofício, a Companhia esclarece que os gastos
mencionados na notícia publicada no jornal Folha de São Paulo em 22 de agosto de
2018 são relacionados a despesas ordinárias da Companhia no desenvolvimento de
suas atividades operacionais em geração de energia e exploração e produção de gás
natural.
A Companhia apresentou informações sobre a manutenção das usinas e o
desenvolvimento da atividade de exploração de gás natural no Press-Release de
Resultados do 2º trimestre de 2018, disponível no sistema IPE da CVM e no website da
Companhia

(http://ri.eneva.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=B5C55A6A-

E92C-4AF5-B08A-A809003B311F) e na apresentação disponibilizada aos acionistas
para conferência telefônica de resultados do segundo trimestre, ocorrida em 09 de
agosto

de

2018,

disponível

no

website

da

Companhia

(http://ri.eneva.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=A94CCDD1-DC2F-4617A87B-5D2AC22EE5B6).
No entendimento da Companhia, em razão da imaterialidade dos valores envolvidos, e
da natureza das atividades desenvolvidas, que não passa da mera consecução de seu
objeto social, sendo uma delas – a manutenção das usinas – exigida por normas
regulamentares, tais investimentos não se enquadrariam em qualquer das hipóteses
determinadas na Instrução CVM 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada
(“ICVM 358”), seja para divulgação de fato relevante, seja para divulgação de
comunicado ao mercado.
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A Companhia se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
que se façam necessários.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2018.

Pedro Zinner
Diretor Presidente e
de Relações com Investidores

“Ofício nº 325/2018/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2018.

Ao Senhor
Pedro Zinner
Diretor de Relações com Investidores da
ENEVA S.A.
Praia de Botafogo 501, Bloco I, Sala 701 – Parte, Botafogo
CEP: 22250-040
Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3721-3030
Fax: (21) 3721-3001
Email: ri@eneva.com.br
c/c: emissores@b3.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.

Senhor Diretor,
1.

Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no jornal Folha de

São Paulo, coluna Mercado Aberto, sob o título “Para gás e carvão”, em que constam
as seguintes afirmações:
A geradora e comercializadora de energia Eneva (ex-MPX)
fará aportes de cerca de R$ 75 milhões no segundo semestre
na manutenção de usinas. A companhia deve gastar ainda
ao menos R$ 80 milhões em campanhas exploratórias neste
ano.
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2.

A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à

veracidade da notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não
se tratar de fato relevante, bem como comente outras informações consideradas
importantes sobre o tema.
3.

Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do art.

4º da Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas
controladores da Companhia, bem como todas as demais pessoas com acesso a atos
ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de
informações que deveriam ser divulgadas ao mercado.
4.

Tal

manifestação

deverá

ocorrer

por

meio

do

Sistema

Empresa.NET, categoria: Comunicado ao Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre
questionamentos da CVM/B3, assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir
a transcrição deste ofício.
5.

Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com

Empresas, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art.
9º, da Lei nº 6.385/76, e na Instrução CVM nº 452/07, caberá a determinação de
aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de
outras sanções administrativas, pelo não cumprimento da exigência contida neste
ofício, enviado exclusivamente por e-mail, até 23.08.2018, não obstante o disposto
no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02.”
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