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FATO RELEVANTE
CONCLUSÃO DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
CONCRETIZAÇÃO DE ETAPA FUNDAMENTAL
DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPANHIA
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2015 - 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 e às disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alteradas, informa que
foi concluído, nesta data, o aumento de capital privado da Companhia aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2015 (“AGE”), como passo fundamental para a implementação
do plano de recuperação judicial da Companhia (“Plano de Recuperação Judicial”) aprovado pelos seus
credores em 30 de abril de 2015 e homologado pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro,
em 12 de maio de 2015 (“Aumento de Capital”).
A subscrição e a integralização do Aumento de Capital foram realizadas (i) por meio da contribuição de ativos,
no valor total de R$1,3 bilhão; (ii) por meio da capitalização de créditos no valor global aproximado de R$983,0
milhões do total dos créditos quirografários contra a Companhia e inscritos na Recuperação Judicial, o que,
em conjunto com a redução de 20% da dívida inscrita na Recuperação Judicial, reduziu a dívida da Companhia
de aproximadamente R$2,4 bilhões para uma dívida de longo prazo de aproximadamente R$1,0 bilhão; e (iii)
em dinheiro, totalizando a quantia aproximada de R$9,1 milhões.
Com os ativos contribuídos, a ENEVA passou a deter participação de 100% (a) na BPMB Parnaíba S.A.; (b) nas
usinas termelétricas Parnaíba I, Parnaíba III e Parnaíba IV; e (c) na ENEVA Participações, além de participação
de 27,3% da Parnaíba Gás Natural S.A. Os ativos contribuídos colaborarão para a geração de caixa e o
posicionamento estratégico da Companhia.
Considerando que o limite mínimo do Aumento de Capital aprovado pela AGE foi atingido, o Conselho de
Administração da Companhia reuniu-se nesta data e aprovou, por unanimidade de votos de seus membros,
(i) a verificação da subscrição de 15.336.875.991 novas ações ordinárias emitidas pela Companhia, ao preço
de emissão de R$0,15 por ação, totalizando o montante subscrito de R$2.300.531.398,65; (ii) a homologação
do Aumento de Capital; e (iii) o cancelamento das ações ordinárias não subscritas.
Tendo em vista a homologação do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passa dos atuais
R$4.711.337.093,96, dividido em 840.106.107 ações ordinárias, para R$7.011.868.492,61, dividido em
16.176.982.098 ações ordinárias.

Com a conclusão do Aumento de Capital, os acionistas DD Brazil Holdings S.À.R.L (“E.ON”) e Eike Fuhrken
Batista (e Centennial Asset Mining Fund LLC e Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC) tiveram suas
participações no capital social reduzidas a 12,25% e 1,04%, respectivamente, deixando assim de figurarem
como acionistas controladores da Companhia.
Nesse sentido, cumpre ainda informar que, com a conclusão do Aumento de Capital, nenhum acionista ou
grupo de acionistas agindo em conjunto passou a ser detentor de mais de 50% das ações de emissão da
Companhia, destacando-se a seguir a composição acionária da ENEVA após a conclusão do Aumento de
Capital:

Acionista

Quantidade de Ações

Participação

Banco BTG Pactual S.A.

8.019.078.311

49,57%

E.ON

1.980.876.587

12,25%

Itaú Unibanco S.A.

1.884.283.260

11,65%

Ice Canyon LLC

1.100.447.853

6,80%

Outros (< 5% cada)

3.192.296.087

19,73%

A Companhia informa, ainda, que o seu Formulário de Referência será devidamente atualizado no prazo
estabelecido pela regulamentação em vigor.
Por fim, a Companhia informa que foram implementadas integralmente todas as etapas previstas, até o
presente, no Plano de Recuperação Judicial, permitindo sua preservação e a retomada da sua estabilidade
financeira de longo prazo.
A ENEVA manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre os assuntos 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 2,2GW, 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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