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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Aprovação da Venda de Pecém I e do Plano de Recuperação Judicial da Companhia
Rio de Janeiro, 30 de abril 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 6.404/1976 e às disposições da Instrução CVM nº 358/2002,
conforme alteradas, e em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 12 de fevereiro e
em 10 e 16 de abril de 2015, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue.
Em Assembleia Geral de Credores da Companhia e de sua subsidiária ENEVA Participações S.A.
(“Recuperandas”), realizada nesta data, foram aprovadas as seguintes matérias constantes da
ordem do dia:
(i) por 98,82% do total de créditos detidos pelos credores das Recuperandas presentes à
Assembleia, a alienação da participação societária detida pela Companhia na sociedade Porto
do Pecém Geração de Energia S.A. (Pecém I) em favor da EDP – Energias do Brasil S.A.; e
(ii) por 81,47% do total de créditos detidos pelos credores das Recuperandas presentes à
Assembleia, o Plano de Recuperação Judicial conjunto das Recuperandas, o qual será
submetido à homologação pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro,
nos termos da lei.
A íntegra do Plano de Recuperação Judicial aprovado e a respectiva ata da Assembleia Geral de
Credores podem ser acessadas por meio das páginas da Companhia (ri.eneva.com.br) e da
CVM (www.cvm.gov.br) na Internet.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução do
processo de homologação do Plano de Recuperação Judicial, bem como da implementação das
etapas ali previstas. O Departamento de Relações com Investidores da Companhia
(ri@eneva.com.br | +55 (21) 3721-3030) está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas a
respeito.
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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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