Alteração do Calendário Anual de Eventos Corporativos
Adiamento da realização da Reunião Pública Anual
Rio de Janeiro, 2 de dezembro 2015 – ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA” ou “Companhia”)
(BM&FBovespa: ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no item 6.6.1 do Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, informa aos
seus acionistas e ao mercado em geral que alterou nesta data seu Calendário Anual de Eventos Corporativos,
em razão da alteração da data da realização da Reunião Pública com Analistas, de 4 de dezembro de 2015 para
abril de 2016, após a divulgação dos resultados do exercício de 2015. Nessa ocasião, a ENEVA poderá prestar
todos os esclarecimentos necessários acerca da conclusão das etapas previstas no seu Plano de Recuperação
Judicial e suas perspectivas futuras.
A data da realização da Reunião Pública com Analistas foi alterada no intuito de garantir a qualidade na
divulgação das informações a serem prestadas aos acionistas e ao mercado, tendo em vista a recente
implementação da última fase do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, que consistiu em aumento de
capital e a consequente alteração na estrutura de controle da Companhia.
O Calendário Anual de Eventos Corporativos de 2015 atualizado está disponível para consulta no site da CVM
– Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e no site
de relações com investidores da Companhia (ri.eneva.com.br).
A ENEVA manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos deste Comunicado ao
Mercado.
Ricardo Levy
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial

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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