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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Notificação BM&FBOVESPA - Cotações abaixo de R$1,00 por unidade
Rio de Janeiro, 23 de outubro 2015 – ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA”) (BM&FBovespa:
ENEV3, GDR I: ENEVY), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data, o Ofício
3144/2015-SAE da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Ofício”), abaixo transcrito,
por meio do qual foi notificada quanto à necessidade de adoção de providências para adequação da cotação
das ações de sua emissão em valor superior a R$1,00, em cumprimento ao disposto no Regulamento para
Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários e no Manual do Emissor da
BM&FBOVESPA:
“Ref.: Cotações abaixo de R$1,00 por unidade
Prezado Senhor,
Nos termos do item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores
Mobiliários (Regulamento) e do Manual do Emissor, a cotação de suas ações admitidas à negociação na
BM&FBOVESPA deve ser mantida em valor superior a R$ 1,00 por unidade, em 30 pregões consecutivos.
Verificamos que, no período de 18/08 a 29/09/2015, as ações de emissão dessa companhia permaneceram cotadas
abaixo de R$1,00 por unidade, o que configura o descumprimento ao item 5.2.f do Regulamento, sujeitando V.Sa.
a aplicação das sanções previstas no capítulo X do Regulamento.
Em face do acima exposto, a companhia deverá:
1. divulgar ao mercado, até 23/10/2015, o recebimento desta notificação, informando o seu teor;
2. divulgar ao mercado, até 06/11/2015, os procedimentos e o cronograma adotado para enquadrar a cotação
das ações de sua emissão.
3. tomar as medidas cabíveis para enquadrar a cotação de suas ações acima de R$ 1,00 até a data da
assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2015, observado o
prazo legal.
As divulgações acima devem ser realizadas por meio de aviso de fato relevante fora do horário de pregão.
Orientações da BM&FBOVESPA sobre o grupamento de ações, uma das medidas indicadas para o enquadramento
das cotações das ações, podem ser encontradas em nosso site.
Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis no prazo mencionado no item 3 deste ofício, a BM&FBOVESPA
determinará a suspensão da negociação dos referidos valores mobiliários, conforme disposto no item 5.2.7 do
Manual do Emissor.
Adicionalmente, solicitamos encaminhar a referida correspondência para os Administradores e Controladores
dessa companhia.”

A ENEVA manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os assuntos deste Fato Relevante nos prazos
determinados pelo Ofício.

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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