07 de abril de 2016
1115/2016-SAE/GAE
Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial
Sr. Marcelo Patrício Fernandes Costa
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Grupamento de Ações
Prezado Senhor,
Considerando as deliberações da AGE realizada em 07/04/2016, referente ao grupamento de ações
dessa empresa, solicitamos informar até o dia 08/04/2016, a data de validade dos bloqueios em
circulação para a liquidação de operações.
Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela
CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que o seu não atendimento poderá sujeitar essa
companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com
Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Ana Lúcia da Costa Pereira
Gerência de Acompanhamento de Empresas
Tel: (11) 2565-7209
c.c.:

CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio
do Módulo IPE, selecionando-se a Categoria: Comunicado ao Mercado e, em seguida, o
Tipo: Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa, o que resultará na transmissão
simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
GAE-1/TLA

Rio de Janeiro, 8 de abril de 2016
À
BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Ana Lúcia da Costa Pereira
Gerência de Acompanhamento de Empresas
Ref: Ofício BM&FBovespa 1115/2016-SAE/GAE
ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA” ou “Companhia”), em atenção ao Ofício
BM&FBovespa 1115/2016-SAE/GAE de 07 de abril de 2016, no qual é solicitado informar “a data
de validade dos bloqueios em circulação para a liquidação de operações”, considerando as
deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de abril de 2016 referente ao
grupamento de ações da Companhia, esclarece que, em consulta à instituição depositária das
ações da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A., foi informada de que os bloqueios com
posição não grupadas que estejam em circulação terão validade até 11 de maio de 2016, prazo
limite para ajuste das posições acionárias indicado no Aviso aos Acionistas publicado em 07 de
abril de 2016.

Marcelo Patrício Fernandes Costa
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
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