Assinatura de Protocolo de Entendimentos com Copelmi para aquisição de direitos minerários
da Mina de Seival

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2014 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (BM&FBOVESPA:
ENEV3, GDR I: ENEVY) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou um Protocolo de
Entendimentos com a Copelmi Mineração Ltda. (“Copelmi”) que, dentre outros assuntos, prevê a
capitalização da Seival Sul Mineração Ltda. (“SSM”) (“Operação”), sociedade arrendatária dos direitos à
exploração das jazidas de carvão mineral da Mina de Seival e da qual ENEVA e Copelmi detém participação
de 70% e 30%, respectivamente. A Operação, sujeita a condições precedentes, objetiva a compra pela SSM
das ações da Companhia Nacional de Mineração Candiota (“CNMC”), atual detentora e arrendadora dos
direitos minerários da Mina de Seival.
A capitalização da SSM será realizada exclusivamente pela Copelmi e, com a efetivação da Operação, as
participações da Copelmi e da ENEVA na SSM serão de 70% e 30%, respectivamente.
A titularidade dos direitos minerários pela SSM permitirá a comercialização do carvão mineral extraído da
Mina de Seival, inclusive para terceiros. Não obstante, a garantia de fornecimento aos projetos das usinas
termelétricas Seival e Sul permanece em vigor e se dará pelo prazo e termos acordados nos respectivos
contratos eventualmente a serem firmados.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento relevante
deste Comunicado ao Mercado.

Fabio Bicudo
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A.

SOBRE A MINA DE SEIVAL
A Mina de Seival, localizada em Candiota/RS, possui recursos superiores a 450 milhões de toneladas de carvão mineral e, devido a
sua localização, se constitui como potencial e estratégico fornecedor de carvão mineral aos projetos das usinas termelétricas Sul e
Seival, nas quais a ENEVA possui atualmente participação direta e indireta no total de 75%.

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 em operação de 2,4GW e constrói 518MW adicionais,
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 do Parnaíba.
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