PARNAÍBA GÁS NATURAL S.A.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 11.230.122/0001-90

FATO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2015 – Parnaíba Gás Natural S.A. sociedade por ações, sem registro
de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na cidade e estado do
Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, 13º andar, ala A, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 11.230.122/0001-90 (“PGN” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 17, inciso
VI, da Instrução CVM 476/2009, informa ao mercado em geral que, em conjunto com a BPMB
Parnaíba S.A. (“BPMB”), na qualidade de fornecedores de gás natural das Usinas do Complexo
Parnaíba (conforme a seguir definido), nesta data, celebrou acordo com a Parnaíba I Geração de
Energia S.A., Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”), Parnaíba III Geração de Energia
S.A., Consórcio UTE Parnaíba IV (em conjunto “Usinas do Complexo Parnaíba”) e Eneva S.A. – em
recuperação Judicial (“Eneva”), visando prevenir potenciais litígios relacionados ao fornecimento de
gás natural, tendo em vista as disposições do Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta (“TAC”)
celebrado entre a Eneva, Parnaíba II e a Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica.
O referido acordo estabelece, entre outros pontos, que a PGN e a BPMB concederão descontos
sobre o fornecimento de gás natural às Usinas do Complexo Parnaíba nos seguintes valores: (i)
R$141,8 milhões, referentes à postergação do início de operação comercial de Parnaíba II, a serem
apurados mensalmente entre os meses de abril de 2015 e setembro de 2016; e (ii) R$167,0 milhões,
equivalentes à 50% da redução da receita fixa de Parnaíba II no valor de R$334,1 milhões, conforme
previsto no TAC, a serem apurados entre os anos de 2022 e 2036.
O acordo também prevê a extensão do contrato de fornecimento de gás natural à Parnaíba II até o
término do seu CCEAR – Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado,
ou seja, até 30 de abril de 2036.
A celebração do acordo representa um importante passo para ampliação da viabilidade econômicofinanceira dos projetos do Complexo do Parnaíba.
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