Eleição de Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
Rio de Janeiro, 16 de dezembro 2015 – ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA” ou “Companhia”)
(BM&FBovespa: ENEV3, GDR I: ENEVY) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na data de
hoje, o Conselho de Administração da Companhia elegeu o Sr. Marcelo Costa para os cargos de diretor vicepresidente e de relações com investidores, em substituição ao Sr. Ricardo Levy.
O Sr. Marcelo Costa possui vasto conhecimento do setor elétrico brasileiro e do mercado de capitais, tendo
sido recentemente diretor financeiro e de relações com investidores de empresas de energia elétrica. Atuou
também durante mais de dez anos na área de crédito, com passagens por instituições financeiras
internacionais e por agência de risco, onde foi diretor para o setor de infraestrutura e project finance. O Sr.
Costa é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Pernambuco, possui MBA
Executivo pela Universidade Federal de Pernambuco, além de ter cursado o mestrado em Economia e Finanças
pelo Instituto de Ensino e Pesquisa – Insper/SP.
O Sr. Ricardo Levy deixa a ENEVA para seguir novos desafios profissionais após a conclusão da bem-sucedida
implementação do plano de estabilização financeira da Companhia, destacando-se a homologação do
aumento de capital no valor de R$2,3 bilhões em 5 de novembro de 2015, sendo esta a última etapa do Plano
de Recuperação Judicial da ENEVA.
Alexandre Americano
Diretor Presidente
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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