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FATO RELEVANTE
Alterações no Plano de Recuperação Judicial

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015 – ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA” ou
“Companhia”) (BM&FBovespa: ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no artigo
157, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976 e às disposições da Instrução CVM nº 358/2002,
conforme alteradas, e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 12 de fevereiro de
2015, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da
Companhia aprovou alterar certas condições do Plano de Recuperação Judicial, as quais estão
sendo apresentadas perante o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, no
âmbito da recuperação judicial da Companhia e de sua subsidiária ENEVA Participações S.A.
(em conjunto denominadas “Recuperandas”).
As principais alterações na versão ajustada do Plano, em relação à primeira versão
apresentada em 12 de fevereiro de 2015, dizem respeito à forma de reestruturação do
endividamento financeiro e ao equacionamento da estrutura de capital das Recuperandas,
abaixo resumidas:
(i)

pagamento integral de até R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por credor
quirografário, respeitado o valor do respectivo crédito;
(ii) redução obrigatória do valor de 20% (vinte por cento) ou 15% (quinze por cento) dos
créditos quirografários, mediante a aplicação de deságio sobre o valor de cada crédito
quirografário no montante que superar o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais) pagos conforme o item (i) acima. A determinação do percentual efetivamente
aplicável dependerá do eventual aporte de ativos discriminados na versão ajustada do
Plano;
(iii) redução obrigatória, por meio de capitalização de créditos, de 40% (quarenta por cento)
ou 55% (cinquenta e cinco por cento) dos créditos quirografários no montante que
superar o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos conforme o item
(i) acima. A determinação do percentual efetivamente aplicável dependerá do eventual
aporte de ativos discriminados na versão ajustada do Plano; e
(iv) reperfilamento do saldo remanescente dos créditos quirografários, nos termos e
condições ajustados, conforme indicados na versão ajustada do Plano.

Adicionalmente, a versão ajustada do Plano mantém a previsão da realização de um aumento
de capital, a ser deliberado e aprovado em Assembleia Geral de Acionistas, no valor estimado
de R$3.000.000.000,00 (três bilhões de Reais), ao preço de emissão de R$0,15 (quinze
centavos de Real) por ação da Companhia, sendo composto pela(o):
(i) capitalização de créditos detidos por credores quirografários das Recuperandas;
(ii) aporte de determinados ativos por parte de acionistas, credores e/ou investidores da
Companhia; e/ou
(iii) contribuição em moeda corrente.
Nesse âmbito, a Companhia informa que as Recuperandas receberam cartas de intenção de
certos stakeholders, acionistas e credores, por meio das quais manifestaram, em caráter nãovinculante, a intenção de participar do aumento de capital mediante a contribuição de certos
ativos de sua propriedade. A versão ajustada do Plano contém informações acerca de tais
ativos, incluindo os respectivos valores estimados para fins de contribuição ao capital social da
ENEVA.
A participação dos detentores dos referidos ativos no aumento de capital da ENEVA está
sujeita a determinadas condições precedentes, incluindo (i) a manifestação em caráter
vinculante da intenção de participar do aumento de capital; (ii) a confirmação dos valores dos
ativos que pretendem contribuir ao capital social da ENEVA por meio de laudos de avaliação
elaborados na forma da lei; e (iii) a aprovação do aumento de capital e dos laudos de avaliação
dos ativos a serem contribuídos ao capital social da ENEVA pelos seus acionistas reunidos em
assembleia geral, nos termos da legislação e regulamentação em vigor.
A ata de Reunião do Conselho de Administração que aprovou a apresentação da versão
ajustada do Plano, assim como tal versão ajustada do Plano de Recuperação Judicial da
Companhia, encontram-se disponíveis nas páginas da Companhia (ri.eneva.com.br) e da CVM
(www.cvm.gov.br) na Internet.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca das matérias deste Fato
Relevante, ficando o Departamento de Relações com Investidores da Companhia
(ri@eneva.com.br | +55 (21) 3721-3030) à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas a
respeito.
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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 2,9GW, 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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