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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária Convocada para 02 de Julho de 2015

Rio de Janeiro, 1º de julho 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, informa aos seus acionistas
e ao mercado em geral que, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia,
fica cancelada e desconvocada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a qual seria realizada no dia
2 de julho de 2015 (“AGE”).
O cancelamento da AGE deve-se ao fato de que até o momento ainda não foram alcançadas ou renunciadas
todas as condições precedentes previstas para a implementação do aumento de capital (“Condições
Precedentes”) conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial da Companhia e de sua subsidiária
ENEVA Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, homologado em 12 de maio de 2015 pelo Juízo da 4ª
Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (“Plano”), incluindo a postergação por dois anos do
vencimento do empréstimo-ponte de Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”), conforme
divulgado em Fato Relevante de 16 de junho de 2015. Não obstante, a Companhia continua em
entendimentos com as instituições financeiras apoiadoras de Parnaíba II.
Assim, tendo em vista a ausência de previsibilidade neste momento sobre a data de adimplemento integral
das Condições Precedentes, a decisão de cancelar a Assembleia foi pautada no melhor interesse da
Companhia e de seus acionistas, de forma a permitir que os acionistas da Companhia possam tomar uma
decisão informada e refletida acerca da matéria.
A Companhia informa que tão logo seja possível, uma nova assembleia geral extraordinária será
devidamente convocada para deliberar sobre o Aumento de Capital e outros assuntos relacionados para fins
de cumprimento do Plano.
A ENEVA manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os assuntos deste Fato Relevante.
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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 2,2GW, 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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