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FATO RELEVANTE
ENEVA nomeia Fabio Bicudo como novo Diretor Presidente/CEO
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2014 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (BM&FBovespa: ENEV3,
GDR I: ENEVY), em atendimento ao artigo 157, parágrafo 4º, da Lei No 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, e com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro
de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, o Conselho de
Administração da ENEVA unanimemente acordou em apontar Fabio Bicudo como seu novo Diretor
Presidente/CEO. Eduardo Karrer, que completou um importante período na criação e crescimento da
ENEVA, seguirá para novas oportunidades.
Desde 2007, Eduardo Karrer atua como CEO da ENEVA e, sob sua liderança, a Companhia passou por
grandes transformações. Através dos anos, Sr. Karrer supervisionou o crescimento do portfólio da empresa
e, neste período, a Companhia investiu aproximadamente R$ 12 bilhões e aumentou sua capacidade de
geração em 2,4 GW.
O novo Diretor Presidente/CEO da ENEVA é Fabio Bicudo. Sr. Bicudo foi co-head do Banco de Investimentos
e membro do Comitê de Administração (Brazil Management Committee) do Goldman Sachs no Brasil. O Sr.
Bicudo possui mais de 16 anos de experiência em banco de investimentos, tendo atuado no Goldman
Sachs, assim como no Citigroup em Nova York e em São Paulo, em diferentes setores, com clientes locais e
globais. Bicudo também possui experiência e profundo conhecimento do setor de energia brasileiro, além
de um vasto conhecimento do mercado local, tendo liderado um time responsável por IPOs, assim como
relevantes transações de M&A neste setor. Ele possui MBA em Finanças pela Columbia Business School,
tendo estudado também na HEC em Paris e concluído a graduação na Fundação Getúlio Vargas – FGV, em
São Paulo.
O Conselho de Administração da ENEVA aceitou a renúncia de Eduardo Karrer, agradecendo-o pelo seu
excelente trabalho nestes últimos 7 anos. O Presidente do Conselho, Sr. Jørgen Kildahl, comentou: “Em
nome de todo o Conselho, gostaria de estender nosso apreço pelo Eduardo, por ter levado adiante a
Companhia nestes últimos anos. Sob sua liderança, vimos a transformação de uma organização em
desenvolvimento em um negócio operacional, superando uma época difícil. Somos muito gratos ao
Eduardo Karrer pela sua dedicação pessoal e o desejamos muito sucesso. Dentro de um ambiente de
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mercado de mudanças, a ENEVA continuará a enfrentar desafios. Temos o prazer em receber o Sr. Bicudo
como novo Diretor Presidente/CEO, que terá o apoio de todo o Conselho, no momento em que a
Companhia inicia uma próxima fase de reposicionamento estratégico.”
Essas alterações serão efetivas a partir de 17 de fevereiro de 2014, após a conclusão de alguns
procedimentos administrativos.
O Conselho de Administração da ENEVA também recebeu dois novos membros independentes, os Srs. Luiz
Fernando Fleury e Ronnie Vaz Moreira. O Sr. Fleury, eleito em 12 de dezembro de 2013, serviu
anteriormente como CEO e membro do Conselho de Administração da Redecard e do Banco Ibi. O Sr.
Fleury é Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, e possui pósgraduação em gestão financeira pela FGV e pela New York University - NYU. O Sr. Moreira, eleito em 10 de
janeiro de 2014, possui vasta experiência no setor de energia, tendo servido anteriormente como CFO da
Petrobras e VP Executivo da Light. O Sr. Moreira é Bacharel em Economia pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro – UFRJ, e possui Mestrado em Administração pela American School of International
Management – Thunderbird.
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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 em operação de 2,4GW e constrói 524MW adicional,
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, integrados a usinas de geração próprias, com produção média contratada de
3
até 8,4 milhões de m /dia.
Relações com Investidores:
Flavia Heller
Rodrigo Vilela
Luiza Santoro
+55 21 2163-4459
ri@eneva.com.br
ri.eneva.com.br

ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
Companhia Aberta
Assessoria de Imprensa:
Carla Assemany
+55 21 2163-7356 / +55 21 99953-7255
Isabella Paschuini
+55 21 2163-6114 / +55 21 99847-0955

