COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2017 – ENEVA S.A. (“ENEVA”or “Company”) (B3: ENEV3, GDR I: ENEVY), em
cumprimento ao disposto no Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, nesta data, foi informada por Bullseye I LLC (“Bullseye”), Bullseye Master I Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (“Bullseye FIDC”), BSOF Master Fund L.P. (“BSOF”),
BSOF Master Fund II L.P. (“BSOF II”), que, através da aquisição de 6.750.000 (seis milhões setecentos e
cinquenta mil) ações os mesmos passaram a deter, de forma agregada, 17.102.221 (dezessete milhões,
cento e duas mil, duzentos e vinte e uma) ações ordinárias emitidas pela Companhia, representando 5,4% do
capital total da ENEVA, conforme detalhado abaixo:

Bullseye
Bullseye FIDC
BSOF
BSOF II
Total

Número de ações
6,847,521
3,504,700
4,950,000
1,800,000
17,102,221

% do capital total
2.2%
1.1%
1.6%
0.6%
5.4%

O BSOF é o único membro do Bullseye, que por sua vez é o único cotista do Bullseye FIDC. O BSOF II é um
afiliado do BSOF e administrado por Blackstone Alternative Solutions L.L.C.
Conforme consta da correspondência recebida, Bullseye, Bullseye FIDC, BSOF e BSOF II, em conjunto,
declaram que:
(a) Esta participação nas ações da Companhia é exclusivamente para fins de investimento e não visa nem
resulta em qualquer alteração do controle acionário da Companhia ou de sua estrutura administrativa;
(b) Além da participação declarada acima, Bullseye, Bullseye FIDC, BSOF e BSOF II não detem, direta ou
indiretamente, quaisquer outras ações, direitos de ações, outros valores mobiliários ou derivativos
financeiros referenciados às ações da Companhia na data em referência;
(c) Na data em referência, Bullseye, Bullseye FIDC, BSOF e BSOF II não eram parte em nenhum acordo ou
contrato regulando o exercício de voto ou compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.
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