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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Postergação do vencimento de dívidas de Parnaíba II e
Início do aumento de capital aprovado na AGE de 26/08/2015

Rio de Janeiro, 3 de setembro 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 de 16 de junho de 2015 e ao Comunicado ao Mercado de 10 de agosto de 2015, informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que a sua controlada Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”)
firmou acordo com as instituições financeiras apoiadoras do projeto postergando o vencimento das suas
dívidas, que passou a ser 30 de junho de 2016.
Com essa postergação e o cumprimento ou dispensa das demais condições precedentes previstas no Plano
de Recuperação da Companhia e de sua subsidiária ENEVA Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, será
iniciado o processo de aumento de capital deliberado em assembleia geral extraordinária, realizada em 26
de agosto de 2015.
A ENEVA manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os assuntos deste Fato Relevante.

Ricardo Levy
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
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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