ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
Ofício BM&FBOVESPA 3144/2015-SAE - Grupamento de Ações
Rio de Janeiro, 30 de novembro 2015 – ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA”) (BM&FBovespa:
ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e às
disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alteradas e, em complementação ao Fato Relevante
divulgado em 23 de outubro de 2015, vem apresentar o cronograma com os procedimentos para realização
de seu grupamento de ações (anexo), em cumprimento ao Regulamento de Listagem de Emissores e Admissão
à Negociação de Valores Mobiliários e ao Manual do Emissor da BM&FBOVESPA, no que diz respeito à regra
de cotação das ações de sua emissão.

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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Fato Relevante de 30 de novembro de 2015 – Anexo
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Procedimento
Apresentação da proposta de grupamento da totalidade de ações
de emissão da Companhia, para deliberação do Conselho de
Administração da Companhia.
Divulgação da Ata da Reunião do Conselho de Administração com a
aprovação da proposta do grupamento de ações nos sites da
Companhia, da CVM e da BM&FBOVESPA
Divulgação de fato relevante com a proposta de grupamento de
ações da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração
Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral para
deliberar a Proposta da Administração sobre o grupamento de
ações
Realização da Assembleia Geral

Prazo
Até 31/03/2016

Divulgação da ata da Assembleia Geral com a aprovação da
proposta do grupamento de ações nos sites da Companhia, da CVM
e da BM&FBOVESPA
Divulgação de Aviso aos Acionistas informando sobre as
deliberações da Assembleia Geral relativas à proposta de
grupamento de ações nos sites da Companhia, da CVM e da
BM&FBOVESPA
Prazo de livre ajuste de posição para os acionistas

No mesmo dia da Assembleia
Geral

No mesmo dia da Reunião do
Conselho de Administração
No mesmo dia da reunião do
Conselho de Administração
Em até 30 dias antes da data de
realização da Assembleia Geral
Até 30/04/2016

No mesmo dia da Assembleia
Geral

Em até 30 dias após a divulgação
do Aviso aos Acionistas
Efetivação do grupamento
Primeiro dia útil após o prazo
9
estabelecido para o ajuste das
posições
Leilão das frações de ações remanescentes após o grupamento
Em até 10 dias úteis após a
10
efetivação do grupamento
Crédito do valor apurado pela venda das ações em conta, ou à 5 dias úteis após o último leilão
11 disposição dos acionistas no Itaú Corretora de Valores S.A.,
instituição depositária das ações da Companhia
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