ENEVA S.A.
CNPJ/MF n° 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)
FATO RELEVANTE
CONCLUSÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2016 - ENEVA S.A. (“Companhia”)
(BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY) em atendimento ao artigo 157, §4º da Lei
nº 6.404/76 e na forma da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterados, informa que foi concluído, nesta
data, o aumento de capital privado da Companhia (“Aumento de Capital”) aprovado
na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2 de agosto de 2016 (“AGE”),
razão pela qual vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1.

A subscrição e integralização do Aumento de Capital foram realizadas: (i)

parte em dinheiro, totalizando a quantia de R$14.607.300,00 (quatorze milhões,
seiscentos e sete mil, e trezentos reais); e (ii) parte por meio da contribuição dos
Ativos PGN (cf. definido abaixo), totalizando o montante de R$1.145.771.850,00 (um
bilhão, cento e quarenta e cinco milhões, setecentos e setenta e um mil, oitocentos
e cinquenta reais).
2.

O Aumento de Capital insere-se no contexto dos Acordos de Subscrição

(Subscription Agreements) celebrados em 24 março de 2016, entre (i) a Companhia
e o CAMBUHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, (“Cambuhy”) (“Acordo de
Subscrição Cambuhy”) e (ii) a Companhia e a OGX PETRÓLEO E GÁS S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, (“OGX” e, em conjunto com Cambuhy, os “Subscritores”)
(“Acordo de Subscrição OGX” e, em conjunto com o Acordo de Subscrição Cambuhy,
“Acordos de Subscrição”), por meio dos quais:
(i)

ACORDO DE SUBSCRIÇÃO CAMBUHY. A Cambuhy comprometeu-se,

sujeito a determinadas condições suspensivas, a subscrever parte das ações emitidas
no âmbito de Aumento de Capital da Companhia, mediante a contribuição (a) da
totalidade de sua participação acionária detida na PARNAÍBA GÁS NATURAL S.A.,
(“Participação Cambuhy” e “PGN”, respectivamente); e (b) da totalidade das
debêntures conversíveis da 3ª (terceira) e 4ª (quarta) emissões de debêntures da
PGN (“Debêntures Conversíveis” e, em conjunto com a Participação Cambuhy,
“Ativos Cambuhy”);
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(ii)

ACORDO DE SUBSCRIÇÃO OGX. A OGX comprometeu-se, sujeito a

determinadas condições suspensivas, a subscrever parte das ações emitidas no
âmbito de Aumento de Capital da Companhia mediante a contribuição da totalidade
de sua participação acionária detida na PGN (“Participação OGX” e, em conjunto com
os Ativos Cambuhy, “Ativos PGN”).
3.

Em decorrência da contribuição dos Ativos PGN, a Companhia tornou-se

titular de 100% (cem por cento) do capital social da PGN, atual fornecedora de gás
natural das térmicas do Complexo do Parnaíba.
4.

Considerando que a subscrição mínima do Aumento de Capital foi

atingida, o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 3 de
outubro de 2016, aprovou por unanimidade de voto de seus membros, (i) a
verificação da subscrição de 77.358.610 (setenta e sete milhões, trezentas e
cinquenta e oito mil, seiscentas e dez) novas ações ordinárias de emissão da
Companhia, ao preço de emissão de R$ 15,00 (quinze reais), totalizando o montante
subscrito e integralizado de R$1.160.379.150,00 (um bilhão, cento e sessenta
milhões, trezentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta reais); (ii) a homologação
do Aumento de Capital, com fixação do valor final do aumento de capital; e (iii) o
cancelamento das ações não subscritas no âmbito do Aumento de Capital.
5.

Em decorrência da homologação parcial do Aumento de Capital, o capital

social da Companhia passa dos atuais R$7.011.868.492,61 (sete bilhões, onze
milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e
sessenta e um centavos), dividido em 161.769.820 (cento e sessenta e um milhões,
setecentas e sessenta e nove mil, oitocentas e vinte) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, para R$8.172.247.642,61 (oito bilhões, cento e
setenta e dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois
reais e sessenta e um centavos), dividido em 239.128.430 (duzentos e trinta e nove
milhões, cento e vinte e oito mil e quatrocentas e trinta) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
6.

Cumpre ainda informar que: (i) com a conclusão do Aumento de Capital,

nenhum acionista passou a ser detentor de mais de 50% (cinquenta por cento) das
ações de emissão da Companhia; e (ii) não há acordo de acionistas arquivado na
sede da Companhia (conforme artigo 118 da Lei nº 6.404/76), destacando-se a
seguir a nova composição acionária da ENEVA:
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Acionista

N° de ações

%

BANCO BTG PACTUAL S/A

80.659.750

33,73%

CAMBUHY I FIP

61.535.778

25,73%

DD BRAZIL HOLDINGS S.A.R.L. (E.ON)

19.808.765

8,28%

ITAU UNIBANCO S/A

18.842.832

7,88%

OGX PETRÓLEO E GÁS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

14.875.412

6,22%

OUTROS (< 5% cada)

43.405.893

18,16%

Total

7.

239.128.430 100,00%

Por fim, a Companhia esclarece que o Formulário de Referência será

devidamente atualizado no prazo estabelecido pela Lei e regulamentação vigente.
8.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente

informados sobre os assuntos deste Fato Relevante.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2016.

Pedro Zinner
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A.
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