Esclarecimentos sobre Ofício BM&FBOVESPA 3719/2014-SAE
ENEVA S.A., companhia aberta, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio
de Janeiro, na Praia do Flamengo, n° 66, 9° andar, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 04.423.567/0001-21
(“Companhia”), vem, pela presente, tempestiva e respeitosamente, apresentar seus
esclarecimentos em relação ao Ofício 3719/2014-SAE, datado de 3 de dezembro de
2014, cujo inteiro teor consta do Anexo I a presente resposta (“Ofício”), nos termos
abaixo.
O Ofício faz referência à notícia veiculada na edição de hoje do jornal O Estado de São
Paulo, em que consta, entre outras informações, que a Companhia “deve aprovar hoje
pedido de recuperação judicial, em reunião de seu conselho de administração”.
A respeito de tal afirmação, conforme divulgado no Fato Relevante de 24 de novembro
de 2014, o acordo para suspender a amortização e o pagamento de juros de operações
financeiras contratadas pela Companhia e suas subsidiárias com seus credores
financeiros expirou em 21 de novembro de 2014.
No entanto, a ENEVA continua em entendimentos construtivos com seus acionistas e
seus credores financeiros com o intuito de implementar um plano de estabilização, o
qual compreende o fortalecimento da estrutura de capital e medidas para o
reperfilamento das dívidas financeiras da Companhia, conforme divulgado ao mercado
nos Fatos Relevantes de 12 de maio de 2014, 14 de julho de 2014, 26 de setembro de
2014, 17 de outubro de 2014 e 11 de novembro de 2014 e Comunicados ao Mercado
divulgados em 20 de maio de 2014 e 1º de agosto de 2014. Entretanto, até o
momento, a Companhia não firmou qualquer acordo vinculante, tampouco deliberou
sobre qualquer alternativa, relacionados aos objetivos do referido plano de
estabilização.
A ENEVA manterá seus acionistas e o mercado tempestivamente informados na forma
prevista regulamentação aplicável.

Fabio Bicudo
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A.

Praia do Flamengo, 66 | 9º andar | Rio de Janeiro | 22210-903 | t. +55 21 3721-3000 | www.eneva.com.br

ANEXO I

03 de dezembro de 2014
3719/2014-SAE
Eneva S.A.
Sr. Fabio Hironaka Bicudo
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada no jornal O Estado de São Paulo, edição de 03/12/2014, consta, entre outras
informações, que essa empresa deve aprovar hoje pedido de recuperação judicial, em reunião de
seu conselho de administração.
Solicitamos, até às 12hs de 03/12/2014, esclarecimentos sobre o teor da referida notícia, bem como
outras informações consideradas importantes.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à
eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP
da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do
Sistema IPE, selecionando-se a Categoria: Fato Relevante ou Categoria: Comunicado ao Mercado,
o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notícia divulgada
na mídia, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da
consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa.

