ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
Companhia Aberta

AVISO AOS DEBENTURISTAS
Rio de Janeiro, 13 de junho de 2014 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (BM&FBovespa: ENEV3,
GDR I: ENEVY), em complemento ao Aviso aos Debenturistas de 09 de junho de 2014, comunica aos
detentores de debêntures da série única da 1ª emissão privada de debêntures conversíveis em ações com
garantia flutuante de emissão da ENEVA (“Debenturistas”), com vencimento em 16 de junho de 2014
(“Data de Vencimento”), que:



Efetuará a liquidação da totalidade das debêntures em circulação na Data de Vencimento; e
Pagará por cada debênture R$77,933202, representando (i) o valor nominal unitário (R$63,00); (ii)
a atualização monetária do valor nominal unitário, conforme o item 12 da cláusula III do
Instrumento Particular de Escritura desta emissão (R$ 11,935772); e (iii) os juros remuneratórios
calculados pro-rata temporis, conforme o item 13 da cláusula III do Instrumento Particular de
Escritura desta emissão (R$2,997430).

O valor, líquido das retenções de impostos, será creditado nas contas correntes indicadas pelos
debenturistas no momento da subscrição das debêntures. Para mais informações relativas ao crédito dos
juros, informamos que o contato deverá ser realizado através do Banco Itaú S.A., no pelo telefone (11)
2797-4441.
Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo e-mail de relações com investidores da ENEVA
(ri@eneva.com.br) e/ou com o agente fiduciário, Planner Trustee DTVM, através do e-mail
vrodrigues@planner.com.br.

Fabio H. Bicudo
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A.
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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 em operação de 2,4GW e constrói 518MW adicionais,
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 do Parnaíba.
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