Participação acionária detida pela OGX
Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2016 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (BM&FBOVESPA: ENEV3,
GDR I: ENEVY), em cumprimento ao disposto no Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que recebeu a correspondência anexa da OGX Petróleo e Gás Participações
S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGX”) em que comunicou à Companhia que, após a conclusão do aumento
de capital homologado pelo Conselho de Administração da Companhia em 3 de outubro de 2016, conforme
Fato Relevante divulgado em 3 de outubro de 2016, passou a deter, o total de 14.875.412 ações,
representativas de 6,22% do total das ações de emissão da Companhia.

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

Rio de Janeiro, 06 de Outubro de 2016
À
Eneva S.A.
Praia do Flamengo n° 66 Bloco A
22210-903, Rio de Janeiro, RJ.
At.: Sr. Pedro Zinner
Ref.: Aquisição de participação acionária relevante.
Prezado Senhor,
Conforme é de conhecimento de V.Sa., em cumprimento ao que estabelece
o artigo 12, caput, da Instrução da Comissão de valores Mobiliários (“CVM”)
nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM
358”), a OGX Petróleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial
(“OGX”), sociedade constituída pelas leis da República Federativa do Brasil,
com sede em Rua do Passeio nº 56, 11º Andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(“CNPJ/MF”) sob o nº 08.926.302/0001-05; vem pela presente carta,
informar que, em decorrência da conclusão do aumento de capital divulgada
pela Eneva S.A. (“Companhia”), companhia aberta inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 04.423.567/0001-21, por meio do Fato Relevante de 03 de outubro de
2016, passou a deter, 14.875.412 (quatorze milhões, oitocentas e setenta e
cinco mil, quatrocentas e doze) ações ordinárias (“Ações ON”) de emissão
da Companhia. As ações ON correspondem a 6,2207% do total das ações
de emissão da Companhia.
Nos termos e para os fins do disposto no artigo 12 da Instrução CVM 358 a
OGX informa ainda que:


Trata-se de um investimento minoritário, que não visa alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia.



Nesta data, a OGX não é titular de outros valores mobiliários de
emissão da Companhia, bem como não é titular de instrumentos
financeiros derivativos referenciados em tais ações ON, sejam de
liquidação física ou financeira; e



Conforme divulgado pela OGX por meio de fato relevante no dia 15
de Julho de 2016, em acordo (“Acordo Parcial”) estabelecido com a
Nordic Trustee ASA (“Nordic”) após a Integralização de Capital da
Eneva, todas as ações de emissão da Eneva integralizadas pela OGX
ficarão totalmente bloqueadas e indisponíveis pelo prazo máximo de
18 (dezoito) meses contados da homologação do Acordo Parcial,
podendo tal prazo ser antecipado em determinadas hipóteses,

incluindo a assinatura e homologação do acordo definitivo (“Acordo
Definitivo”). O referido Acordo Definitivo poderá envolver a
participação acionária detida pela OGX na Eneva. Além das
informações já destacadas não existem quaisquer contratos ou
acordos, celebrados pela OGX, que regule o exercício do direito de
voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela
Companhia.
Sendo o que se tinha para o momento, reiteramos os votos de consideração
e
permanecemos
à
disposição
para
quaisquer
esclarecimentos
eventualmente necessários.
Atenciosamente,

OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial
Márcia Lemos Mainenti
Diretora Financeira e de Relações com Investidores

