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1 – DEFINIÇÕES
1.1. Os termos e expressões listados a seguir, quando utilizados nesta Política, terão os seguintes
significados:
“Acionista Controlador”: acionista ou Grupo de Acionistas que exerça o Poder de Controle da
Companhia
“Administradores”: diretores e membros do Conselho de Administração, titulares e suplentes,
da Companhia.
“Ato ou Fato Relevante”: tem o significado que lhe foi atribuído no item 6.1.1 desta Política.
“Bolsas de Valores e/ou Mercado de Balcão”: outras bolsas de valores, além da BM&FBovespa
e entidades do mercado de balcão organizado em que os Valores Mobiliários de emissão da
Companhia sejam ou venham a ser admitidos à negociação, no País ou no exterior.
“BM&FBovespa”: BM&F Bovespa S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
“Calendário Anual”: tem o significado que lhe foi atribuído no item 13.1 desta Política.
“Colaboradores”: executivos, empregados e estagiários da Companhia, de Controladas e de
Coligadas.
“Colaboradores com Potencial Acesso à Informação Privilegiada”: Colaboradores que, em
virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, em Controladas ou Coligadas tenham
potencial acesso a quaisquer Informações Privilegiadas ou Informações Sensíveis.
“Comitê de Divulgação e Negociação”: Comitê de Divulgação e Negociação, definido no item
5.1 desta Política.
“Companhia” ou “Eneva”: Eneva S.A.
“Conselheiros Fiscais”: membros do Conselho Fiscal, titulares e suplentes, da Companhia.
“Cônjuge”: cônjuges ou companheiros(as);
“CVM”: Comissão de Valores Mobiliários.
“Dependentes”: qualquer dependente incluído na declaração anual de imposto de renda de
Pessoas Sujeitas à Política;
“DFP”: Demonstrações Financeiras Padronizadas da Companhia.
“Diretor de Relações com Investidores”: diretor da Companhia responsável pela prestação de
informações ao público investidor, à CVM, à BM&FBovespa e, conforme o caso, às Bolsas de
Valores e/ou Mercado de Balcão, bem como pela atualização do registro de companhia aberta.
“Estatuto Social”: Estatuto Social da Companhia
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“Ex-Administradores”: ex-diretores e ex-membros do Conselho de Administração da
Companhia, titulares ou suplentes.
“Grupo de Acionistas”: significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de
voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras
ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle
comum.
“Informações Privilegiadas”: têm o significado que lhe é atribuído o item 6.1.2 desta Política.
“Informações Sensíveis”: tem o significado que lhe é atribuído o item 6.1.3 desta Política.
“Instrução CVM nº 358/02”: Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada, que dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre Ato ou Fato Relevante
relativos às companhias abertas.
“Instrução CVM nº 361/02”: Instrução CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada,
que dispõe, dentre outros, sobre o procedimento aplicável às ofertas públicas de aquisição de
ações de companhia aberta.
“Instrução CVM nº 476/09”: Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada, que dispõe sobre as ofertas públicas de valores mobiliários distribuídas com esforços
restritos e a negociação desses valores mobiliários nos mercados regulamentados.
“ITR”: Informações Trimestrais da Companhia.
“Lei nº 6.404/76”: Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que dispõe sobre
as sociedades por ações.
“Negociação Relevante”: o negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual a participação
de determinado acionista ou grupo de acionistas, direta ou indireta, ultrapassa, para cima ou para
baixo, os patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e
assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social da
Companhia, observado o disposto no item 10.2
“Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas”: Órgãos da Companhia, existentes ou que
venham a ser constituídos
“Pessoas Ligadas”: pessoas que mantenham os vínculos indicados a seguir com diretores,
membros do conselho de administração, conselheiros fiscais e membros dos órgãos com funções
técnicas ou consultivas da Companhia, Sociedades Coligadas e Sociedades Controladas: (i) o
cônjuge, de quem não se esteja separado judicialmente, (ii) o(a) companheiro(a); (iii) qualquer
dependente incluído na declaração anual do imposto sobre a renda; e (iv) as Sociedades
Controladas direta ou indiretamente, seja pelos administradores e assemelhados, seja pelas
Pessoas Ligadas.
“Pessoas Sujeitas à Política”: pessoas que deverão obedecer às regras e diretrizes estabelecidas
nesta Política, conforme estabelecido em seu item 3.1.
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“Poder de Controle”: poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito. Há
presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou Grupo de Acionistas que
seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas
presentes nas três últimas assembleias gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações
que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.
“Política” significa a presente Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, Preservação de
Sigilo e de Negociação da Eneva S.A.
“Portal de Notícias”: endereço eletrônico adotado pela Companhia para publicação dos seus
Fatos Relevantes, habitualmente utilizado nos termos da regulamentação emitida pela CVM, qual
seja: www.portalneo1.com.br.
“Programas Individuais de Investimento”: instrumento escrito por meio do qual uma das
Pessoas Sujeita à Política se compromete de forma voluntária, irrevogável e irretratável a investir
ou desinvestir em Valores Mobiliários em datas ou períodos pré-determinados, ou na ocorrência
de determinadas condições cujo implemento não esteja sob seu controle, elaborado de acordo com
o disposto no parágrafo terceiro do artigo 15 da Instrução CVM nº 358/02.
“Regulamentação”: são as normas editadas pela CVM e por outros órgãos reguladores e
autorreguladores a cuja incidência esteja sujeita a Companhia.
“Sociedades Coligadas”: sociedades em que a Companhia participe com 20% (dez por cento) ou
mais do capital social votante, sem controla-las.
“Sociedades Controladas”: sociedades nas quais a Companhia, diretamente ou através de outras
controladas, seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
“Termo de Adesão”: termo de adesão à presente Política é o documento a ser firmado na forma
do parágrafo 1º do artigo 16 da Instrução CVM nº 358/02.
“Valores Mobiliários”: significa quaisquer ações, debêntures, bônus de subscrição, recibos e
direitos de subscrição, notas promissórias, opções de compra ou de venda, derivativos ou, ainda,
quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo de emissão da Companhia ou a eles
referenciados, que por determinação legal sejam considerados valor mobiliário.
“Vedações Ordinárias à Negociação”: tem o significado que lhe é atribuído pelo item 15.1; e
“Vedações Extraordinárias à Negociação”: tem o significado que lhe é atribuído pelo item 15.2.
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2 – INTRODUÇÃO À POLÍTICA
2.1. A presente Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, Preservação de Sigilo e de
Negociação da Eneva S.A. foi regularmente aprovada na reunião do Conselho de Administração
da Companhia de 23 de dezembro de 2016, e elaborada de acordo com a Instrução CVM no
358/02, observadas as melhores práticas e recomendações de governança corporativa.
2.2. As palavras iniciadas em letras maiúsculas nesta Política, no plural ou no singular, têm o
significado a elas atribuídas no capítulo “1. Definições”.
2.3. As Pessoas Sujeitas à Política, bem como aqueles responsáveis pela administração da Política
deverão pautar a sua conduta em conformidade com os valores de boa-fé, lealdade e veracidade.
2.3 Esta Política congrega a Política de Negociação e Política de Divulgação dispostas na
Instrução CVM no 358/02.
3 – ADESÃO À POLÍTICA
3.1. As seguintes Pessoas Sujeitas à Política estão obrigadas a observar as regras e diretrizes
estabelecidas na Política:
(a) Companhia;
(b) Acionista Controlador, se houver;
(c) Administradores;
(d) Conselheiros Fiscais, se houver;
(e) integrantes dos Órgãos com Funções Técnicas e Consultivas existentes ou que venham
a ser criados; e
(f) outras pessoas indicadas pelo Comitê de Divulgação e Negociação, a seu exclusivo
critério, que tenham ou possam vir a ter informações relacionadas à Companhia, como
Colaboradores com Potencial Acesso à Informação Privilegiada.
3.2. As Pessoas Sujeitas à Política, com exceção da Companhia, deverão assinar o competente
Termo de Adesão à presente Política, conforme modelo constante do Anexo I.
3.3. A eventual omissão na declaração de ciência e adesão não exime as Pessoas Sujeitas à Política
do dever de observá-la.
3.4. As Pessoas Sujeitas à Política devem zelar para que as regras da Política sejam cumpridas
por pessoas que estejam sob sua influência, incluindo sociedades ou fundos de investimento por
elas controladas, coligadas ou sob controle comum, direta ou indiretamente, Cônjuges e
Dependentes, subordinados e terceiros de sua confiança, respondendo solidariamente com aquelas
pessoas na hipótese de descumprimento da Política decorrente de omissão no cumprimento de tal
dever.
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3.5. A Companhia deverá elaborar uma lista contendo nome, qualificação, cargo, endereço,
telefones, endereços eletrônicos e número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) das Pessoas Sujeitas à Política,
atualizando-a sempre que houver quaisquer modificações.
3.6. A lista mencionada no item acima será mantida na sede da Companhia e estará à disposição
da CVM.
4 – OBJETIVO DA POLÍTICA
4.1. O objetivo da Política é estabelecer regras relativas à divulgação de informações e à
negociação de Valores Mobiliários por quem detenha ou possa deter Informações Privilegiadas
ou Informações Sensíveis relacionada à Companhia.
4.2. A Política tem por objetivo também contribuir para o cumprimento das leis e regras que
coíbem a prática de insider trading (prática, por uma pessoa, de negociação de Valores
Mobiliários com base em Informação Privilegiada, a respeito da qual referida pessoa deva manter
sigilo, com o intuito de obtenção de vantagem indevida em benefício próprio ou de terceiros).
5 – COMITÊ DE DIVULGAÇÃO E NEGOCIAÇÃO
5.1. A Companhia terá um Comitê de Divulgação e Negociação composto pelos seguintes
membros: (a) Diretor-Presidente; (b) Diretor de Relações com Investidores; (c) Diretor Jurídico;
(d) Gerente de Relações com Investidores; e (e) Gerente de Governança e Compliance e/ou
representantes que porventura sejam por estes indicados.
5.2. O Comitê de Divulgação e Negociação será presidido pelo Diretor de Relações com
Investidores e reunir-se-á sempre que convocado por ele.
5.3. O Comitê de Divulgação e Negociação terá como atribuições principais:
(a) assessorar o Diretor de Relações com Investidores quanto à decisão sobre a divulgação
de informações ao mercado, por quaisquer meios, entre os quais o Formulário de
Referência, avisos de Fatos Relevantes, comunicados ao mercado, avisos aos acionistas
e press-releases, a critério do Diretor de Relações com Investidores;
(b) quando convocado pelo Diretor de Relações com Investidores, aconselhar o Diretor
de Relações com Investidores na tomada de decisões a ele atribuídas pela Política ou pela
Regulamentação;
(c) quando convocado pelo Diretor de Relações com Investidores, deliberar sobre a não
divulgação de Fatos Relevantes, nas hipóteses previstas no item 7.1, com a consequente
comunicação de vedação à negociação às Pessoas Sujeitas à Política;
(d) quando convocado pelo Diretor de Relações com Investidores, deliberar sobre o
estabelecimento de Vedações Extraordinárias à Negociação, conforme previsto no item
15.2;
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(e) esclarecer dúvidas acerca da incidência ou da interpretação das disposições da Política,
da lei e da Regulamentação, inclusive sobre a necessidade de divulgação de determinada
informação;
(f) analisar o conteúdo dos Programas Individuais de Investimento apresentados por
Pessoas Sujeitas à Política, com a finalidade de resguardar e garantir o cumprimento dos
objetivos das Política;
(g) examinar, por iniciativa do Diretor de Relações com Investidores, as situações de
dúvida quanto ao cumprimento da Política;
(h) deliberar sobre as medidas cabíveis em casos de descumprimento da Política, bem
como sobre a necessidade de informar a questão ao Conselho de Administração da
Companhia para adoção de medidas adicionais eventualmente cabíveis, conforme
disposto no item 18.2;
(i) indicar outras pessoas que tenham ou possam vir a ter acesso a informações
relacionadas à Companhia, como Colaboradores com Potencial Acesso a Informação
Privilegiada, que devam submeter-se aos termos desta Política, conforme previsto no item
3.1.(f);
(j) quando convocado pelo Diretor de Relações com Investidores, autorizar, a seu
exclusivo e discricionário critério, desde que convencido da conveniência para a
Companhia, que Pessoas Sujeitas à Política compartilhem informações com terceiros,
observado o disposto no item 9.3; e
(k) apresentar relatório semestral ao Conselho de Administração da Companhia para que
este possa verificar a aderência das negociações realizadas pelos beneficiários aos
Programas Individuais de Investimento por eles formalizados.
6 – DIVULGAÇÃO DE FATOS RELEVANTES
6.1. Para efeitos da Política, as informações que podem ser detidas por Pessoas Sujeitas à Política
ou por terceiros classificam-se em:
6.1.1. “Ato ou Fato Relevante”: qualquer decisão de Acionista Controlador, se houver,
deliberação de assembleia geral ou dos órgãos de administração da Companhia ou
qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou
econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, que possa
influir de modo ponderável: (a) na cotação de Valores Mobiliários; (b) na decisão dos
investidores de comprar, vender ou manter os Valores Mobiliários; ou (c) na decisão dos
investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de Valores
Mobiliários. São exemplos de ato ou fato potencialmente relevante, dentre outros, aqueles
discriminados no artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02.
6.1.2 “Informações Privilegiadas”: (i) os Fatos Relevantes ainda não divulgados; e (ii) as
informações que não sejam um Fato Relevante, mas que possam vir a tornar-se um Fato
Relevante, e que ainda não tenham sido divulgadas.
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6.1.3 “Informações Sensíveis”: qualquer informação que não constitua Informação
Privilegiada e que não tenha ainda sido tornada pública ou normalmente não seja tornada
pública como, por exemplo, informações comerciais da Companhia, tais como
informações sobre vendas, produção e distribuição. Uma Informação Sensível pode
tornar-se uma Informação Privilegiada caso seu conteúdo afaste-se do padrão ou da
expectativa e ela tenha, ou possa vir a ter, impacto significativo nos negócios da
Companhia.
6.2. A verificação da ocorrência de Fatos Relevantes deverá sempre ter em conta: (i) sua
materialidade no contexto das atividades e da dimensão da Companhia, e não isoladamente; (ii)
a presença dos critérios de influência ponderável descritos na definição de Fato Relevante; e (iii)
o histórico de divulgação de informações relevantes pela Companhia e não em abstrato, de modo
a evitar a banalização das divulgações de Fatos Relevantes em prejuízo da qualidade da análise,
pelo mercado, e das perspectivas da Companhia.
6.3. Caberá ao Diretor de Relações com Investidores, com o suporte do Comitê de Divulgação e
Negociação, zelar para que os Fatos Relevantes sejam divulgados na forma prevista na lei, na
Regulamentação e nesta Política, de forma clara e precisa, em linguagem acessível ao público
investidor, bem como zelar pela sua ampla e imediata disseminação simultânea em todos os
mercados em que os Valores Mobiliários sejam negociados.
6.4. A divulgação de Fato Relevante será feita (i) às autoridades reguladoras competentes e às
Bolsas de Valores e/ou Mercado de Balcão, por meio do sistema de envio de informações
periódicas e eventuais da CVM (Sistema Empresas.Net); (ii) por meio da página na rede mundial
de computadores do portal de notícias Portal Neo 1 (www.portalneo1.com.br); e (iii) da página
da Companhia na rede mundial de computadores (http://ri.eneva.com.br). As divulgações de que
tratam esta Política serão efetuadas em português e em inglês. As informações fornecidas aos
órgãos reguladores e divulgadas por meio da Internet deverão ser constantemente atualizadas e
incluirão as informações em teor idêntico àquele remetido à CVM e às Bolsas de Valores e/ou
Mercado de Balcão.
6.5. Sempre que possível, a divulgação de quaisquer Fatos Relevantes ocorrerá antes do início ou,
preferencialmente, após o encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores, sendo que, em caso
de incompatibilidade de horários com outros mercados, prevalecerá o horário de funcionamento
do mercado brasileiro.
6.6. Caso seja necessária a divulgação de quaisquer Fatos Relevantes antes da abertura do pregão
nas Bolsas de Valores, esta deverá ser feita, sempre que possível, com pelo menos uma hora de
antecedência da abertura do mercado.
6.7. As Pessoas Sujeitas à Política deverão comunicar quaisquer Fatos Relevantes de que tenham
conhecimento, por escrito, ao Diretor de Relações com Investidores, para que esse, por sua vez,
tome as medidas necessárias à divulgação da informação, na forma prevista na lei, na
Regulamentação e nesta Política de Divulgação, ressalvados os casos em que tal informação não
deva ser divulgada, como previsto no item 7.1.
6.7.1. Caso as Pessoas Sujeitas à Política tenham conhecimento pessoal de Fato
Relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no
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cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do
parágrafo único do artigo 6º da Instrução CVM nº 358/02, somente se eximirão de
responsabilidade caso comuniquem imediatamente o Fato Relevante à CVM.
6.7.2. A comunicação a que se refere o item 6.7.1 é dispensada quando houver evidência
do conhecimento do Fato Relevante pelo Diretor de Relações com Investidores e da
decisão de não divulgação das informações, tomada com observância desta Política de
Divulgação.
6.8. A Companhia (i) não comenta rumores ou especulações originadas no mercado, exceto em
situações extremas que impliquem ou possam implicar significativa volatilidade dos Valores
Mobiliários; e (ii) não divulga ou concede informações prospectivas, exceto em casos
extraordinários em que a administração da Companhia, após consulta ao Diretor de Relações com
Investidores, julgue necessário fazê-lo.
6.9. Quando se tratar de divulgação de informação que não constitua Fato Relevante, serão
utilizados outros meios de divulgação como os comunicados ao mercado, press-releases, avisos
aos acionistas, conforme o caso, observado, quando possível, o item 6.3.
7 – EXCEÇÃO À IMEDIATA DIVULGAÇÃO DE FATOS RELEVANTES
7.1. Em situações excepcionais, a divulgação de Fatos Relevantes poderá ser adiada caso ponha
em risco interesse legítimo da Companhia.
7.2. O adiamento da divulgação de Fatos Relevantes será objeto de decisão (a) dos Acionistas
Controladores, se houver, e desde que a informação esteja restrita a tais acionistas, ou (b) do
Diretor de Relações com Investidores, com o suporte de Comitê de Divulgação e Negociação.
7.3. Caso a informação sobre o Fato Relevante não divulgado escape ao controle, ou na hipótese
de oscilação atípica na cotação ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários, o Fato
Relevante deverá ser divulgado ao mercado, observado, quando possível, o item 6.5.
7.4. Caso a informação esteja restrita aos Acionistas Controladores, se houver, e estes decidam
por sua não divulgação, tais Acionistas Controladores ficarão obrigados a informar ao Diretor de
Relações com Investidores, e este ao Comitê de Divulgação e Negociação, a existência do Fato
Relevante, seja em caso de oscilação atípica na cotação ou na quantidade negociada dos Valores
Mobiliários, seja no caso de inquirição por parte do Diretor de Relações com Investidores, para
que possa ser analisada a necessidade de divulgação imediata.
8 – DEVERES DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
8.1. O Diretor de Relações com Investidores deverá:
(a) divulgar simultaneamente o Fato Relevante à CVM, às Bolsas de Valores e/ou
Mercado de Balcão e ao mercado em geral, imediatamente após a sua ocorrência,
observado o item 6.5;
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(b) zelar pela ampla e imediata disseminação de Fato Relevante em todos os mercados
onde os Valores Mobiliários são admitidos à negociação, ressalvado o disposto no item
7.1;
(c) deliberar a não divulgação de Fatos Relevantes, nas hipóteses previstas no item 7.1,
com a consequente comunicação de vedação à negociação às Pessoas Sujeitas às Política
(d) deliberar sobre o estabelecimento de Vedações Extraordinárias à Negociação,
conforme previsto no item 15.2;
(e) deliberar a divulgação de informações ao mercado, por quaisquer meios, entre os quais
o Formulário de Referência, avisos de Fatos Relevantes, comunicados ao mercado, avisos
aos acionistas e press-releases;
(f) prestar todos os esclarecimentos adicionais, quando assim solicitados, pelas
autoridades competentes ou por quaisquer Bolsas de Valores e/ou Mercado de Balcão
relativos ao Fato Relevante;
(g) se verificada a ocorrência de oscilações atípicas na cotação, no preço ou na quantidade
negociada dos Valores Mobiliários, ou a eles referenciados, inquirir as pessoas com
potencial acesso a Informações Privilegiadas, com o objetivo de averiguar se estas têm
conhecimento acerca de informações que devam ser divulgadas ao mercado;
(h) efetuar, por meio eletrônico, as comunicações da existência de Vedações Ordinárias
e Extraordinárias à Negociação;
(i) autorizar, a seu exclusivo e discricionário critério, desde que convencido da
conveniência para a Companhia, que Pessoas Sujeitas à Política compartilhem
informações com terceiros, observado o disposto no item 9.3;
(j) enviar informações acerca de Negociações Relevantes às Bolsas de Valores e/ou
Mercado de Balcão, conforme previsto no item 10.4; e
(m) avaliar a necessidade de solicitar, sempre simultaneamente, às Bolsas de Valores e/ou
Mercado de Balcão, a suspensão da negociação dos Valores Mobiliários, pelo tempo
necessário à adequada disseminação do Fato Relevante, caso seja imperativo que a
divulgação de Fato Relevante ocorra durante o horário de negociação.
9 – DEVER DE SIGILO
9.1. As Pessoas Sujeitas à Política e todas as pessoas que eventualmente venham a ter acesso às
Informações Privilegiadas ou Informações Sensíveis devem guardar sigilo acerca de Informações
Privilegiadas ou Informações Sensíveis que ainda não tenham sido divulgadas pela Companhia.
9.2. As Pessoas Sujeitas à Política somente poderão compartilhar Informações Privilegiadas e
Informações Sensíveis com outras Pessoas Sujeitas à Política.
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9.3. Excepcionalmente, as Pessoas Sujeitas à Política poderão compartilhar Informações
Privilegiadas e Informações Sensíveis com outras pessoas que, a juízo exclusivo e discricionário
do Diretor de Relações com Investidores e mediante prévia autorização por este, (i)
comprovadamente adotem política própria que tenha conteúdo e produza resultado
substancialmente semelhante ao desta Política; e (ii) celebrem contratos que obriguem a
manutenção de sigilo sobre a informação e a não negociação de Valores Mobiliários utilizando a
informação.
9.3.1. A disposição do item 9.3 não se aplica à transmissão de informação a quem esteja
por lei obrigado a observar aqueles deveres.
9.4. As Pessoas Sujeitas à Política que, inadvertidamente ou sem autorização, de qualquer modo
comunicarem, pessoalmente ou através de terceiros, Informação Privilegiada ou Informação
Sensível a qualquer terceiro, antes de sua divulgação ao mercado, deverão informar tal ato
imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores para que este tome as providências
cabíveis.
9.5. Além das Pessoas Sujeitas à Política, todas as pessoas que tenham acesso a informações de
propriedade ou de interesse da Companhia devem manter sigilo sobre tais informações e adotar
uma postura de discrição e sobriedade quando sua comunicação a terceiros for necessária no
interesse da Companhia, ou sua divulgação deva ocorrer por força da Política de Divulgação, da
lei ou da Regulamentação.
10 – COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO SOBRE NEGÓCIOS RELEVANTES
10.1. Os Acionistas Controladores, se houver, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem
membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer pessoa
natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo
interesse, que realizarem Negociações Relevantes deverão enviar à Companhia, imediatamente
após referida negociação, conforme modelo constante do Anexo III, comunicado com as seguintes
informações:
(a) nome e qualificação, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas;
(b) objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração de
que os negócios não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia;
(c) número de Valores Mobiliários;
(d) indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou
a compra e venda de Valores Mobiliários; e
(e) se o acionista for residente ou domiciliado no exterior, o nome ou denominação social
e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de
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Pessoas Jurídicas do seu mandatário ou representante legal no país para os efeitos do art.
119 da Lei no 6.404/76.
10.2. Nas hipóteses previstas no item 10.1, devem ser observadas as seguintes regras:
(a) as ações diretamente detidas e aquelas referenciadas por instrumentos financeiros
derivativos de liquidação física serão consideradas em conjunto para fins da verificação
dos percentuais das Negociações Relevantes;
(b) as ações referenciadas por instrumentos financeiros derivativos com previsão de
liquidação exclusivamente financeira serão computadas independentemente das ações de
que trata o inciso (a) para fins de verificação dos percentuais das Negociações Relevantes;
(c) a quantidade de ações referenciadas em instrumentos derivativos que confiram
exposição econômica às ações não pode ser compensada com a quantidade de ações
referenciadas em instrumentos derivativos que produzam efeitos econômicos inversos; e
(d) a obrigação prevista no item 10.1 não se estende a certificados de operações
estruturadas – COE, fundos de índice de valores mobiliários e outros instrumentos
financeiros derivativos nos quais menos de 20% de seu retorno seja determinado pelo
retorno das ações de emissão da Companhia.
10.3. Nos casos em que a aquisição resulte ou tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia, bem como nos casos em que
a aquisição gere a obrigação de realização de oferta pública, nos termos da Regulamentação, o
adquirente deverá, ainda, promover a divulgação, no mínimo, pelos canais de comunicação
previstos no item 6.4 desta Política, de aviso contendo as informações previstas no item 10.1
acima.
10.4. O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela transmissão, à CVM e, quando
necessário e às Bolsas de Valores e/ou Mercado de Balcão, das informações previstas no item
10.1, por intermédio da área de relações com investidores da Companhia, assim que recebidas
pela Companhia.
11 – PERÍODO DE SILÊNCIO
11.1 O “Período de Silêncio” (Quiet Period) antes da divulgação pública das demonstrações
contábeis é a conduta que deve ser utilizada pelas companhias, conforme a Regulamentação, de
não divulgar informações sobre seus resultados a pessoas fora do âmbito dos profissionais
envolvidos no preparo e aprovação dessas demonstrações contábeis pela Diretoria e o Conselho
de Administração, no período que antecede a entrega dessas informações à CVM e às Bolsas de
Valores e/ou Mercado de Balcão, bem como a sua divulgação pública.
11.2 A Companhia adota a sistemática do Período de Silêncio no período de 15 (quinze) dias
anteriores à data de divulgação pública das ITR, das DFP e do Formulário de Referência à CVM.
11.3 Estão sujeitas ao Período de Silêncio as Pessoas Sujeitas à Política.
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11.4 As informações que sejam caracterizadas como Fato Relevante, Informações Privilegiadas
ou Informações Sensíveis, e que não digam respeito diretamente ao teor das informações
financeiras ainda não divulgadas, devem continuar a ser divulgadas normalmente ao mercado na
forma desta Política.
11.5 Não serão divulgadas informações sobre as demonstrações contábeis que ainda possam
sofrer ajustes e que ainda não tenham sido auditadas e aprovadas pela Diretoria e o Conselho de
Administração.
12 – NORMAS DE CONDUTA EM OFERTAS PÚBLICAS
12.1. No âmbito de ofertas públicas de Valores Mobiliários, as Pessoas Sujeitas à Política deverão,
sem prejuízo da divulgação pela emissora das informações periódicas e eventuais exigidas pela
CVM, até que a oferta pública de Valores Mobiliários seja divulgada ao mercado, limitar:
(a) a revelação de informação relativa a ofertas públicas de Valores Mobiliários ao que
for necessário para os objetivos da oferta, advertindo os destinatários sobre o caráter
reservado da informação transmitida; e
(b) a utilização da informação reservada estritamente aos fins relacionados com a
preparação da oferta pública de Valores Mobiliários.
13 – CALENDÁRIO ANUAL
13.1. A Companhia deverá enviar à BM&FBOVESPA e divulgar, até 10 de dezembro de cada
ano, um “Calendário Anual” para o ano civil seguinte, contendo, no mínimo, menção e respectiva
data dos atos e eventos societários, da reunião pública com analistas e quaisquer outros
interessados e da divulgação das informações financeiras programadas para o ano civil seguinte,
conforme modelo divulgado pela BM&FBOVESPA.
13.2. Eventuais alterações subsequentes em relação aos eventos constantes do Calendário Anual
já apresentado deverão ser comunicadas à BM&FBOVESPA e divulgadas, no mínimo, com 5
(cinco) dias de antecedência da data prevista para a realização do evento. Caso a alteração não
seja divulgada nesse prazo, além da alteração no Calendário Anual, a Companhia deverá divulgar
comunicado ao mercado, antes da realização do evento, informando as causas que motivaram a
alteração no Calendário Anual.
14 – REGRAS GERAIS RELACIONADAS À NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
14.1. As Pessoas Sujeitas à Política não podem se valer de Informações Privilegiadas com a
finalidade de obter, direta ou indiretamente, para si ou para terceiros, quaisquer vantagens
pecuniárias, inclusive por meio da negociação de Valores Mobiliários.
14.2. Anteriormente à divulgação ao público de Informação Privilegiada nos termos da Política,
é vedada a negociação com Valores Mobiliários por parte das Pessoas Sujeitas à Política que
tenham conhecimento de tal Informação Privilegiada ou da data de sua divulgação.
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14.3. As Pessoas Sujeitas à Política estarão vedadas de negociar com valores mobiliários objeto
de oferta pública na qual a Companhia figure como emissora ou ofertante, nele referenciados,
conversíveis ou permutáveis, até a divulgação de anúncio de encerramento, observadas as
exceções previstas na Instrução CVM nº 400/03.
14.3.1. Em caso de oferta pública com esforços restritos, a vedação constante do item
14.3. também deverá ser observada durante o período de 90 (noventa) dias contados da
subscrição ou aquisição dos valores mobiliários objeto da oferta pelo investidor, nos
termos da Instrução CVM nº 476/09.
14.4. É vedada a realização de transações de curto prazo com os Valores Mobiliários por parte
das Pessoas Sujeitas à Política, que não poderão alienar Valores Mobiliários que tenham adquirido
nos últimos 6 (seis) meses.
14.5. As restrições contidas nesta Política de Negociação não se aplicam às negociações realizadas
por fundos de investimento de que sejam cotistas as Pessoas Sujeitas à Política desde que:
(a) os fundos de investimento não sejam exclusivos; e
(b) as decisões de negociação do administrador do fundo de investimento não sejam
influenciadas pelos cotistas.
14.6. A negociação pela Companhia de ações de sua própria emissão terá sua eficácia
condicionada à prévia aprovação pela assembleia geral quando:
(a) sendo realizada fora de mercados organizados de valores mobiliários, (i) envolver,
ainda que por meio de diversas operações isoladas, mais de 5% (cinco por cento) de
espécie ou classe de ações em circulação em menos de 18 (dezoito) meses; (ii) o preço
for mais de 10% (dez por cento) superior, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por
cento) inferior, no caso de alienação, às cotações de mercado médias ponderadas dos
últimos pregões; o (iii) a contraparte for parte relacionada à Companhia; ou
(b) tiver por objetivo alterar ou preservar a composição do controle acionário ou da
estrutura administrativa da Companhia.
14.7. O Conselho de Administração da Companhia não poderá deliberar sobre a aquisição ou a
alienação de ações de emissão da própria Companhia caso tenha sido celebrado qualquer acordo
ou contrato visando à transferência do controle acionário (direto ou indireto) da Companhia, ou
se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como se existir a intenção
firme de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização
societária da Companhia, e enquanto a operação não for tornada pública na forma de Fato
Relevante.
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15 – VEDAÇÕES À NEGOCIAÇÃO
15.1. As Pessoas Sujeitas à Política e a própria Companhia não poderão negociar com Valores
Mobiliários, independentemente de determinação do Diretor de Relações com Investidores ou do
Comitê de Divulgação e Negociação nas seguintes hipóteses de “Vedações Ordinárias à
Negociação”:
(a) sempre que estiver pendente de divulgação qualquer Fato Relevante de que tenham
conhecimento;
(b) no período de 15 (quinze) dias que anteceder à divulgação dos formulários ITR e DFP;
(c) sempre que estiverem em curso períodos de vedação à negociação decorrentes da
realização de ofertas públicas de distribuição, conforme previsto no item 14.3;
(d) a partir do momento em que tiverem acesso à informação relativa à intenção de
realizar incorporação, cisão total ou parcial, transformação ou fusão envolvendo a
Companhia; e
(e) enquanto estiver em curso programa de aquisição ou alienação de ações pela própria
Companhia.
15.1.1. A restrição prevista no item 15.1.(e) acima vigorará apenas nos dias em que a
recompra estiver sendo efetivamente executada pela Companhia, desde que: (i) sejam
estabelecidos os dias da semana em que a Companhia negociará no mercado; e (ii) o
Diretor de Relações com Investidores comunique às Pessoas Sujeitas à Política sobre os
dias em que vigorará a restrição.
15.2. Sem prejuízo das Vedações Ordinárias à Negociação, o Comitê de Divulgação e Negociação
poderá estabelecer “Vedações Extraordinárias à Negociação”, aplicáveis às Pessoas Sujeitas à
Política ou a parte delas, seja pela detenção de Informações Privilegiadas, seja para proteger a
imagem da Companhia.
15.3. Na hipótese de uma Vedação Extraordinária à Negociação, o Diretor de Relações com
Investidores deverá comunicar de imediato, por meio eletrônico, às Pessoas Sujeitas à Política ou
àquelas submetidas à vedação, o período em que estarão proibidas de negociar Valores
Mobiliários, sem explicitar as razões da vedação.
15.3.1 O Diretor de Relações com Investidores poderá manter a vedação prevista acima
para além do momento da divulgação do Fato Relevante sempre que, a seu critério, a
negociação dos Valores Mobiliários puder prejudicar os acionistas da Companhia ou
ela própria.
15.4. O Diretor de Relações com Investidores, com o suporte do Comitê de Divulgação e
Negociação, conforme o caso, não estará obrigado a motivar a decisão de estabelecer uma
Vedação Extraordinária à Negociação, e a informação sobre sua existência deverá ser tratada
confidencialmente pelos destinatários.
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16 – EXCEÇÕES ÀS VEDAÇÕES À NEGOCIAÇÃO
16.1. As vedações à negociação estabelecidas no item 15.1(a) não se aplicam:
(a) às operações com ações que se encontrem em tesouraria, através de negociação
privada, nem à subscrição de novas ações, desde que a negociação privada ou a subscrição
decorram do exercício de opção de compra de acordo com plano de outorga de opção de
compra de ações aprovado em assembleia geral, ou quando se tratar de outorga de ações
a administradores ou empregados como parte de remuneração previamente aprovada em
assembleia geral; e
(b) às eventuais recompras pela Companhia, também por meio de negociação privada,
das ações mencionadas no item 16.1.(a).
16.2. As vedações à negociação estabelecidas no item 15.1 não se aplicam às Pessoas Sujeitas à
Política quando realizarem operações na forma de investimento a longo prazo por meio de
Programas Individuais de Investimento aprovados pelo Comitê de Divulgação e Negociação, e a
partir da data da aprovação.
17 – PROGRAMAS INDIVIDUAIS DE INVESTIMENTO
17.1. As Pessoas Sujeitas à Política poderão solicitar o arquivamento na Companhia de Programas
Individuais de Investimento, que serão submetidos ao Comitê de Divulgação e Negociação para
exame da sua compatibilidade com os dispositivos da Política e da Regulamentação, desde que o
façam quando não se encontre pendente de divulgação de Fato Relevante.
17.2. Os Programas Individuais de Investimento serão devidamente arquivados na Companhia e
deverão seguir as especificações:
(a) previamente ao arquivamento de Programas Individuais de Investimento, deverá ser
aprovado cronograma definindo datas específicas para divulgação dos formulários ITR e
DFP;
(b) Programas Individuais de Investimento não poderão ser arquivados durante (b.1) o
período no qual vigorar vedação à negociação, observado o item 15.1 e (b.2) o prazo de
15 (quinze) dias que anteceder a divulgação dos formulários ITR e DFP; e
(c) os beneficiários somente poderão realizar negociações de Valores Mobiliários
abrangidas por Programas Individuais de Investimento, ou por uma alteração de
programa, após 6 (seis) meses de sua aprovação pelo Comitê de Divulgação e
Negociação;
17.3. Os Programas Individuais de Investimento estabelecerão:
(a) o compromisso irrevogável e irretratável dos participantes de negociar Valores
Mobiliários nas datas previstas nos Programas Individuais de Investimento, indicando
previamente o volume de recursos próprios a serem negociados;
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(b) a espécie e classe dos Valores Mobiliários objeto do investimento ou desinvestimento;
e
(c) a obrigação dos beneficiários do Programa Individual de Investimento de reverterem
à Companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos auferidos em negociações com Valores
Mobiliários, decorrentes de eventual alteração nas datas de divulgação dos formulários
ITR e DFP, apurados através de critérios razoáveis a serem definidos no próprio Programa
Individual de Investimento.
17.4. É vedado aos beneficiários dos Programas Individuais de Investimento:
(a) manter simultaneamente em vigor mais de um Programa Individual de Investimento;
e
(b) realizar quaisquer operações que anulem ou mitiguem os efeitos econômicos das
operações a serem determinadas pelo Programa Individual de Investimento.
17.5. Os Programas Individuais de Investimento poderão ser arquivados na Companhia durante a
vigência de um programa de recompra de ações por ela aprovado, devendo o participante observar
todas as regras de negociação aplicáveis por força desta Política.
18 – INFRAÇÕES E SANÇÕES
18.1. Quaisquer violações às regras constantes da Política verificadas pelas Pessoas Sujeitas à
Política deverão ser comunicadas imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores, o qual
repassará esta informação ao Comitê de Divulgação e Negociação.
18.2. Sem prejuízo das sanções legais (administrativas, cíveis e criminais) aplicáveis, o Comitê
de Divulgação e Negociação, verificando o descumprimento da Política, adotará medidas
cabíveis, inclusive, se for o caso, (a) a comunicação às autoridades competentes, (b) o
desligamento das Pessoas Sujeitas à Política, e (c) informar a questão ao Conselho de
Administração, para a adoção de medidas adicionais eventualmente cabíveis.
18.3. Sem prejuízo das sanções cabíveis, as Pessoas Sujeitas à Política responsáveis pelo
descumprimento de qualquer disposição constante da Política ficarão obrigadas a ressarcir a
Companhia, integralmente e sem limitação, todos os prejuízos decorrentes de tal descumprimento.
19 – DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A Política entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração da
Companhia, vigorando por prazo indeterminado. Esta Política somente poderá ser alteradas por
deliberação do Conselho de Administração da Companhia, sendo vedada qualquer alteração
enquanto Fato Relevante estiver pendente de divulgação para o mercado.
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19.2. Após a aprovação da Política pelo Conselho de Administração, a Companhia deverá obter
a adesão expressa das Pessoas Sujeitas à Política mediante assinatura do Termo de Adesão,
conforme Anexo I.
19.3. Caso Pessoas Sujeitas à Política deixem de estar sujeitas à mesma, deverão abster-se de
negociar Valores Mobiliários (i) antes da divulgação pública de Informação Privilegiada
relacionada a negócio ou fato iniciado durante seu período de relação com a Companhia; ou (ii)
pelo prazo de 6 (seis) meses contados de seu afastamento, o que acontecer primeiro.
19.4. As regras constantes da Política:
(a) aplicam-se tanto às negociações realizadas em bolsa de valores e em mercado de
balcão, organizado ou não, quanto às realizadas sem a interveniência de instituição
integrante do sistema de distribuição; e
(b) estendem-se às negociações realizadas direta ou indiretamente pelas Pessoas Sujeitas
à Política, quer tais negociações se deem por meio de sociedade controlada, quer por meio
de terceiros com quem for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou
ações.
*

*

*
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ENEVA S.A.
ANEXO I
TERMO DE ADESÃO
À POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE, PRESERVAÇÃO DE SIGILO E
DE NEGOCIAÇÃO DA ENEVA S.A.
Pelo presente instrumento, [NOME OU RAZÃO SOCIAL], [QUALIFICAÇÃO OU TIPO SOCIETÁRIO],
inscrito no [CPF/MF / CNPJ/MF] sob o nº [●] e com endereço comercial na Cidade do [●], Estado
do [●], na Rua [●], CEP [●] (“Declarante”), na qualidade de [INDICAR O CARGO, FUNÇÃO OU
RELAÇÃO COM A COMPANHIA] da Eneva S.A. (“Companhia”), companhia aberta com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em Praia de Botafogo, 501, 7º andar - Torre
Pão de Açúcar, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 04.423.567/0001-21, vem, por meio deste Termo de
Adesão, declarar (i) ter integral conhecimento das regras constantes na Política de Divulgação de
Ato ou Fato Relevante, Preservação de Sigilo e de Negociação da Companhia (“Política”), cuja
cópia recebeu; e (ii) assumir expressamente responsabilidade pessoal pelo cumprimento das
regras constantes da Política, obrigando-se a pautar suas ações referentes à Companhia sempre
em conformidade com tais regras, sujeitando-se, ainda, às penalidades cabíveis.
O Declarante firma o presente Termo de Adesão em 2 (duas) vias de igual teor e conteúdo, na
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Rio de Janeiro, [DATA]

________________________________________________
[NOME DO DECLARANTE]

Testemunhas:

1. _________________________________________

2. _________________________________________

Nome:

Nome:

RG:

RG:
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ENEVA S.A.
ANEXO II “A”
FORMULÁRIO INDIVIDUAL
NEGOCIAÇÃO DA COMPANHIA, CONTROLADAS E COLIGADAS
ART. 11 – INSTRUÇÃO CVM Nº 358/02
Entre [DATA] e [DATA]:
( ) ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo
com o artigo 11 da Instrução CVM nº 358/02.
( ) não foram realizadas operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o artigo
11 da Instrução CVM nº 358/02, sendo que possuo as seguintes posições dos valores mobiliários
e derivativos.
Denominação da Companhia: Eneva S.A.
Nome: [●]
Qualificação: [●]

CNPJ/MF: [●]

Saldo Inicial
Valor Mobiliário/
Derivativo

Características
dos Títulos

Quantidade

[●]

[●]

[●]

% de participação
Mesma Espécie/
Total
Classe
[●]%
[●]%

Movimentações no Mês
Valor
Características
Mobiliário/
Intermediário Operação
dos Títulos
Derivativo
[●]
[●]
[●]
[●]

Dia

Qtd.

Preço
(R$)

Volume (R$)

[●]

[●]

[●]

[●]

Saldo final
Valor Mobiliário/
Derivativo

Características
dos Títulos

Quantidade

[●]

[●]

[●]

% de participação
Mesma Espécie/
Total
Classe
[●]%
[●]%
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ENEVA S.A.
ANEXO II “B”
FORMULÁRIO INDIVIDUAL
NEGOCIAÇÃO DE ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS
ART. 11 – INSTRUÇÃO CVM Nº 358/02
Entre [DATA] e [DATA]:
( ) ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo
com o artigo 11 da Instrução CVM nº 358/02.
( ) não foram realizadas operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o artigo
11 da Instrução CVM nº 358/02, sendo que possuo as seguintes posições dos valores mobiliários
e derivativos.
Denominação da Companhia: Eneva S.A.
Nome: [●]
Qualificação: [●]

CPF/CNPJ: [●]

Saldo Inicial
Valor Mobiliário/
Derivativo

Características
dos Títulos

Quantidade

[●]

[●]

[●]

% de participação
Mesma Espécie/
Total
Classe
[●]%
[●]%

Movimentações no Mês
Valor
Características
Mobiliário/
Intermediário Operação
dos Títulos
Derivativo
[●]
[●]
[●]
[●]

Dia

Qtd.

Preço
(R$)

Volume
(R$)

[●]

[●]

[●]

[●]

Saldo final
Valor Mobiliário/
Derivativo

Características
dos Títulos

Quantidade

[●]

[●]

[●]

% de participação
Mesma Espécie/
Total
Classe
[●]%
[●]%
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ENEVA S.A.
ANEXO II “C”
FORMULÁRIO CONSOLIDADO
NEGOCIAÇÃO DE ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS
ART. 11 – INSTRUÇÃO CVM Nº 358/02
Entre [DATA] e [DATA]:
( ) ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo
com o artigo 11 da Instrução CVM nº 358/02.
( ) não foram realizadas operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o artigo
11 da Instrução CVM nº 358/02, sendo que possuo as seguintes posições dos valores mobiliários
e derivativos.
Denominação da Companhia: Eneva S.A.
Grupo e Pessoas ( ) Acionista Controlador e
Acionistas Vinculados
Ligadas

( ) Conselho de ( ) Diretoria
Administração

( ) Conselho
Fiscal

Saldo Inicial
Valor Mobiliário/
Derivativo

Características
dos Títulos

Quantidade

[●]

[●]

[●]

% de participação
Mesma Espécie/
Total
Classe
[●]%
[●]%

Movimentações no Mês
Valor
Características
Mobiliário/
Intermediário
dos Títulos
Derivativo
[●]
[●]
[●]

Operação

Dia

Qtd.

Preço
(R$)

Volume
(R$)

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

Saldo final
Valor Mobiliário/
Derivativo

Características
dos Títulos

Quantidade

[●]

[●]

[●]

% de participação
Mesma Espécie/
Total
Classe
[●]%
[●]%
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ENEVA S.A.
ANEXO III

FORMULÁRIO DE NEGOCIAÇÕES RELEVANTES DA ENEVA S.A.

Período:
Nome do Adquirente ou Alienante:
Qualificação:
CNPJ/MF / CPF/MF:
Data do Negócio:
Tipo de Negócio:
Tipo de Valor Mobiliário ou Derivativo:
Companhia:
Quantidade:
Preço:
Objetivo da Participação e Quantidade
Visada:
Quantidade de ações objeto de conversão
de debêntures:
Quantidade de debêntures conversíveis em
ações, já detidas, direta ou indiretamente:
Quantidade de outros valores mobiliários,
já detidos, direta ou indiretamente:
Indicação de qualquer acordo ou contrato
regulando o exercício do direito de voto ou
a compra e venda de valores mobiliários de
emissão da Companhia:
Outras Informações Importantes:
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