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

Rio de Janeiro, 20 de março de 2014 – ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (BM&FBOVESPA:
ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei 6.404/76 e
às disposições da Instrução CVM nº 358/02, e conforme solicitado no Ofício GAE 0629-14, informa
aos seus acionistas e ao mercado em geral que o início de operação comercial da usina
termelétrica Parnaíba II (“Parnaíba II”) deverá ser postergado até o segundo semestre de 2014. A
Companhia fez um hedge parcial de sua exposição ao mercado de curto prazo e, atualmente,
analisa todos os aspectos do projeto de forma a acelerar o cronograma de implantação da usina.
Adicionalmente, a ENEVA busca medidas regulatórias que a permitam mitigar os impactos da
postergação do início de operação de Parnaíba II.
Em paralelo, a Companhia analisa alternativas para o fortalecimento de sua estrutura de capital,
incluindo potencialmente a venda de ativos e/ou um aumento de capital. Até a presente data, a
ENEVA não recebeu oferta vinculante ou assinou documentos relativos a estas alternativas, em
linha com os processos em curso.
A ENEVA manterá seus acionistas e o mercado informados sobre desenvolvimentos dos assuntos
aqui divulgados.

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

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
mais de 517MW adicional, 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 de Parnaíba, integrados a usinas de
geração próprias, com produção média contratada de até 8,4 milhões de m³/dia.
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GAE 0629-14
19 de março de 2014
Eneva S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Fabio H. Bicudo
Prezados Senhores,
Solicitamos esclarecimentos, até 20/03/2014, sobre o teor da notícia veiculada pelo jornal O Estado
de São Paulo, edição de 19/03/2014, sob o título “Atrasos prejudicam operação da Eneva”, 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
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
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

