José Drummond é eleito novo Diretor-Presidente da ENEVA
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2016 – ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA” ou “Companhia”)
(BM&FBovespa: ENEV3, GDR I: ENEVY) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião
do Conselho de Administração realizada hoje, foi eleito o Sr. José Aurélio Drummond Jr. para o cargo de
Diretor-Presidente da Companhia, em substituição ao Sr. Alexandre Americano. Americano reassumiu a
Diretoria Jurídica e Regulatória, cargo que ocupava anteriormente, uma vez concluída a implementação do
plano de estabilização financeira da Companhia, durante a qual sua atuação foi de fundamental importância.
José Drummond é engenheiro metalurgista formado pela Faculdade de Engenharia Industrial (São Paulo) com
especialização pela Wharton Business School (EUA). Acumula larga experiência na gestão de negócios de
empresas em diversos setores da economia, no Brasil e no exterior. Recentemente, Drummond foi presidente
para a América Latina da Alcoa e, anteriormente, sócio de uma firma independente de private equity com foco
em investimentos na América do Sul. Trabalhou por 14 anos na Whirlpool, onde exerceu diversos cargos de
liderança, tendo sido presidente para América Latina e para a Europa, Oriente Médio e África (EMEA).
Na mesma reunião do Conselho de Administração, o conselheiro Sr. Fábio Pinheiro foi eleito para presidir este
órgão da administração.
Marcelo Costa
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial

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 de 2,2GW, 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.
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