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COMUNICADO AO MERCADO
A ENEVA S.A. Rio de Janeiro, 26 de julho de 2017 – ENEVA S.A.
(“ENEVA” ou “Companhia”) (B3: ENEV3, GDR I: ENEVY), vem
apresentar os esclarecimentos solicitados por meio do Ofício nº
1302/2017-SAE enviado à Companhia (“Ofício”) nesta data pela B3 S.A.
– Brasil, Bolsa e Balcão, abaixo transcrito:
“26 de julho de 2017
1302/2017-SAE
Eneva S.A.
At. Sr. Pedro Zinner
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 26/07/2017, consta, entre outras
informações, que:
1. Os principais acionistas da Eneva preparam o relançamento da companhia na
bolsa, com uma oferta de ações que pode movimentar até R$ 1,5 bilhão (o plano
é captar perto de R$ 1 bilhão para o caixa e, se possível, vender cerca de R$
500 milhões da posição de alguns acionistas), o equivalente a 40% do seu valor
de mercado hoje;
2. O objetivo é levantar recursos para desalavancar o negócio e ampliar a
capacidade de investimento;
3. O desejo da companhia é vir a mercado ainda neste segundo semestre de 2017;
4. O assunto está em discussão internamente e ainda não começaram as reuniões
preliminares com investidores, mas segundo foi apurado, os bancos BTG Pactual,
Goldman Sachs, Citi, Itaú BBA e Santander já foram contratados para tocar a
oferta de ações.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 27/07/2017, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”

Em atendimento à solicitação acima, a Companhia esclarece que avalia
constantemente alternativas de captação de recursos para fortalecer sua
estrutura de capital e financeira e financiar seus investimentos, incluindo
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potencialmente a captação de recursos por meio de operação de mercado
de capitais. Os aspectos divulgados na notícia veiculada no jornal “Valor
Econômico” são de fato uma das possibilidades avaliadas. Não obstante,
apesar de a Companhia estar em tratativas com seus assessores, até esta
data, não há aprovação societária ou mesmo garantia de que uma oferta
pública irá ocorrer ou seria viável, a depender, dentre outros fatores, às
condições dos mercados de capitais nacional e internacional.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre
eventual desenvolvimento de suas estratégias de captação, de acordo com
a regulamentação aplicável.

Pedro Zinner
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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