Capitalização e
Extensão do Perfil de Vencimento da Dívida

Resumo da Transação
Capitalização de R$1,5 bilhão e Restruturação da Dívida
Aumento de Capital e Venda de Pecém II
Aumento de capital privado
totalizando até R$1,5 bilhão:

em

duas

Restruturação da Dívida e Redução de Custos
fases,

o Fase I
•

Volume: até R$316,5 milhão

•

Preço: R$1,27/ação (preço de fechamento de 09/05/14)

•

Compromisso E.ON: R$120 milhões

o Fase II
•
•

Bancos

credores

da

Holding

irão

fornecer

um

empréstimo-ponte de R$100 milhões para a Holding,
em paralelo à Fase I do Aumento de Capital
Transferência

de

R$600-700

milhões

para

subsidiárias/projetos da ENEVA
Extensão de 5 anos no prazo de vencimento dos

Volume: R$1.500 milhões menos recursos obtidos na

empréstimos

remanescentes

na

Fase I

amortização a partir de jun/2017

Holding,

com

Compromisso E.ON: até R$450 milhões (potencialmente
parcialmente pela injeção de Pecém II)

Bancos credores garantirão empréstimo de LP para
Pecém II

Venda de Pecém II
o ENEVA irá vender 50% ou 100% de Pecém II por meio de um
processo competitivo estruturado
o Em paralelo à Fase I do Aumento de Capital
o E.ON garantirá a venda de 50% de Pecém II a um valor

máximo de R$400 milhões

o Bancos irão conceder empréstimo de longo prazo de R$150
milhões para Pecém II, em paralelo à conclusão do processo
de venda de Pecém II

ENEVA comprometeu-se a reduzir até o fim do ano o
custo da Holding para um nível sustentável de R$80
milhões/ano
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Estrutura Societária após Fase I do Aumento de Capital
Compromisso firme da E.ON de R$120 milhões
Preço de Subscrição: R$1,27/ação
Cenários indicativos de subscrição da Transação¹:
Subscrição de 100% pela E.ON
+ 50% de Outros

Subscrição de 100% pela E.ON/Outros
Captação de R$316,5MM

Captação de R$218,25MM

Free
Float
39,6%

E.ON
37,9%

Free
Float
44,5%

EB
17,6%

Acionista

Ações antes
da Transação

Captação
(R$MM)

E.ON

266.269.556

120,0

Eike Batista

167.735.893

-

Free Float

268.519.020

196,5

Volume Total

702.524.469

E.ON
41,3%

EB
19,2%

Novas Ações
Emitidas

Saldo de
Ações

94.456.108

360.725.664

E.ON

266.269.556

120,0

-

167.735.893

Eike Batista

167.735.893

-

154.756.490

423.275.510

Free Float

268.519.020

98,25

316,5 249.212.598

951.737.067

Acionista

Volume Total

NOTA: 1) Considera a cessão de direitos pelos acionistas controladores e a não participação do Sr. Eike Batista.

Ações antes
da Transação

702.524.469

Captação
(R$MM)

Novas Ações
Emitidas

Saldo de
Ações

94.456.108

360.725.664

-

167.735.893

77.394.285

345.913.305

218,25 171.850.393

874.374.862
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Restruturação da Dívida da Holding
Redução da dívida da Holding para menos de R$1,5 bilhão e extensão do vencimento

Redução significativa da dívida da Holding para
menos de R$1,5 bilhão, resultante da transferência
de R$600-700 milhões para subsidiárias

Perfil da dívida após Refinanciamento de dez/13 (R$MM)
1.600

o R$200-300 milhões para usina termelétrica a carvão
Itaqui
o R$400 milhões para o Complexo Parnaíba

350

Extensão de 5 anos no prazo de vencimento dos
empréstimos remanescentes da Holding

0
2014

2015

2016

100
2017

0

0

2018

2019

o Vencimento prorrogado para 2019
o Período

de

carência

até

jun/2017

e

seguida

de

Perfil indicativo da dívida após Transação (R$MM)

amortização pro-rata

600

600

Bancos credores garantirão financiamento de LP de
R$150 milhões para Pecém II

300

o Bancos irão conceder empréstimo-ponte de curto prazo
de R$100 milhões, que será pago com o desembolso do
financiamento de longo prazo de Pecém II
2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Processo de Venda de até 100% de Pecém II
Venda garantida pela E.ON de 50% de Pecém II
Em paralelo à Fase I do Aumento de Capital, a ENEVA irá
vender 50% ou 100% de Pecém II por meio de um
processo competitivo estruturado
o Processo competitivo já iniciado
o E.ON garantirá a venda de 50% de Pecém II a um valor
máximo de R$400 milhões
o Valor justo de mercado a ser confirmado por relatório de
avaliação independente

Visão Geral de Pecém II
Carvão
100% proprietário da ENEVA
365MW de capacidade instalada
Energia vendida no mercado regulado de 2013
até 2027
Receita

Fixa

ajustada

pela

inflação:

R$283

milhões/ano (Nov/2013)

Upside potencial no montante em caixa levantado pela
ENEVA caso uma terceira parte adquira Pecém II
o Compromisso da E.ON de subscrever até R$450 milhões na
Fase II do Aumento de Capital fica mantido
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Principais Considerações
Redução do serviço da dívida na Holding,
com transferência mínima de R$600 milhões
para projetos

Estrutura

de

capital

adequada

para

permitir à ENEVA cobrir necessidades de
capital de giro e CAPEX

Extensão do perfil de amortização da dívida
o Extensão

de

empréstimos

5

anos

no

remanescentes

vencimento
na

dos

Holding, com

amortização a partir de jun/2017

Em paralelo, conclusão de:
o Estabilização das plantas a carvão
o Iniciativas de redução de custo

Garantia adicional de novos recursos

o Discussões regulatórias pendentes

o Mínimo de R$570 milhões em caixa garantidos
pela E.ON
o Upside

significativo

através

de

subscrição

adicional no Aumento de Capital por minoritários

Permitir

à

desenvolvimento

ENEVA

analisar
de

o

novos

projetos/oportunidades de crescimento

o R$150 milhões adicionais em novo financiamento
assegurado nos projetos pelos bancos credores da
Holding

6

Thank you.
www.eneva.com.br

