ENEVA Conclui Aumento de Capital de R$800 milhões

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2013 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”)
(BM&FBOVESPA: MPXE3, GDR I: MPXEY) comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, em reunião realizada hoje, seu Conselho de Administração homologou o aumento
do capital social da Companhia no valor de R$ 799.999.995,15 (setecentos e noventa e nove
milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e quinze
centavos), em razão da subscrição e total integralização de 124.031.007 (cento e vinte e
quatro milhões, trinta e um mil e sete) novas ações ordinárias, no âmbito do aumento de
capital aprovado em 03 de julho de 2013.
O capital social da ENEVA passou assim a R$ 4.536.568.316,00 (quatro bilhões, quinhentos e
trinta e seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais), dividido
em 702.510.969 (setecentos e dois milhões quinhentos e dez mil novecentos e sessenta e
nove) ações ordinárias.
Dentre os acionistas que compartilham o controle da Companhia, a E.ON SE passou a deter
37,9% do capital social, ao passo que o Sr. Eike Batista reduziu sua participação para 23,9%.
O Acordo de Acionistas entre a E.ON e o Sr. Eike Batista permanece vigente e não foi afetado
pelo aumento de capital.
Estrutura Acionária da ENEVA após o Aumento de Capital

Os recibos de subscrição emitidos no âmbito do aumento de capital (ticker: MPXE9, “Recibos”)
deixam de ser negociados na BM&FBOVESPA a partir de 17 de setembro de 2013. As ações da
Companhia (ticker: MPXE3) correspondentes aos Recibos serão creditadas aos investidores
titulares dos Recibos em 20 de setembro de 2013.
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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 1,8 GW e constrói mais de 1,1 GW 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 do Parnaíba,
integrados a usinas de geração próprias, com produção média contratada de até 8 milhões de
m3/dia.
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