Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2013.
À
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Rua XV de Novembro, 275
São Paulo / SP
At.: Gerência de Acompanhamento de Emissores
Sr. Nelson Barroso Ortega
c.c.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rua Sete de Setembro, 111, 33° andar
Rio de Janeiro / RJ
At.: Superintendência de Relações com Empresas – SEP
Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI
Sr. Waldir de Jesus Nobre
Ref: Ofício GAE 4556-13

ENEVA S.A., sociedade por ações, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado
do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n° 66, 9° andar, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 04.423.567/0001-21
(“Companhia”), vem pela presente, tempestiva e respeitosamente, apresentar
seus esclarecimentos em relação ao Ofício GAE 4556-13.
A Companhia informa que, sobre a expectativa da Companhia de alcançar o
faturamento entre R$2 bilhões e R$2,5 bilhões em 2014, a estimativa foi baseada
em informações e perspectivas de conhecimento público, considerando apenas o
faturamento decorrente da receita fixa das usinas Energia Pecém, Itaqui, Pecém II,
Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III, que venderam energia em leilões de energia
nova realizados em 2007, 2008 e 2011. Esses valores foram divulgados pela
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), disponíveis no website da
CCEE, assim como nos Fatos Relevantes divulgados em 3 de dezembro de 2012, 1º
de fevereiro de 2013, 5 de fevereiro de 2013, 20 de fevereiro de 2013, 1º de abril
de 2013, 15 de abril de 2013, 10 de maio de 2013, 18 de outubro de 2013 e 23 de
outubro de 2013.
Adicionalmente, é considerada a receita decorrente da operação da usina Parnaíba
IV, conforme divulgado no Fato Relevante de 13 de dezembro de 2013.
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No que tange à margem EBITDA de aproximadamente 50%, tal valor se refere aos
empreendimentos de geração a carvão, não assumindo qualquer margem no
despacho

das

usinas

e

tomando

como

base

os

custos

divulgados

nas

demonstrações financeiras públicas do terceiro trimestre de 2013, excluindo os
custos de aquisição de energia e de indisponibilidade.
Sendo o que cumpria para o momento, a Companhia renova seus votos de estima e
consideração e subscreve-se.

Eduardo Karrer
Diretor de Relações com Investidores
ENEVA S.A.
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GAE 4556-13
18 de dezembro de 2013
Eneva S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Eduardo Karrer
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela agência Estado - Broadcast, em 18/12/2013, consta, entre outras
informações, que:
•
A empresa deve faturar entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões em 2014, se o atual nível
de geração das termelétricas for mantido, e acredita que o despacho será elevado em 2014;
•
A expectativa é de que a margem Ebtida para 2014 gire em torno de 50%.
Solicitamos esclarecimentos sobre a referida notícia, até 19/12/2013, bem como outras
informações consideradas importantes.
Lembramos que o Formulário de Referência (item 11 – Projeções) deve ser atualizado em
até 7 (sete) dias úteis contados da alteração ou divulgação de novas projeções ou estimativas
(inciso IX do §3º e inciso V do §4º do art. 24 da Instrução CVM nº 480/09), sem prejuízo da
divulgação de Fato Relevante, na forma do art. 3º da Instrução CVM nº 358/02.
Além disso, lembramos que, caso projeções e estimativas sejam divulgadas, o emissor deve,
trimestralmente, no campo apropriado do formulário de informações trimestrais – ITR e no
formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP, confrontar as projeções
divulgadas no formulário de referência e os resultados efetivamente obtidos no trimestre,
indicando as razões para eventuais diferenças (§4º do art. 20 da Instrução CVM nº 480/09).
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

