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FATO RELEVANTE
Celebração de Acordo
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2013 – ENEVA S.A. (“ENEVA” ou "Companhia") (BM&FBOVESPA:
ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao artigo 157, parágrafo 4 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM
nº 358/02, comunica ao mercado que, em 14 de novembro de 2013, a Companhia celebrou um acordo com
o Sr. Eike Fuhrken Batista (“Sr. Eike Batista”), Centennial Asset Mining Fund LLC (“Centennial”) e a EBX
Holding Ltda. (“EBX”) (“Acordo”), por meio do qual as partes formalizaram seus entendimentos a respeito
dos pagamentos realizados pela Companhia decorrentes de serviços de assessoria financeira prestados
pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”) (“Serviços”) nos termos da Proposta de Assessoria Financeira e
Incorporação encaminhada pelo BTG à Companhia, ao Sr. Eike Batista e à Centennial em 07 de março de
2013 (“Proposta”).
Em virtude da prestação dos Serviços pelo BTG, a Companhia efetuou, entre abril e maio de 2013, o
pagamento ao BTG da remuneração prevista na Proposta, no montante de Cinquenta Milhões de Reais (R$
50.000.000,00) (“Remuneração”).
No entanto, após recentes entendimentos entre a ENEVA, a Centennial, o Sr. Eike Batista e a EBX, e
adequada revisão dos serviços prestados pelo BTG e benefícios ao final auferidos, ficou acordado que parte
dos valores pagos pela ENEVA como Remuneração deveriam ser reembolsados pela EBX, por conta e ordem
do Sr. Eike Batista (“Reembolso”). O Acordo estabeleceu que o Reembolso será realizado da seguinte
forma:



EBX pagará a ENEVA o valor de Dez Milhões de Reais (R$ 10.000.000,00) (“Pagamento em
Dinheiro”) até 31 de julho de 2014;
Em complemento ao Pagamento em Dinheiro, será realizada compensação dos créditos no
montante de Cinco Milhões de Reais (R$ 5.000.000,00) devidos pela ENEVA à EBX.

Ainda conforme o Acordo, quaisquer eventuais futuros pagamentos devidos ao BTG em virtude da
Proposta e/ou dos Serviços serão suportados exclusivamente pela EBX, pelo Sr. Eike Batista e pela
Centennial.
A Companhia informa, ainda, que o BTG concedeu plena quitação à ENEVA em relação a quaisquer futuros
pagamentos eventualmente devidos por força da Proposta e/ou dos Serviços.
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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 2,3GW e constrói mais de 580MW
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
3
média contratada de até 8,4 milhões de m /dia.
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