ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os senhores acionistas da ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) a
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada às 11h00 do dia 7 de
abril de 2016, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo, nº 66, Flamengo, a fim de deliberarem sobre: (i) a proposta de grupamento da
totalidade das ações de emissão da Companhia, que atualmente correspondem a
16.176.982.098 (dezesseis bilhões, cento e setenta e seis milhões, novecentas e oitenta e duas
mil e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal à razão de 100 (cem)
ações para 1 (uma), sem modificação do capital social, a fim de atender ao disposto no item 5.2.f
do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários
da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; (ii) a autorização para a
Diretoria praticar todos os atos necessários à implementação do grupamento; e (iii) a alteração
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a homologação do aumento
do capital social aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 5 de novembro de 2015, bem como o novo número de ações em que se divide o capital
social da Companhia.
Informações Gerais: A Companhia esclarece que: (a) os documentos relacionados às matérias
constantes da ordem do dia, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/09,
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, nas páginas da CVM
(www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bm&fbovespa.com.br) e de Relações com
Investidores da Companhia na Internet (ri.eneva.com.br); (b) para participação na Assembleia,
os acionistas deverão apresentar à Companhia, além do documento de identidade: (i) o extrato
do agente custodiante das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária,
datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral, (ii) o instrumento de
mandato com reconhecimento de firma do outorgante, caso o acionista se faça representar por
procurador, e (iii) no caso de acionista pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados os
documentos de representação pertinentes. Informações adicionais encontram-se na Proposta
da Administração, disponível nos sites acima listados.
Para facilitar a organização dos trabalhos, a Companhia solicita que a documentação acima seja
enviada com até 2 (dois) dias úteis de antecedência da realização da Assembleia, por portador,
correio ou correio eletrônico (neste caso o documento físico deve ser trazido no dia da
Assembleia), remetendo tais documentos por e-mail para secretariacorporativa@eneva.com.br
ou para o seguinte endereço: Praia do Flamengo 66, 6º andar, Rio de Janeiro, 22210-903, aos
cuidados da Secretaria Corporativa.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2016.

Fábio de Barros Pinheiro
Presidente do Conselho de Administração
ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial

