ENEVA assina o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta para manutenção dos contratos
de Parnaíba II

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2014 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (BM&FBOVESPA:
ENEV3, GDR I: ENEVY), em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 5 de setembro de 2014,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, ontem, assinou com a Aneel – Agência Nacional
de Energia Elétrica o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta (“TAC”) para adequação das obrigações
de fornecimento de energia pela Usina Termelétrica Parnaíba II (“Parnaíba II” ou “Usina”).
Os termos e condições finais pactuados no TAC compreendem:






A postergação dos CCEARs – Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado
da Usina, que passam a vigorar de 1º de julho de 2016 a 30 de abril de 2036;
A substituição, até 30 de junho de 2016, da geração da Usina Termelétrica Parnaíba I por Parnaíba II, o
que permite a produção de energia elétrica com uso otimizado dos recursos de gás natural;
A redução da receita fixa da Usina no valor total de R$334.115.075,94, a ser paga de forma parcelada a
partir de janeiro de 2022, como contribuição à modicidade tarifária. A redução será de
R$13.042.343,69 por ano, entre 2022 e 2025, e de R$25.631.427,38 por ano, entre 2026 e 2036, sendo
tais valores atualizados pelo IPCA; e
O fechamento do ciclo das quatro turbinas a gás da Usina Termelétrica Parnaíba I em até cinco anos da
assinatura do TAC, tendo sua energia vendida integralmente no mercado regulado por meio de leilão
adequado. Tal prazo poderá ser postergado pelo regulador caso, no período inicialmente definido, não
seja realizado o referido leilão.

Em caso de descumprimento de qualquer dos termos e condições acima descritas, está previsto acréscimo
de 20% sobre o valor da redução da receita fixa da Usina.
A Companhia reitera que os termos e condições do TAC representam uma solução equilibrada, mantendo a
viabilidade econômica do projeto e o cumprimento de um contrato de fornecimento de energia importante
para o consumidor brasileiro.
Adicionalmente, a ENEVA comunica que, com o término das obras de Parnaíba II, já foram iniciados os
procedimentos de testes e comissionamento da Usina.
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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 2,4GW e constrói 518MW adicionais,
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.
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