Participação acionária detida pelo Itaú Unibanco
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2015 – A ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA” ou “Companhia”)
(BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY), em cumprimento ao disposto no Artigo 12 da Instrução CVM nº
358/2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu a correspondência anexa do Itaú
Unibanco S.A. em que comunicou à Companhia que, após a conclusão do aumento de capital homologado
pelo Conselho de Administração da Companhia em 5 de novembro de 2015, conforme Fato Relevante
divulgado em 5 de novembro de 2015, passou a deter 1.884.283.260 ações, representativas de
aproximadamente 11,65% do capital social da Companhia.

Ricardo Levy
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial

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 de 2,2GW, 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 de Parnaíba.
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São Paulo, 05 de novembro de 2015

À
Diretoria de Relação com Investidores da
Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial
Praia do Flamengo, nº 66, 6º Andar, Flamengo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22210-030
At.: Sr. Ricardo Levy – Sr. Rodrigo Vilela

Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante

Prezados Senhores:
Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada (“ICVM nº 358/02”), serve a presente para informar-lhes o quanto segue:
Em 05 de novembro de 2015, foi realizada Reunião do Conselho de Administração da Eneva S.A. –
Em Recuperação Judicial (“Companhia”), na qual foi aprovada a homologação do aumento do capital
social da Companhia deliberado em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em
26 de agosto de 2015 (“Aumento de Capital Social da Companhia”).
Em razão do aumento do capital social da Companhia, ITAÚ UNIBANCO S.A., Instituição Financeira
com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, neste ato representada na forma dos seus
documentos societários (“Itaú Unibanco”) tomou conhecimento, na presente data, que passou a deter
1.884.283.260 ações ordinárias da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal,
representativas de 11,647928% do capital social total da Companhia.
Para os fins da ICVM nº 358/02, o Itaú Unibanco declara que (i) não detém, direta ou indiretamente,
bônus ou subscrição, direitos de subscrição ou opções de compras de ações ou debêntures
conversíveis em ações da Companhia; (ii) não é parte de qualquer acordo ou contrato regulando o
exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia;
e (iii) a aquisição das referidas ações não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
Itaú Unibanco S.A.

