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FATO RELEVANTE
Celebração de Contrato Opção
Rio de Janeiro, 28 de outubro 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, anunciou ao mercado hoje que celebrou contrato de opção com os bancos credores da OGX
Maranhão S.A. (“OGX-M”) de acordo com o qual tais bancos terão o direito de vender à ENEVA, sujeito a
determinadas condições precedentes, 66,7% das ações emitidas pela OGX-M pelo preço de
R$200.000.000,00 no caso de excussão de garantias pelos bancos credores e/ou pelo agente de garantia.
Tais ações estão sujeitas aos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras
Avenças, celebrado em 30 de maio de 2012 no âmbito de contratos de financiamento da OGX-M.
O contrato de opção de venda é exercível a partir de 19 de fevereiro de 2014 e está condicionado à
aprovação da transação pelo CADE e ANP e disponibilidade de linhas de créditos.
ENEVA manterá seus acionistas e o mercado informados do desenvolvimento desse assunto.

Eduardo Karrer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A.

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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