Aneel determina recontabilização dos pagamentos por indisponibilidade de Parnaíba I, Parnaíba III e
Pecém II
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2015 – A ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA” ou
“Companhia”) (BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY), em continuidade ao Comunicado ao Mercado
divulgado em 9 de setembro de 2014, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião
de diretoria realizada ontem, a Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica determinou à CCEE – Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica recalcular, do início de operação até julho de 2014, os ressarcimentos
devidos a título de indisponibilidade das usinas termelétricas Parnaíba I, Parnaíba III e Pecém II utilizando a
metodologia de uma média móvel de 60 meses da disponibilidade efetiva. A diferença verificada entre os
valores calculados por esta metodologia e aqueles já pagos será ressarcida às usinas.
Desde agosto de 2014, Parnaíba I, Parnaíba III e Pecém II passaram a reconhecer a indisponibilidade de acordo
com a decisão judicial proferida pela 7ª Vara Federal do Distrito Federal, que determinou a apuração com base
na regra da média móvel de 60 meses, tal como previsto nos CCEARs – Contratos de Comercialização de
Energia Elétrica no Mercado Regulado assinados pelas usinas.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer o assunto deste Comunicado
ao Mercado.
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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 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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