Participação acionária detida pelo Bullseye
Rio de Janeiro, 9 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
Bullseye I LLC 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, direta ou indiretamente, o total de 1.055.689.298 ações,
representativas de aproximadamente 6,52% 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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(Original em Inglês – Tradução livre para o Português)
Nova York, 6 de novembro de 2015
Para
Eneva S.A.
Praia do Flamengo, n° 66, Flamengo
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
CEP: 22210-903
A/C: Ricardo Levy – Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante

Prezados,
O signatário abaixo, por meio desta, solicita ao Diretor de Relações com Investidores da Eneva S.A.
("Companhia"), de acordo com o artigo 12 da Instrução CVM Nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, a divulgação
das seguintes informações à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e a outros órgãos competentes:
I.

Bullseye I LLC é uma sociedade limitada devidamente constituída e existente de acordo com as leis do

estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede social na 345 Park Avenue, na cidade e estado de
Nova York, 10154, Estados Unidos da América ("Bullseye").
II.

Bullseye Master I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (antiga Península

Master I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados) é um fundo fechado de investimento
em direitos creditórios não padronizados, com inscrição no CNPJ/MF sob o Nº. 20.103.394/0001-10, juntamente
com BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira
com sede na Avenida Presidente Wilson, N°. 231, 11º andar, com inscrição no CNPJ/MF sob o Nº.
02.201.501/00 01-61, devidamente autorizada pela CVM para agir como administradora profissional de fundos
de investimento, de acordo com Ato Declaratório Nº. 4.620, datado de 19 de dezembro de 1997, como seu
administrador (“FIDC").
III.

A participação acionária da Bullseye na Companhia, em 5 de novembro de 2015, por meio de aquisição

direta, totalizou seiscentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil e cento e uma (684.750.101)
ações ordinárias, representando 4,23% do capital total da Companhia.

IV.

A participação acionária do FIDC na Companhia, em 5 de novembro de 2015, por meio de aquisição

direta, totalizou trezentos e setenta milhões, novecentos e trinta e sete mil e cento e noventa e sete
(370.937.197) ações ordinárias, representando 2,29% do capital total da Companhia.
V.

Considerando que a Bullseye detém a totalidade das cotas do FIDC, a despeito do fato de que ela não

tem poder sobre a administração do FIDC, a participação acionária indireta da Bullseye na Companhia, em 5
de novembro de 2015, por meio de aquisições feitas pela Bullseye e pelo FIDC, totalizou um bilhão, cinquenta
e cinco milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e duzentos e noventa e oito (1.055.689.298) ações ordinárias,
representando 6,52% do capital total da Companhia.
VI.

O objetivo das aquisições feitas pela Bullseye e pelo FIDC é de apenas investir na Companhia, não

alterar o controle da Companhia ou sua estrutura administrativa.
VII.

Nenhuma das sociedades, seja a Bullseye ou o FIDC, detém, direta ou indiretamente, quaisquer outros

valores mobiliários emitidos pela Companhia referenciados em suas ações, além dos descritos nos itens III, IV
e V acima. Além disso, nem a Bullseye ou o FIDC detém instrumentos financeiros derivativos, de liquidação ou
entrega, ligados às ações da Companhia.
VIII.

Nenhuma das sociedades, seja a Bullseye ou o FIDC, firmaram acordo ou contrato regulando o exercício

do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Além disso, à luz da nova razão social adotada pelo FIDC, o signatário solicita gentilmente que a Companhia
evite utilizar a antiga razão social do FIDC na divulgação de quaisquer documentos que possam ser solicitados
pela Lei das Sociedades por Ações e regulamentos.
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