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FATO RELEVANTE
Grupamento de Ações
Rio de Janeiro, 22 de março de 2016 – ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA” ou “Companhia”)
(BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY) em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº
6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e às disposições da Instrução CVM nº
358/2002, conforme alterada, em complementação ao fato relevante de 30 de novembro de 2015, informa
aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi divulgado nesta data Edital de Convocação da Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a proposta de grupamento da totalidade das ações
emitidas pela Companhia e representativas de seu capital social, à razão de 100 (cem) ações para 1 (uma),
passando o número de ações em que se divide o capital da Companhia de 16.176.982.098 (dezesseis bilhões,
cento e setenta e seis milhões, novecentas e oitenta e duas mil e noventa e oito) para 161.769.820 (cento e
sessenta e um milhões, setecentas e sessenta e nove mil, oitocentas e vinte) ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, sem modificação do capital social (“Grupamento”).
O objetivo do Grupamento é manter os valores mobiliários de emissão da ENEVA admitidos à negociação nos
Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA S.A.”) cotados dentro dos valores mínimos por ela estabelecidos, em atendimento ao
disposto no item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores
Mobiliários da BM&FBOVESPA S.A.
O Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre Grupamento,
bem como a Proposta da Administração contendo os detalhes e procedimentos relacionados ao Grupamento
foram devidamente divulgados nesta data no site da Companhia (ri.eneva.com.br) e nas páginas da
BM&FBOVESPA S.A. (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na
internet.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento do assunto deste
Fato Relevante.
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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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