PARNAÍBA GÁS NATURAL S.A.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ Nº 11.230.122/0001-90
FATO RELEVANTE
PARNAÍBA GÁS NATURAL S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante
a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, 13º andar, ala A, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.230.122/0001-90 (“Companhia”), vem, nos termos do artigo 17, inciso VI, da Instrução CVM
nº 476, de 16 de janeiro de 2009, divulgar ao mercado que foram celebrados em 24 de março de
2016 os seguintes acordos entre os seus acionistas: (a) um acordo entre ENEVA S.A. – Em
Recuperação Judicial (“Eneva”) e Cambuhy I Fundo de Investimentos em Participações
(“Cambuhy”) (“Acordo de Subscrição Cambuhy”) e (b) um acordo entre a Eneva e a OGX Petróleo
e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGX”) (“Acordo de Subscrição OGX” e, em conjunto com o
Acordo de Subscrição Cambuhy, “Acordos de Subscrição”). Nos termos do Acordo de Subscrição
Cambuhy, a Cambuhy comprometeu-se, sujeito a determinadas condições suspensivas, a
subscrever parte das novas ações ordinárias a serem emitidas no âmbito de aumento de capital
privado da Eneva mediante a contribuição (i) da totalidade de sua participação acionária detida
na Companhia (“Participação Cambuhy”); e (ii) da totalidade das debêntures conversíveis da 3ª e
4ª emissões de debêntures da Companhia (“Debêntures” e, em conjunto com a Participação
Cambuhy, “Ativos Cambuhy”). Por seu turno, de acordo com o disposto no Acordo de Subscrição
OGX e sujeito a determinadas condições suspensivas, a OGX comprometeu-se a subscrever parte
das novas ações ordinárias a serem emitidas no âmbito de aumento de capital privado da Eneva
mediante a contribuição da totalidade de sua participação acionária detida na Companhia
(“Participação OGX” e, em conjunto com os Ativos Cambuhy, “Ativos PGN”). A Eneva, por sua vez,
sujeito a determinadas condições suspensivas, promoverá um aumento de capital, para
subscrição privada (“Aumento de Capital Privado”), que permita a contribuição dos Ativos PGN
pela Cambuhy e pela OGX por um valor estimado de aproximadamente R$1,15 bilhão, sujeito à
aprovação dos respectivos laudos de avaliação pela Assembleia Geral da Eneva, na forma do
artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e observado o direito de preferência dos acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. O preço de emissão das
ações acordado é de R$0,15 por ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações. Tal preço de emissão deverá ser proporcionalmente ajustado em
decorrência do grupamento de ações a ser deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária da
Eneva convocada para 7 de abril de 2016. Informações adicionais sobre o Aumento de Capital
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Privado serão oportunamente divulgadas pela Eneva, nos termos da Instrução CVM nº 481/09,
conforme alterada, na data da publicação do Edital de Convocação para a Assembleia Geral
Extraordinária da Eneva. Como consequência da consumação do Aumento de Capital Privado
mediante a contribuição dos Ativos Cambuhy ou da totalidade dos Ativos PGN ao capital da
Eneva, a Eneva poderá passar a deter até 100% do capital social total da Companhia, tornandose sua acionista única, sendo que atualmente a Eneva detém 27,25% do capital social total da
Companhia.
Rio de Janeiro, 28 de março de 2016.
Flavia Martins
Diretora Financeira
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