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FATO RELEVANTE
Alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2015 – ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA” ou “Companhia”)
(BM&FBovespa: ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no art. 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 e
no art. 16 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/2002, vem divulgar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em 14 de maio de 2015, o seu Conselho de Administração aprovou a
alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia (“Política de Divulgação”) para
contemplar as alterações previstas na Instrução CVM nº 547/2014. A Instrução CVM nº 547/2014 possibilita
a divulgação de atos ou fatos relevantes por meio de (i) publicação nos jornais de grande circulação
utilizados habitualmente pelas Companhias ou (ii) divulgação em portal de notícias com página na Internet,
que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade.
Assim, a partir da data de hoje, a ENEVA passará a divulgar seus atos ou fatos relevantes nas páginas da
Internet do(a): (i) portal de notícias “Portal NEO1” (www.portalneo1.net); (ii) departamento de Relações
com Investidores da Companhia (ri.eneva.com.br); e (iii) CVM.
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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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