Aneel aprova revisão na metodologia de ressarcimento do custo de aquisição de energia em caso de
atraso no início da operação comercial das Usinas Itaqui e Parnaíba III
Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2013 – ENEVA S.A. (“ENEVA” ou "Companhia") (BM&FBOVESPA:
ENEV3, GDR I: ENEVY) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião pública
realizada hoje, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o pleito apresentado
pelas controladas Itaqui Geração de Energia S.A. e UTE Parnaíba III Geração de Energia S.A. (“Itaqui” e
Parnaíba III, respectivamente, e em conjunto “Empreendimentos”) para a alteração retroativa do critério
de ressarcimento do custo de aquisição de energia incorrido para cumprimento de seus contratos de
comercialização de energia (CCEARs) até o início da operação comercial dos Empreendimentos.
Anteriormente, o critério de ressarcimento estabelecia que o reembolso fosse baseado no índice custobenefício (ICB) da usina, ou seja, o custo médio estimado para o Sistema Integrado Nacional (SIN) à época
do leilão em que a planta vendeu energia. O novo critério determina que o reembolso seja baseado no
custo efetivo (“online”) da usina para o SIN (ICB Online), caso esta estivesse disponível.
A decisão é retroativa às datas de início dos CCEARs de Itaqui e Parnaíba III, respectivamente em 20 de
dezembro de 2012 e em 1º de janeiro de 2013, sendo importante notar que as Receitas contabilizadas até
o momento consideram o repasse por ICB e não por ICB Online.
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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 em operação de 2,3GW e constrói mais de 580MW
adicional, 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 do Parnaíba, integrados a usinas de geração próprias, com produção
3
média contratada de até 8,4 milhões de m /dia.
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