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FATO RELEVANTE
Encerramento de litígios com a Prumo Logística
Rio de Janeiro, 4 de julho de 2016 – ENEVA S.A. (“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, e às
disposições da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que celebrou acordo com a PRUMO Logística S.A. (“Prumo”) e a Porto do Açú Operações S.A. com o
objetivo de encerrar os litígios existentes entre as partes, conforme descritos na seção 4.3 do Formulário de
Referência da Companhia, e transferir a licença ambiental para implantação de projeto termelétrico à gás
natural detida pela UTE Porto do Açú Energia S.A., subsidiária da ENEVA, para a Gás Natural Açú Ltda.,
subsidiária da Prumo.
O encerramento dos referidos litígios e a transferência da licença ambiental estão sujeitos, respectivamente,
à homologação pela Justiça e à anuência do órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro.
Oportunamente, a ENEVA informa que não dará seguimento às medidas para renovação da licença
ambiental para implantação de projeto termelétrico a carvão detida pela UTE Porto do Açú Energia S.A.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os assuntos 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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