ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas da ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser
realizada às 11h do dia 13/01/2016, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 66, 6º andar, Flamengo, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: eleição de membros do Conselho de Administração da
Companhia, em observância ao disposto no artigo 15, §3º do Estatuto Social da
Companhia.
Informações Gerais: A Companhia esclarece que: (a) os documentos relacionados à
matéria constante da ordem do dia, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº
481/09, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, nas páginas
da CVM, da BM&FBOVESPA e de Relações com Investidores da Companhia na Internet;
(b) para participação na Assembleia, os acionistas deverão apresentar à Companhia,
além do documento de identidade: (i) o extrato do agente custodiante das ações da
Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias
úteis antes da realização da Assembleia Geral, (ii) o instrumento de mandato com
reconhecimento de firma do outorgante, caso o acionista se faça representar por
procurador, e (iii) no caso de acionista pessoa jurídica, deverão igualmente ser
apresentados os documentos de representação pertinentes. Informações adicionais
encontram-se na Proposta da Administração, disponível nos sites acima listados.
Para facilitar a organização dos trabalhos, a Companhia solicita que a documentação
acima seja enviada com até 2 (dois) dias úteis de antecedência da realização da
Assembleia, por portador, correio ou correio eletrônico (neste caso o documento físico
deve ser trazido no dia da Assembleia), remetendo tais documentos por e-mail para
secretariacorporativa@eneva.com.br ou para o seguinte endereço: Praia do Flamengo
66, 6º andar, Rio de Janeiro, 22210-903, aos cuidados da Secretaria Corporativa.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2015.

Fabio Bicudo
Presidente do Conselho de Administração
ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial

