Esclarecimento sobre Notícias
Rio de Janeiro, 21 de julho de 2014 – A 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 à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e
considerando notícias recentemente publicadas, esclarece que tem trabalhado com a Parnaíba Gás Natural
S.A. (“PGN”) para adequar a produção de gás que atende ao Complexo Termelétrico Parnaíba (“Complexo”)
ao atual cenário de alto despacho termelétrico no Brasil.
ENEVA e PGN trabalham para ajustar a carga das usinas do Complexo a fim de otimizar a produção atual e
futura dentro do ciclo de vida dos campos de gás. Esta condição implica, entre outras medidas, no
gerenciamento dos poços existentes, como também na perfuração de poços adicionais e na aceleração da
produção em outros campos de gás já descobertos e aprovados para operar comercialmente.
Adicionalmente a Companhia vem mantendo o mercado informado acerca do atraso de início de operação
da usina termelétrica Parnaíba II (“Parnaíba II”), assunto que, dentre outros, está sendo discutido com a
Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, como divulgado em Comunicado ao Mercado de 18 de junho
de 2014. A ENEVA divulgará os termos e condições finais da negociação com a Aneel acerca do ajuste no
contrato de fornecimento de energia elétrica de Parnaíba II tão logo seja concluída, uma vez que seus
detalhes são, por ora, confidenciais.
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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 2,4GW e constrói 518MW adicionais. A
ENEVA possui ainda participação em blocos terrestres de gás natural na Bacia do Parnaíba, integrados a usinas de geração próprias.
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NOTA LEGAL
Este fato relevante contém projeções futuras. Tais projeções refletem somente a percepção da administração sobre o futuro de seu
plano de negócios, incluindo, principalmente, prospecções futuras que envolvam projeções, indiquem ou envolvam resultados,
desempenho ou conquistas futuras e contenham palavras como “acreditar” “prever” “esperar” “considerar” “provavelmente
resultará em” ou outras palavras e expressões com significados semelhantes. Tais declarações são alvo de riscos consideráveis,
como incerteza e premissas. Favor estar atento a fatores que possam causar resultados diversos daqueles previstos em planos,
objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos neste documento. De nenhuma maneira a Companhia ou os membros de
seu conselho, seus diretores ou empregados serão responsabilizados perante qualquer terceiro (incluindo investidores) por
decisões de investimento, atos ou decisões feitas baseadas nas informações e declarações que constam nessa apresentação, ou por
dano indireto, perda de lucro ou problemas semelhantes. A Companhia não tem intenção de disponibilizar a potenciais acionistas
uma revisão das declarações ou uma análise das diferenças entre as declarações e os resultados obtidos. Cada investidor deve se
basear na sua própria avaliação, incluindo ao risco associado à decisão de investir.

