Entendimentos da CVM acerca de matérias a serem deliberadas em AGE de 02/07/2015
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2015 – A ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA” ou “Companhia”)
(BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento à solicitação da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº 214/2015, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, tendo em vista consulta apresentada pelo acionista Fundo de Investimento em Ações Dinâmica
Energia acerca das matérias a serem deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia prevista
para realizar-se em 2 de julho de 2015 (“AGE”), a Superintendência de Relações com Empresas da CVM
emitiu os seguintes entendimentos:
a) não foi possível concluir que o preço de emissão das ações tenha sido fixado de modo a ocasionar
diluição injustificada dos acionistas;
b) não foi possível identificar fatos que ensejem impedimento de voto por parte do acionista Eike Batista
com relação às matérias incluídas na pauta da AGE, ressalvado que isso não dispensa o próprio acionista,
possuidor de maior conhecimento sobre sua própria situação, de fazer essa avaliação pessoal antes de
exercer o direito de voto; e
c) E.ON SE. e os veículos de investimento por ela controlados, como a D.D. Brazil Holdings S.À.R.L (em
conjunto, “E.ON”), encontram-se impedidos, por força do art. 115, §1º, da Lei 6.404/76, de deliberar
sobre a capitalização dos bens e créditos dos credores que assumiram o compromisso de posteriormente
aprovar a capitalização de bens e créditos da E.ON., nos termos da carta de confirmação de apoio
subscrita por tais credores.
A Administração da ENEVA tomará todas as providências cabíveis para atingir a plena consecução do Plano
de Recuperação Judicial da Companhia e da sua subsidiária ENEVA Participações S.A. – Em Recuperação
Judicial (em conjunto “Recuperandas”), já aprovado pelos credores das Recuperandas e homologado pelo
Juízo da Recuperação.
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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 do Parnaíba.
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