Alteração do Nome de Pregão na BM&FBOVESPA

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2013 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (BM&FBOVESPA:
MPXE3, GDR I: MPXEY), nova denominação da MPX Energia S.A., comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em virtude da nova denominação social, aprovada em Assembleia Geral
Extraordinária realizada no dia 11 de setembro de 2013, a partir do pregão de 16 de setembro de 2013 as
ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas na BM&FBOVESPA sob o novo nome de pregão
ENEVA. Os códigos de negociação (“tickers”) da Companhia, MPXE3 na BM&FBOVESPA e MPXEY no
mercado de balcão americano (GDR I), permanecerão inalterados. A data de alteração dos tickers será
informada oportunamente.
Os bloqueios de ações para depósito na Central Depositária da BM&FBOVESPA emitidos pela Itaú CTVM,
instituição financeira depositária das ações de emissão da Companhia, com a antiga denominação social,
continuam válidos até 19 de setembro de 2013.
Eduardo Karrer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A.

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 1,8 GW e
constrói mais de 1,1 GW 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
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usinas de geração próprias, com produção média contratada de até 8 milhões de m /dia.
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