ENEVA apresenta à Aneel proposta para adequação dos contratos de Parnaíba II

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2014 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (BM&FBovespa: ENEV3,
GDR I: ENEVY) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que apresentou à Aneel – Agência
Nacional de Energia Elétrica proposta para adequação das obrigações de fornecimento de energia pela
Usina Termelétrica Parnaíba II ("Parnaíba II" ou "Usina"), considerando aspectos que permitam a
viabilidade do projeto e a continuidade dos CCEARs – Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no
Ambiente Regulado. Com efeito, a Aneel postergou o prazo para que prossigam as discussões com a
Companhia até 18 de julho de 2014, restando suspenso o pagamento de qualquer penalidade relacionada
ao atraso do início da operação comercial de Parnaíba II.
Os termos da proposta compreendem a conclusão das obras de Parnaíba II até dezembro de 2014; a
suspensão temporária do início dos CCEARs e a redução da receita fixa anual da Usina pelo prazo
remanescente dos CCEARs em valor a ser definido pela Aneel, observadas as penalidades previstas na
cláusula 13 dos CCEARs.
A proposta apresentada pela Companhia contempla ainda a assinatura de um Termo de Compromisso para
o fechamento do ciclo das quatro turbinas a gás da Usina Termelétrica Parnaíba I, agregando ao Sistema
Interligado Nacional (SIN) uma capacidade instalada adicional de aproximadamente 360MW.
A proposta apresentada pela ENEVA visa a eliminar a exposição de energia de Parnaíba II até o início de sua
operação comercial, mantendo ao mesmo tempo a viabilidade econômica do projeto e o cumprimento de
um contrato de fornecimento de energia importante para o consumidor brasileiro.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento
relacionado a esse assunto.
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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 517MW adicionais,
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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