
 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 

Aumento do Capital Social decorrente de Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações 

da Eneva S.A. 

 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2019 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (B3: 

ENEV3), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em cumprimento ao Art. 30 da 

Instrução CVM 480/09, conforme alterada, as informações requeridas no Anexo 30‐XXXII da 

referida Instrução, sobre o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado, 

aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, decorrente do 

exercício de opções outorgadas a determinados colaboradores e administradores no âmbito do 

Primeiro Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia (o “Primeiro Plano”) 

aprovado pelo conselho de administração, referente “Programa de Opção de Compra ou 

Subscrição de Ações da ENEVA S.A.” aprovado pela assembleia geral extraordinária realizada em 

2 de agosto de 2016, conforme segue:  

 

I. Data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado:  

O Primeiro Plano foi aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 10 de agosto de 2016, conforme alterado, e elaborado com base no “Programa de 

Opção de Compra ou Subscrição de Ações da ENEVA S.A.”, aprovado pelos acionistas da 

Companhia na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto de 2016.  

 

II. Valor do aumento de capital e do novo capital social:  

O montante do aumento foi de R$5.610.701,25 (cinco milhões, seiscentos e dez mil, 

setecentos e um reais e vinte e cinco centavos). O capital social da Companhia passou a ser de 

R$8.875.693.321,04 (oito bilhões, oitocentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e 

três mil, trezentos e vinte e um reais e quatro centavos). 

 

III. Número de ações emitidas de cada espécie e classe:  

Foram emitidas 159.758 (cento e cinquenta e nove mil, setecentas e cinquenta e oito) 

ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.  

 

IV. Preço de emissão das novas ações:  

O preço de emissão das ações ordinárias nominativas emitidas é de R$ 35,12 (trinta e 

cinco reais e doze centavos) por ação, calculado nos termos do Plano. 



 

 

 

V. Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que 

são negociadas:  

 

a) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos: 

 

Cotação 2018 (R$) 2017 (R$) 2016 (R$) 

Máxima 16,10 16,00 15,25 

Média 13,45 13,67 12,73 

Mínima 11,45 11,73 8,50 

 

b) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos: 

 

Cotação 3T19 

(R$) 

2T19 

(R$) 

1T19 

(R$) 

4T18 

(R$) 

3T18 

(R$) 

2T18 

(R$) 

1T18 

(R$) 

4T17 

(R$) 

3T17 

(R$) 

Máxima 30,67 24,12 19,13 16,10 13,50 14,00 14,29 15,29 16,00 

Média 26,34 21,09 18,23 14,27 12,66 13,14 13,81 13,60 14,46 

Mínima 24,67 18,5 16,71 12,95 11,45 11,80 13,20 11,80 13,40 

 

c) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses:  

 

Cotação Out/19 

(R$) 

Set/19 

(R$) 

Ago/19 

(R$) 

Jul/19 (R$) Jun/19 

(R$) 

Mai/19 

(R$) 

Máxima 33,06 30,67 27,00 26,24 24,12 22,75 

Média 30,57 27,48 26,05 25,53 23,36 20,78 

Mínima 29,15 25,31 25,00 24,67 22,69 19,85 

 

d) cotação média das ações nos últimos 90 dias: 

R$ 28,26 (vinte e quatro reais e dezessete centavos). 

 

VI. Percentual de diluição potencial resultante da emissão: 

0,051% (zero vírgula zero cinquenta e um por cento). 

 

Rio de Janeiro, 21 novembro de 2019. 

 

Marcelo Habibe 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

ENEVA S.A. 


