
 

 

ENEVA S.A. 

CNPJ N° 04.423.567/0001-21 

NIRE 33.3.0028402-8 

Companhia Aberta 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020 – ENEVA S.A. (B3: ENEV3) (“Eneva” ou “Companhia”), em atendimento 

ao Ofício nº 245/2020/CVM/SEP/GEA-1, que questiona a Companhia a respeito da veracidade da notícia 

intitulada “Bradesco diz que preço da AES Tietê está sobrevalorizado”, veiculada em coluna no blog da revista 

Veja, seção Radar Siga, de 22 de julho de 2020 (“Ofício 245”), bem como ao Ofício nº 247/2020/CVM/SEP/GEA-

1, que questiona a Companhia a respeito da veracidade da notícia veiculada nesta data no blog do Lauro Jardim, 

sob o título “AES Tietê promete guerra judicial contra a Eneva” (“Ofício 247”), ambos Ofícios anexos a este 

comunicado, esclarece o quanto segue. 

 

Conforme informado por meio do Fato Relevante divulgado nesta data, a Companhia apresentou hoje, ao 

BNDES Participações S.A. — BNDESPar, os termos e condições de uma potencial operação de combinação de 

negócios com a AES Tietê Energia S.A., a ser avaliada no âmbito do processo competitivo iniciado pelo 

BNDESPar e tornado público em 26 de junho de 2020. 

 

Assim, esclarecemos que a informação contida na notícia referida no Ofício 245 é inverídica e apenas 

reproduziu opinião contida em relatório de análise, como se verifica do seguinte trecho extraído da matéria 

“Mas a Eneva deve seguir firme na desistência de apresentar qualquer outra oferta. E, segundo o documento 

do Bradesco, um relatório periódico para seus clientes, sem a proposta o preço da Tietê deve cair 7% e 

convergir para seu preço justo. O Bradesco foi o principal assessor financeiro da AES Tietê na defesa da 

proposta feita pela Eneva”. 

 

Por fim, quanto à notícia objeto do Ofício 247 sobre a entrega da proposta pela Companhia ao BNDESPar, 

reiteramos o informado nos termos do Fato Relevante divulgado hoje. 

 

Sendo o que nos cumpria esclarecer, reiteramos o nosso compromisso de informar aos nossos acionistas e ao 

mercado caso haja desdobramentos relevantes relacionados aos temas aqui tratados. 

 

Marcelo Habibe 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

ENEVA S.A. 
  



 

 

Anexo I 

 
“Ofício nº 245/2020/CVM/SEP/GEA-1 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2020. 
Ao Senhor 
Marcelo Campos Habibe 
Diretor de Relações com Investidores de 
ENEVA S.A. 
Praia de Botafogo nº 501, Bloco I, 4º e 6º andares 
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ 
CEP: 22250-040 
E-mail: ri@eneva.com.br 
c/c: emissores@b3.com.br 
 
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia. 
 

Senhor Diretor, 
 

1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data na coluna no blog da revista Veja, seção Radar Siga, 
sob o título: "Bradesco diz que preço da AES Tietê está sobrevalorizado", em que consta a seguinte 
afirmação: 

Mas a Eneva deve seguir firme na desistência de apresentar qualquer outra oferta. 
 

2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia, e, caso 
afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem como 
comente outras informações consideradas importantes sobre o tema. 
 

3. Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria: Comunicado ao 
Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3, assunto: Notícia Divulgada na 
Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício. O atendimento à presente solicitação de 
manifestação por meio de Comunicado ao Mercado não exime a eventual apuração de 
responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM 
nº 358/02. 
 

4. Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas 

atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e na Instrução CVM 

nº 608/19, caberá a determinação de aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não cumprimento da exigência contida 

neste ofício, enviado exclusivamente por e-mail, até 23.07.2020.” 

 

  
  



 

 

Anexo II 
 “Ofício nº 247/2020/CVM/SEP/GEA-1 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020. 
Ao Senhor 
Marcelo Campos Habibe 
Diretor de Relações com Investidores de 
ENEVA S.A. 
Praia de Botafogo nº 501, Bloco I, 4º e 6º andares 
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ 
CEP: 22250-040 
E-mail: ri@eneva.com.br 
c/c: emissores@b3.com.br 
 
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia. 
 

Senhor Diretor, 
 

1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no blog do Lauro Jardim, sob o título: "AES Tietê 
promete guerra judicial contra a Eneva", em que constam as seguintes afirmações: 

 
Hoje, a Eneva entrega ao BNDES uma proposta para comprar a participação do banco na AES 
Tietê. A proposta da Eneva será para a fusão integral das duas empresas.Mas a Eneva 
deveseguir firme na desistência de apresentar qualquer outra oferta. 

 
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia, e, caso 

afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem como 
comente outras informações consideradas importantes sobre o tema. 
 

3. Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria: Comunicado ao 
Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3, assunto: Notícia Divulgada na 
Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício. O atendimento à presente solicitação de 
manifestação por meio de Comunicado ao Mercado não exime a eventual apuração de 
responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM 
nº 358/02. 
 

5. Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas 

atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e na Instrução CVM 

nº 608/19, caberá a determinação de aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não cumprimento da exigência contida 

neste ofício, enviado exclusivamente por e-mail, até 24.07.2020.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


