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Rio de Janeiro, 12 de março de 2019 – ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (B3:
ENEV3, GDR I: ENEVY), vem apresentar os esclarecimentos solicitados por meio do
Ofício nº 123/2019-SAE enviado à Companhia (“Ofício”) em 11 de março de 2019 pela
B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, abaixo transcrito:
“11 de março de 2019
123/2019-SAE
Eneva S.A.
At. Sr. Pedro Zinner
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 11/03/2019, sob o título “Ofertas da
Eneva e Ômega”, consta, entre outras informações, que:
•
Os Bancos BTG Pactual e Itaú estão discutindo uma oferta subsequente de ações (followon) da empresa de energia Eneva, em que são acionistas;
•
A oferta deve ser secundária, mas há discussão ainda em curso sobre possibilidade de
fazer também captação primária.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 12/03/2019, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”

Em atendimento à solicitação do Ofício, a Companhia esclarece que, na qualidade de
companhia aberta, os seus acionistas, incluindo os bancos BTG Pactual e Itaú, podem
eventualmente avaliar alternativas com relação ao seu investimento na Companhia, e
que tais alternativas podem envolver, inclusive, uma oferta pública secundária por
parte de tais acionistas.
Não obstante, a Companhia, que não possui controle definido, não tem conhecimento
que haja qualquer aprovação societária dos bancos BTG Pactual e Itaú com relação à
realização de uma oferta pública secundária. Adicionalmente, a Companhia informa que
não há, nesta data, qualquer aprovação societária da Companhia quanto à realização
de uma oferta pública de ações primária.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer
atualizações relevantes relativas aos assuntos aqui tratados.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2019.
Pedro Zinner
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

