As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito à complementação e correção. O Prospecto Definitivo estará disponível nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, das entidades administradoras de mercado organizado de valores mobiliários onde os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação; e da CVM.

PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

ENEVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21
NIRE nº 33.3.0028402-8
Código CVM nº 21237
Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, Sala 701 – Parte
CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
75.862.069 Ações
Valor Total da Oferta: R$1.100.000.000,50
Código ISIN das Ações nº BRENEVACNOR8
Código de negociação das Ações na B3: ENEV3
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa indicativa.
A ENEVA S.A. (“Companhia”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), o Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”), o Ice Focus EM Credit Master Fund Limited (“Ice Focus”) e a Uniper Holding GmbH (“Uniper”, em conjunto com o BTG Pactual, o Itaú
Unibanco, o Ice Focus, “Acionistas Vendedores”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames
(“Ações”), compreendendo: (i) a distribuição primária de 75.862.069 ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, no âmbito da eventual colocação das
Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar (conforme abaixo definido), a qual poderá corresponder à distribuição de até 26.551.723 Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”), a ser realizada, no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta será realizada sob a coordenação do Coordenador Líder, do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Agente Estabilizador”), do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Citigroup Global Markets Brasil,
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi”) e do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o Goldman Sachs, o Bradesco BBI e o Citi, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400 e
demais normativos aplicáveis, bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”), com a participação de determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais
brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) convidadas a participar da Oferta para efetuar esforços de colocação das Ações (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC., Bradesco Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc. e Santander Investment Securities Inc. (em
conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A,
editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem
como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou
domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor
(investidores pertencentes às alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de
2014 (“Resolução CMN 4.373”), e pela Instrução da CVM n° 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e
obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos
termos do Contrato de Distribuição Internacional (conforme definido neste Prospecto).
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme definido abaixo), poderá,
a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até 15.172.413 ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem integralmente alienadas pelos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas
(sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 11.379.310 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem integralmente alienadas pelos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na página 47 deste Prospecto. nas
mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), as
quais serão destinadas, exclusivamente, a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais
Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido
neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
Devido à baixa liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia, tanto no critério de quantidade de negociações por pregão como no critério de volume financeiro negociado por pregão, e volatilidade da cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário,
entende-se que a apresentação da cotação mais recente das ações ordinárias de emissão da Companhia não seria a melhor indicação do preço esperado para as Ações. Portanto, no contexto da Oferta, estima-se que o preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no
entanto, que o preço por ação ordinária de emissão da Companhia poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo desta faixa indicativa, os Pedidos de Reserva da
Oferta Prioritária e os Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo (conforme definidos neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto. O Preço por Ação será fixado após a conclusão do
procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional,
no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro, cumulativamente (a) a
cotação das ações da Companhia na B3; e (b) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do
Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento
o
nas Ações no contexto da Oferta, e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Acionistas e os
Investidores Não Institucionais (conforme definidos neste Prospecto) não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
(1)

Preço (R$)
14,50
1.100.000.000,50
0,00
1.100.000.000,50

Preço por Ação ..........................................................................................................................................
Oferta Primária ..........................................................................................................................................
Oferta Secundária......................................................................................................................................
Total Oferta .............................................................................................................................................
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(1)(2)(4)

Comissões (R$)
0,47
35.750.000,02
0,00
35.750.000,02

Recursos Líquidos (R$)
14,03
1.064.250.000,48
0,00
1.064.250.000,48

(1)(2)(3)(4)(5)

Com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta e sem considerar a Comissão de Incentivo.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores e os recursos líquidos a serem recebidos por cada um, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos
Líquidos”, constante na página 51 deste Prospecto.

A realização da Oferta Primária, bem como seus termos e condições, foram aprovados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 8 de agosto de 2017, cuja ata foi registrada sob o nº 00003072494 na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”),
em 14 de agosto de 2017, e publicada no jornal “Monitor Mercantil” e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”), em 18 de agosto de 2017.
A emissão das Ações com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, o Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração
da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão do registro da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCERJA e publicada no jornal “Monitor Mercantil” e no DOERJ no dia útil subsequente na data de disponibilização do
Anúncio de Início.
A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, inclusive no que se refere à fixação do Preço por Ação pelo Procedimento de Bookbuilding, foram aprovadas pelo BTG Pactual, nos termos de seu estatuto social, por meio de Reunião de Diretoria do BTG Pactual,
realizada em 14 de setembro de 2017.
Não houve necessidade de aprovação específica para a realização da Oferta Secundária pelo Itaú Unibanco, nos termos dos seus atos constitutivos.
Não há a necessidade de aprovação específica do Preço por Ação pelo Itaú Unibanco, nos termos dos seus atos constitutivos.
Não houve necessidade de aprovação específica para a realização da Oferta Secundária pelo Ice Focus, nos termos dos seus atos constitutivos.
Não há a necessidade de aprovação específica do Preço por Ação pelo Ice Focus, nos termos dos seus atos constitutivos.
Não houve necessidade de aprovação específica para a realização da Oferta Secundária pela Uniper, nos termos dos seus atos constitutivos.
Não há a necessidade de aprovação específica do Preço por Ação pela Uniper, nos termos dos seus atos constitutivos.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedoeres, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América e nem em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Será admitido o recebimento de reservas a partir de 25 de setembro de 2017, para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor após o início do Prazo de Distribuição (conforme definido neste Prospecto).
A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram previamente submetidas à análise da CVM e registradas sob os nºs CVM/SRE/SEC/2017/[●] e CVM/SRE/REM/2017/[●], respectivamente, ambas em [●] de [●] de 2017.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
ESTE PROSPECTO NÃO DEVE, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES. AO DECIDIR INVESTIR NAS AÇÕES, POTENCIAIS INVESTIDORES DEVERÃO REALIZAR SUA PRÓPRIA ANÁLISE E
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA, DE SUAS ATIVIDADES E DOS RISCOS DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS ÀS AÇÕES E À OFERTA” DESCRITOS NAS PÁGINAS 24 E 77, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA A
ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de
Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento
sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica
recomendação de investimento.
Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estabilizador
A data deste Prospecto Preliminar é 15 de setembro de 2017.
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia” ou “Eneva” referem-se, a menos que o contexto
determine de forma diversa, a Eneva S.A. e suas subsidiárias na data deste Prospecto. Os termos
indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta”, na página 28 deste Prospecto.
ACL

Ambiente de Contratação Livre.

Administração

Conselho de Administração e Diretoria da Companhia.

Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria da
Companhia.

ADOMP

Despacho por Ordem de Mérito por Preço Ajustado.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais.

ANP

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível.

ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica.

Assembleia Geral

Assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes ou
PwC

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

B3

B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

BNB

Banco do Nordeste do Brasil.

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

BPMB

BPMB Parnaíba S.A.

Bradesco

Banco do Bradesco S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

CADE

Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

CAGR

Taxa Composta de Crescimento Anual (Compound Annual
Growth Rate).

Cambuhy FIP I

Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações.

CCB da Parnaíba II junto a CEF

–
Capital
de
Giro
Cédula
de
Crédito
Bancário
nº 19.4497.767.0000002-26 celebrada em 13 de janeiro de
2017 entre a Parnaíba II, a CEF, a Companhia e a Parnaíba I,
conforme aditada.

CCEARs

Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente
regulado.
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CCEE

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

CEF

Caixa Econômica Federal.

Cláusula Compromissória

Consiste na cláusula de arbitragem, mediante a qual a
Companhia, seus acionistas, administradores, membros do
conselho fiscal e a B3 obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade,
eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social da
Companhia, nas normas editadas pelo CMN, pelo Banco Central
e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de valores mobiliários em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do
Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/MF

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

Código ANBIMA

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as
Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários.

Contrato de Financiamento
de Pecém II junto ao BNDES

Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito
Nº 10.2.0784.1 foi celebrado em 28 de setembro de 2010 entre o
BNDES, a MPX Pecém Geração de Energia S.A. (antiga
denominação social da Pecém II e MPX Energia S.A. (antiga
denominação social da Eneva S.A.), na qualidade de interveniente
anuente, conforme aditado.

Contrato de Repasse da Itaqui
junto ao BNDES

Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante
Repasse de Recursos do BNDES nº 66383-3 foi celebrado entre a
Itaqui, o Votorantim, o Banco Bradesco e a Companhia, conforme
aditado.

CMSE

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico.

CMO

Custo Marginal de Operação.

Companhia ou Eneva

Eneva S.A.

Complexo Eólico Santo Expedito Projeto da Companhia em desenvolvimento com capacidade
potencial de aproximadamente 600 MW, que reúne 21 parques
eólicos localizados no estado do Rio Grande do Norte, nas cidades
de Jandaíra, Lajes e Pedra Preta.
Complexo Parnaíba

Complexo Termelétrico Parnaíba.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.
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Contrato de Participação
Novo Mercado

no Contrato de Participação no Novo Mercado celebrado entre, de
um lado, a B3 e, de outro, a Companhia e seus acionistas
controladores à época, em 21 de novembro de 2007, por meio
do qual a Companhia aderiu ao Novo Mercado.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

CVU

Custo Variável Unitário.

Deliberação CVM 476

Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.

Diretoria

A diretoria da Companhia.

DOERJ

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) é uma medida não contábil elaborada pela
Companhia em consonância com a Instrução da CVM 527,
conciliada com as demonstrações financeiras da Companhia e
consiste no lucro líquido (prejuízo) antes do resultado financeiro
líquido, do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e
das depreciações e amortizações. O EBITDA não é uma medida
reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (BR
GAAP) nem pelo IFRS, emitidas pelo IASB, tampouco representa o
fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser
considerado como substituto para o lucro líquido, como indicador
do desempenho operacional ou como substituto do fluxo de caixa
como indicador de liquidez da Companhia. Para mais informações
sobre o EBITDA, ver o item 3.2 do Formulário de Referência,
incorporado por referência a este Prospecto Preliminar.

EBITDA Ajustado

EBITDA Ajustado corresponde ao resultado financeiro líquido, do
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e das
depreciações e amortizações acrescido de outras despesas e
receitas continuadas, operações descontinuadas, Provisão para
Créditos de liquidação Duvidosa (PCLD), equivalência patrimonial
e poços secos. O EBITDA Ajustado não é uma medida
reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (BR
GAAP) nem pelo IFRS, emitidas pelo IASB, tampouco representa o
fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser
considerado como substituto para o lucro líquido, como indicador
do desempenho operacional ou como substituto do fluxo de caixa
como indicador de liquidez da Companhia. Não possui significado
padrão e pode não ser comparável com medidas semelhantes
utilizadas por outras companhias. Para mais informações sobre o
EBITDA Ajustado, ver o item 3.2 do Formulário de Referência,
incorporado por referência a este Prospecto Preliminar.

E&P

Exploração, desenvolvimento e produção.
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Endividamento Bruto

O Endividamento Bruto consiste na soma dos empréstimos e
financiamentos e debêntures registrados no passivo circulante e
não circulante da Companhia. O Endividamento Bruto é uma
medição não contábil amplamente utilizadas no mercado financeiro
para captação de recursos e representa mais adequadamente a
exposição da Companhia ao endividamento financeiro. Não existe
uma definição padrão para medição não contábil de Endividamento
Bruto e a definição utilizada pela Companhia pode ser diferentes
daquela usadas por outras companhias. Endividamento Bruto não é
medida de endividamento segundo o BR GAAP e IFRS, como
também não é medição do fluxo de caixa, liquidez ou recursos
disponíveis para o serviço da dívida da Companhia. Para mais
informações sobre o Endividamento Bruto, ver o item 3.2 do
Formulário de Referência, incorporado por referência a este
Prospecto Preliminar.

Eneva Comercializadora

ENEVA Comercializadora de Energia Ltda.

ENEVA Participações

ENEVA Participações S.A.

EPE

Empresa de Pesquisa Energética.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto social da Companhia.

Formulário de Referência

Formulário de Referência da Companhia, elaborado nos termos
da Instrução CVM 480, incorporado por referência a este
Prospecto.

GCA

Gaffney, Cline & Associates.

IDB

Interamerican Development Bank.

IOF/Câmbio

Imposto sobre operações financeiras de câmbio.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 358

Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada.

Instrução CVM 400

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada.

Instrução CVM 480

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada.

Instrução CVM 505

Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme
alterada.

Instrução CVM 527

Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012.

Instrução CVM 539

Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme
alterada.

Instrução CVM 554

Instrução da CVM nº 554, de 17 de dezembro de 2014, conforme
alterada.
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Instrução CVM 560

Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme
alterada.

IASB

International Accounting Standards Board.

IFRS

International Financial Reporting Standards.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/IBGE.

Itaqui

Itaqui Geração de Energia S.A.

JUCERJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.

Lei 4.131

Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei do Mercado de Valores
Mobiliários

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

MME

Ministério de Minas e Energia.

Novo Mercado

Segmento especial de listagem da B3 que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de
informações ao mercado a serem observadas pela Companhia,
mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades
por Ações.

Offering Memoranda

Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Distribuição
Internacional, considerados em conjunto.

OGX

OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial.

ONS

Operador Nacional do Sistema Elétrico.

Parnaíba I

Parnaíba I Geração de Energia S.A.

Parnaíba II

Parnaíba II Geração de Energia S.A.

Parnaíba III

Parnaíba III Geração de Energia S.A.

Parnaíba IV

Parnaíba IV Geração de Energia S.A.

Pecém II

Pecém II Geração de Energia S.A.

Petrobras

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.

PGN

Parnaíba Gás Natural S.A.

PIB

Produto Interno Bruto.

PLD

Preço de Liquidação de Diferenças.

Produtores de Gás Natural

PGN e BPMB.
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Prospecto
Preliminar

ou

Prospecto Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva
S.A., incluindo o Formulário de Referência a ele incorporado por
referência e eventuais aditamentos e/ou suplementos.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva S.A.,
incluindo o Formulário de Referência a ele anexo e eventuais
aditamentos e/ou suplementos.

Prospectos

O Prospecto Definitivo e o Prospecto Preliminar, considerados em
conjunto.

R2W

Modelo reservoir-to-wire, ou seja, modelo em que geração de
energia pelas usinas termelétricas utiliza o gás natural produzido
pelos campos dos Produtores de Gás Natural.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Relatório GCA

Relatório Executivo de Auditoria das Reservas de Gás Natural dos
Campos nos quais a Parnaíba Gás Natural S.A. detém participação,
na Bacia de Parnaíba, Brasil, referente a 30 de abril de 2017.

Regra 144A

Rule 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento do
Novo Mercado

Regulamento de listagem do Novo Mercado editado pela B3, que
disciplina os requisitos para a negociação de valores mobiliários
de companhias abertas no Novo Mercado, estabelecendo regras
de listagem diferenciadas para essas companhias, seus
administradores e seus acionistas controladores.

Regulamento S

Regulamento S editado ao amparo do Securities Act.

Resolução CMN 4.373

Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014.

SEC

Securities and Exchange Commission, a comissão de valores
mobiliários dos Estados Unidos.

SIN

Sistema Interligado Nacional.

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

UTE

Usina Termelétrica.

UTEs Parnaíba

UTE Parnaíba I, UTE Parnaíba II, UTE Parnaíba III e UTE Parnaíba IV,
quando consideradas em conjunto.

Votorantim

Banco Votorantim S.A.
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DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS À COMPANHIA
Documentos e Informações Incorporados ao Prospecto por Referência
Para informações adicionais sobre a Companhia, também é imprescindível a leitura e análise dos
seguintes documentos, conforme arquivados na CVM e incorporados por referência a este Prospecto
Preliminar:
(i)

Formulário de Referência;

(ii) Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, bem como as respectivas notas explicativas, auditadas
pela PwC, conforme indicado em seu relatório de auditoria;
(iii) Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, bem como as respectivas notas explicativas, auditadas
pela PwC, conforme indicado em seu relatório de auditoria; e
(iv) Informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao
trimestre e o período findo em 30 de junho de 2017, bem como as respectivas notas explicativas,
revisadas pela PwC, conforme indicado em seu relatório sobre a revisão de informações contábeis
intermediárias.
As informações referentes à situação financeira da Companhia e outras informações relativas, tais
como histórico, atividades, estrutura organizacional, composição do capital social, administração,
recursos humanos, processos judiciais, administrativos e arbitrais, bem como: (a) a descrição detalhada
das práticas de governança corporativa diferenciadas adotadas pela Companhia, como as
recomendadas no Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, publicado pelo IBGC –
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, adotadas por nós; (b) análise e comentários da
administração sobre as demonstrações financeiras da Companhia, nos termos requeridos pelo inciso II
do artigo 10 do Código ANBIMA; (c) a informação acerca da adesão pela Companhia, por qualquer
meio, a padrões internacionais relativos à proteção ambiental, incluindo referência específica ao ato ou
documento de adesão; (d) as informações acerca das políticas de responsabilidade social, patrocínio e
incentivo cultural adotadas pela Companhia, assim como dos principais projetos desenvolvidos nessas
áreas ou nos quais a Companhia participa; (e) pendências judiciais e administrativas, com a descrição
dos processos judiciais e administrativos relevantes em curso, indicação dos valores envolvidos,
perspectivas de êxito e informação sobre provisionamento, (f) atividades exercidas pela Companhia,
com a descrição dos negócios, processos produtivos e mercado de atuação; e (g) a descrição dos
negócios com empresas ou pessoas relacionadas, assim entendidos os negócios realizados com
controladores, empresas ligadas, coligadas, sujeitas a controle comum ou que integrem o grupo
econômico da Companhia, podem ser encontradas no Formulário de Referência, elaborado nos termos
da Instrução CVM 480.
Os documentos listados acima podem ser obtidos nos endereços indicados abaixo:
Formulário de Referência


Companhia: http://ri.eneva.com.br/ (neste website, selecionar “Informações aos Investidores”,
clicar em “Prospecto e Formulários CVM”, e acessar a versão mais recente disponível do
“Formulário de Referência”).



CVM: www.cvm.gov.br (neste website, clicar em “Central de Sistemas”, posteriormente no campo
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos
Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Nesta página digitar “Eneva” e, em seguida,
clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Eneva S.A.”. Ato contínuo, selecionar “Formulário de
Referência” e, posteriormente, clicar em “Download” ou “Consulta” da versão mais recente
disponível).
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B3: www.b3.com.br (neste website, na página inicial, ir em “SITE BM&FBOVESPA”, depois, no
quadro “Acesso Rápido”, clicar em “Empresas Listadas” e digitar “Eneva” no campo disponível.
Em seguida acessar “Eneva S.A.” e, posteriormente, no campo “Relatórios Financeiros”. Depois
disso, no campo “Formulário de Referência”, clicar na versão mais recente disponível).

Demonstrações Financeiras da Companhia


Companhia: http://ri.eneva.com.br/ (neste website, selecionar “Informações aos Investidores”,
clicar em “Central de Resultados”, selecionar o ano desejado e, em seguida, o trimestre desejado e
acessar a respectiva versão das “Demonstrações Financeiras Anuais e Completas”).



CVM: www.cvm.gov.br (neste website, clicar em “Central de Sistemas”, posteriormente no campo
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos
Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Nesta página digitar “Eneva” e, em seguida,
clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Eneva S.A.”. Ato contínuo, selecionar “Dados
Econômico-Financeiros” e, posteriormente, selecionar a demonstração financeira a ser consultada e
clicar em “Download” ou “Consulta”).



B3: www.b3.com.br (neste website, na página inicial, ir em “SITE BM&FBOVESPA”, depois, no
quadro “Acesso Rápido”, clicar em “Empresas Listadas” e digitar “Eneva” no campo disponível.
Em seguida acessar “Eneva S.A.” e, posteriormente, no campo “Relatórios Financeiros”. Depois
disso, selecionar o ano desejado e acessar, no campo “Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP”, a respectiva versão das “Demonstrações Financeiras Padronizadas”).

Informações Trimestrais


Companhia: http://ri.eneva.com.br/ (neste website, selecionar “Informações aos Investidores”,
clicar em “Central de Resultados”, selecionar o ano desejado e, em seguida, o trimestre desejado e
acessar a respectiva versão do “ITR”).



CVM: www.cvm.gov.br (neste website, clicar em “Central de Sistemas”, posteriormente no campo
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos
Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Nesta página digitar “Eneva” e, em seguida,
clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Eneva S.A.”. Ato contínuo, selecionar “ITR” e,
posteriormente, selecionar o ITR a ser consultado e clicar em “Download” ou “Consulta”).



B3: www.b3.com.br (neste website, na página inicial, ir em “SITE BM&FBOVESPA”, depois, no
quadro “Acesso Rápido”, clicar em “Empresas Listadas” e digitar “Eneva” no campo disponível.
Em seguida acessar “Eneva S.A.” e, posteriormente, no campo “Relatórios Financeiros”. Depois
disso, selecionar o ano desejado e acessar, no campo “Informações Trimestrais - ITR”, a respectiva
versão das “Informações Trimestrais”).

Demais Documentos e Informações Financeiras
A Administração da Companhia entendeu ser importante a divulgação de pro forma sobre a aquisição
da Companhia de 100% do capital social da PGN nos resultados da Companhia como se a referida
aquisição tivesse acontecido em 1º de janeiro de 2016. Para informações adicionais sobre a aquisição
da totalidade do capital social da PGN mediante aumento de capital, acima referida, vide item “15.7 Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas” do Formulário de
Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma não auditadas são apresentadas
exclusivamente para fins informativos no pressuposto da combinação de negócios acima mencionada
tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2016 para fins das demonstrações do resultado pro forma e não
devem ser interpretadas como indicativo de futuras demonstrações consolidadas do resultado da
Companhia nem a demonstração consolidada do resultado efetiva da Companhia.
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Para informações dos principais indicadores financeiros e operacionais da Companhia pro forma nos
termos acima indicados, vide:
(i)

o item “10.9 - Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e
que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção” do Formulário de
Referência incorporado por referência a este Prospecto;

(ii) as Informações Financeiras Pro Forma não Auditadas da Companhia referentes ao resultado do
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 e do período de seis meses findo em 30 de junho
de 2016, acompanhadas do Relatório de Asseguração dos Auditores Independentes, anexas a este
Prospecto a partir da página 183;
Ainda, em virtude da apresentação das Informações Financeiras Pro Forma não Auditadas da
Companhia acima destacadas, encontram-se anexas ao presente Prospecto:
(i)

as Demonstrações Financeiras Históricas da PGN relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, anexas a este Prospecto a partir da página 199; e

(ii) as Demonstrações Contábeis Intermediárias Históricas da PGN em 30 de junho de 2016, anexas a
este Prospecto a partir da página 251.
OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA DA COMPANHIA E A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS
AÇÕES” DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE
DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO NA COMPANHIA.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Eneva S.A.

Registro na CVM

2123-7, deferido em 7 de dezembro de 2007.

Sede

Localizada na Praia de Botafogo, n° 501, Bloco 1, Sala 701 –
Parte, CEP 22250-040, na cidade do Rio de Janeiro, estado do
Rio de Janeiro.

Prazo de Duração

Indeterminado.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na Praia de Botafogo, n° 501, Bloco 1, Sala 701 –
Parte, CEP 22250-040, na cidade do Rio de Janeiro, estado do
Rio de Janeiro. O Diretor de Relações com Investidores é o Sr.
Pedro Zinner. O telefone da nossa Diretoria de Relações com
Investidores é (21) 3721-3030 e o seu endereço eletrônico é
ri@eneva.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As ações ordinárias de emissão da Companhia encontram-se
listadas no segmento de Novo Mercado da B3 sob o código
ENEV3.

Canais de Divulgação da
Companhia

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no jornal “Monitor
Mercantil” e no website: www.portalneo1.com.br.

Website

http://ri.eneva.com.br/. As informações constantes no site da
Companhia não são parte integrante deste Prospecto e não
estão a ele incorporadas por referência.

Informações Adicionais

Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais sobre a
Companhia e a Oferta poderão ser obtidos junto: (i) à sede
social da Companhia; (ii) aos Coordenadores da Oferta, nos
endereços indicados neste Prospecto ou nos seus respectivos
websites; (iii) à B3, em seu website: www.b3.com.br; ou (iv) à
CVM, Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, na cidade do
Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato
Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no
estado de São Paulo, ou em seu website: www.cvm.gov.br.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto inclui estimativas e declarações futuras, principalmente, nas seções “Sumário
da Companhia – Principais Fatores de Risco relativos à Companhia” e “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 24 e 77, respectivamente, deste Prospecto, e
nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores”
do Formulário de Referência da Companhia, incorporado por referência a este Prospecto.
Essas considerações sobre estimativas e declarações futuras basearam-se, principalmente, em
expectativas atuais da Companhia e estimativas sobre eventos futuros e tendências financeiras que
podem afetar o setor de atuação da Companhia, sua participação de mercado, reputação, negócios,
situação financeira, o resultado de suas operações, perspectivas, margens e/ou fluxo de caixa ou a
cotação de suas ações. As estimativas e declarações futuras estão sujeitas a diversos riscos e incertezas
e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente.
Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que podem
fazer com que as estimativas e declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem, entre outras
situações, as seguintes:


intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas, ambiente
regulatório ou regulamentação ambiental no Brasil;



alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas de
juros, câmbio, nível de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e a liquidez
dos mercados de capitais;



impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de novos projetos de desenvolvimento;



atrasos, excesso ou aumento de custos não previstos na implantação ou execução de projetos;



aumento de custos, incluindo, mas não se limitando aos custos: (i) de operação e manutenção; (ii)
encargos regulatórios e ambientais; e (iii) contribuições, taxas e impostos;



capacidade da Companhia de obter, manter e renovar as autorizações, concessões e licenças
governamentais aplicáveis que viabilizem seus projetos;



riscos operacionais relativos à exploração e produção de petróleo e gás natural, incluindo relativos
à perfuração;



grau de incerteza relativo às estimativas das reservas de gás natural;



capacidade de a Companhia de descobrir ou adquirir, desenvolver ou explorar novas reservas de
gás natural;



a capacidade da Companhia de competir de maneira bem sucedida em todos os segmentos e
mercados geográficos nos quais atualmente opera ou venha a operar no futuro;



nível de endividamento e correspondentes exigências de serviço de dívida da Companhia e das
demais empresas de seu grupo econômico;



capacidade da Companhia de obter novos financiamentos quando necessário, e, em termos
razoáveis;



crises políticas, acontecimentos e a percepção de risco relacionados com as investigações de
anticorrupção envolvendo companhias abertas e empresas estatais brasileiras de vários setores,
empresários e políticos, e o impacto de tais investigações na economia e no cenário político
brasileiros como um todo;
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impacto da recessão econômica e do eventual ajuste fiscal que poderá afetar negativamente o
crescimento da demanda na economia brasileira como um todo;



fatores negativos ou tendências que podem afetar seus negócios, participação no mercado,
condição financeira, liquidez ou resultados de suas operações; e



outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas
páginas 24 e 77, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de Risco”
do Formulário de Referência da Companhia, incorporado por referência a este Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e pode não conter todos os fatores que sejam relevantes
para cada investidor. Adicionalhmente, em virtude de tais riscos e incertezas, os fatores acima
mencionados podem não ocorrer ou os riscos e incertezas podem causar resultados que podem vir a
ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas sobre o futuro.
O investidor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros
discutidos neste Prospecto e no Formulário de Referência, poderão afetar os resultados
futuros da companhia e poderão levar a resultados diferentes daqueles contidos, expressa ou
implicitamente, nas declarações e estimativas neste Prospecto. Tais estimativas referem-se
apenas à data em que foram expressas, sendo que a companhia e os Coordenadores da
Oferta não assumem a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas
estimativas e declarações futuras em razão da ocorrência de nova informação, eventos
futuros ou de qualquer outra forma. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e
valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, pretende”, “espera” e
palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro. Estas estimativas
envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um desempenho futuro, sendo que
os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente diferentes das expectativas descritas
nas estimativas e declarações futuras constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência,
incorporado por referência a este Prospecto.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e,
portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da situação financeira
futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua participação e posição competitiva
no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquelas expressas ou sugeridas
nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e valores
estão além da sua capacidade de controle ou previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos,
nenhuma decisão de investimento deve ser tomada somente baseada nas estimativas e declarações
futuras contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência, incorporado por referência a este
Prospecto.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da Companhia,
incorporado por referência a este Prospecto, podem ter sido, em alguns casos, arredondados para
números inteiros.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS
SOBRE A COMPANHIA ESTÃO NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR
REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO. LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. A COMPANHIA DECLARA QUE AS
INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO
DE REFERÊNCIA. ESTE SUMÁRIO NÃO CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE O INVESTIDOR DEVE CONSIDERAR
ANTES DE INVESTIR NAS AÇÕES DA COMPANHIA. ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIR NAS AÇÕES DA
COMPANHIA, O INVESTIDOR DEVE LER CUIDADOSA E ATENCIOSAMENTE TODO ESTE PROSPECTO E O
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS SEÇÕES “CONSIDERAÇÕES SOBRE
ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO”, “PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA”,
“FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” NAS PÁGINAS 11, 24 E 77 DESTE PROSPECTO, BEM
COMO AS SEÇÕES “3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS”, “4. FATORES DE RISCO” E “10.
COMENTÁRIOS DOS DIRETORES”, RESPECTIVAMENTE, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR
REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, ALÉM DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DA
COMPANHIA, INCORPORADAS POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO E ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PRO
FORMA ANEXADAS A ESTE PROSPECTO SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS TERMOS “NÓS”, “NOS”,
“NOSSOS/NOSSAS” E “COMPANHIA” REFEREM-SE À ENEVA S.A. E SUAS CONTROLADAS E SUBSIDIÁRIAS.
Visão Geral
A Companhia é uma empresa de geração de energia elétrica, pioneira no desenvolvimento e operação do modelo
1
R2W no Brasil . Na data deste Prospecto, a Companhia é a única companhia privada de geração de energia elétrica
no Brasil que atua de forma integrada no setor termelétrico2, ou seja, atua desde a exploração e produção de gás
natural até a geração e comercialização da energia elétrica, o que lhe possibilita o controle do suprimento de gás
natural para suas usinas termelétricas movidas a gás natural.
3
A Companhia é a segunda maior produtora de gás natural onshore no Brasil, conforme dados ANP e, em 30 de abril
4
de 2017, a Companhia possuía reservas comprovadas mais prováveis (2P) de 18,5 bilhões de m³ de gás natural,
conforme dados certificados pela GCA. Além disso, conforme dados da ANEEL, o parque gerador da Companhia,
com capacidade de 2,2 GW, representa 5% da capacidade térmica instalada do país, 11% da capacidade de geração
5
a gás natural e 19% da capacidade de geração a carvão . Na data deste Prospecto, o portfólio de geração de energia
da Companhia propicia uma receita fixa anual de R$576,2 milhões (data-base: exercício social de 2016) decorrentes
de CCEARs, os quais possuem um prazo médio remanescente de 11 anos e, por conseguinte, geram um fluxo de
caixa mínimo estável e receitas fixas que são atualizadas anualmente pela variação do IPCA.

A capacidade da Companhia de desenvolvimento e operação de projetos termelétricos verticalizados, por meio do
modelo R2W, possibilita, no entender da Companhia, uma posição competitiva diferenciada no segmento de
geração de energia termelétrica6. Esse posicionamento é particularmente estratégico para a segurança da matriz
energética brasileira.
Crescimento da Matriz Energética Termelétrica
Historicamente, a principal fonte na matriz elétrica brasileira tem sido a hídrica, que representa aproximadamente
7
64,7% da capacidade instalada total em operação na data deste Prospecto, segundo a ANEEL . A exploração das
hidrelétricas é cada vez mais desafiadora do ponto de vista ambiental e, por vezes, insuficiente ao consumo
demandado em decorrência do crescimento populacional, econômico e industrial8.
As hidrelétricas situam-se, em regra, em regiões sujeitas a diversas restrições ambientais e distantes dos principais
centros consumidores, causam grande impacto ambiental na região de seus reservatórios, e a energia produzida se
torna escassa durante períodos de grandes secas. As fortes secas que atingiram os reservatórios das grandes
hidrelétricas no País em 2001, que resultaram no racionamento energético em âmbito nacional, e as secas que o

1
2
3

4

5

6

7
8

Publicação “Brasil Energia Petróleo”, no 432, novembro de 2016, páginas 34 a 36.
Idem nota 1.
Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP de dezembro de 2016, publicado em 01/02/2017, pág. 12, disponível no site
http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/publicacoes/boletins-anp/Boletim_Mensal-Producao_Petroleo_Gas_Natural/boletim_de_dezembro-2016.pdf
De acordo com o critério divulgado pela PRMS (Petroleum Resources Management System) para as declarações de reservas em projetos que
preenchem os requisitos de comercialidade, as reservas atribuídas a um projeto podem ser incluídas em 3 estimativas de quantidades
recuperáveis: 1P (Comprovadas), 2P (Comprovadas mais prováveis) e 3P (Comprovadas, mais prováveis, mais possíveis).
Dados ANEEL referentes a julho de 2017, disponíveis no Banco de Informações de Geração (inclui fósseis, biomassa e nuclear):
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm
“Potencial Exploratório da Bacia do Parnaíba, Novos Modelos para Acumulação de Hidrocarbonetos Gasosos” Bastos, G.; Santos, J.M.;
Petersohn, E.; Abelha, M.; Portella, A.Y. 2016.
Idem item 6.
Publicação Revista Exame de 23 de junho de 2014, disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/fim-de-potencial-hidreletrico-desafiaexpansao-energetica/
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Sudeste do Brasil sofreu em 2014, quando o preço da energia no mercado livre foi ao teto da faixa9, são exemplos
desse cenário. O risco de desabastecimento e eventuais interrupções no fornecimento de energia têm estimulado o
governo a criar incentivos a fontes alternativas de geração de energia elétrica10.
Como consequência, a participação das hidrelétricas na matriz energética brasileira vem diminuindo gradativamente
desde 200111. Em contrapartida, nota-se a participação cada vez mais significativa de fontes intermitentes de geração
de energia, como a eólica e a fotovoltaica, que hoje respondem conjuntamente por 7,2% da capacidade elétrica
12
instalada em operação no País, segundo a ANEEL, e representarão 14,5% em 2022, segundo EPE . Tais fontes de
energia são intermitentes, ou seja, estão sujeitas a fortes variações ou mesmo descontinuidades por alguns períodos
em virtude de condições meteorológicas. Por essa razão em países nos quais a geração eólica e fotovoltaica é
relevante, as termelétricas são utilizadas na base, ou seja, de forma que possam atender a demanda de energia por
períodos mais longos e com maior flexibilidade, a fim de compensar a falta de vento ou insolação temporárias13. No
Brasil, devido aos desafios na implantação de novas usinas hidrelétricas e a concentração do potencial hídrico a ser
explorado na Região Amazônica, as termelétricas a gás natural se apresentam como candidatas para suprir a futura
14
demanda por energia, pois são capazes de suprir energia com altos padrões de confiabilidade e com uma fonte
menos poluente, quando comparada aos demais combustíveis fósseis.
Além disso, conforme dados da EPE15, o uso do gás natural para geração de energia elétrica no Brasil apresenta
vantagens técnicas, econômicas e operacionais, como, por exemplo, a diversificação da matriz elétrica em prol da
segurança do suprimento, maior capacidade de atendimento dos consumidores finais, nos horários em que há maior
demanda e a complementação da geração renovável intermitente, entre outras.
Recentemente, a EPE iniciou consulta pública sobre o Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE, com horizonte
até 202616, com uma série de inovações, além de um redirecionamento em termos de planejamento na evolução
da oferta de energia para os próximos anos com foco em expansão na oferta de gás natural (tanto em
infraestrutura quanto em capacidade de geração elétrica).
No mesmo sentido, reconhecendo a importância do gás natural, em 2016, o MME iniciou um projeto de
aprimoramento de diretrizes regulatórias do segmento, chamado “Gás para Crescer”, e realizou consulta pública
na qual foram discutidas as diretrizes estratégicas para o novo mercado de gás natural no Brasil. Desse trabalho,
surgiram iniciativas regulatórias que impactam positivamente o modelo R2W, como a recomendação de
readequação da penalidade por não suprimento de gás natural atualmente imposta pela ANEEL nos CCEARs17 a
qual passaria a ser compatível com as características de cada fonte energética, e a adoção da metodologia de
horizontes rolantes18 para comprovação de reservas ao invés da necessidade de comprovação de reservas para todo
o período de suprimento dos CCEARs 19 . Iniciativas como essas fortalecem o mercado de gás natural,
principalmente no que se refere ao fornecimento de gás natural para o setor elétrico.
Com estas novas diretrizes regulatórias, a Companhia acredita que a geração termelétrica a gás natural alcançará, nos
próximos anos, importância significativa no atendimento ao sistema elétrico brasileiro. Nesse contexto, vale destacar que
a expertise na operação integrada da Companhia já foi reconhecida pelo próprio governo brasileiro, através do MME,
como um modelo a ser replicado em outras áreas do Brasil20.

9

10

11

12
13

14
15
16
17
18

19
20

Conforme matérias publicadas em: https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2014/05/16/seca-atual-em-sao-paulo-ea-maior-em-45-anos-mostram-dados-da-usp.htm/http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-a-seca-empresas-ja-pagam-mais-ate-porenergia-negociada-para-2015,177709e
A Lei nº 10.438/2002 criou o PROINFA com o objetivo de aumentar a participação de fontes alternativas renováveis (pequenas centrais
hidrelétricas, usinas eólicas e empreendimentos termelétricos a biomassa) na produção de energia elétrica.
Publicação Revista Ambiente e Energia: https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2016/07/epe-aponta-reducao-na-participacao-dehidreletricas-na-matriz-energetica/29635
Plano Decenal de Expansão 2026 (2017), publicado pela EPE (Tabela 14).
Publicação Revista Ambiente e Energia: https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2015/07/o-desafio-de-fontes-renovaveisintermitentes/26776
Instituto Acende Brasil (2016). O Mercado de Gás Natural e a Geração Termelétrica. White Paper 16, São Paulo, 40p.
Energia Termelétrica: Gás Natural, Biomassa, Carvão, Nuclear / Mauricio Tiomno Tolmasquim (coord). – EPE: Rio de Janeiro, 2016.
Plano Decenal de Expansão de Energia 2026. Brasília: MME/EPE, 2017.
Resolução CNPE nº 18/2017
Conforme Relatório do Gás para Crescer, horizonte rolante significa a comprovação das reservas de gás natural junto à EPE para fins de habilitação
técnica nos leilões de energia que deveria corresponder, no mínimo, a uma quantidade suficiente para geração contínua de energia, à capacidade
disponível máxima, por um período inferior ao do CCEAR (como 07 anos). Após a entrada em operação comercial da usina, a renovação ou
extensão da comprovação da disponibilidade de reservas deverá ser realizada anualmente, junto à ANEEL, demonstrando a existência de volumes
de gás natural suficientes ao atendimento da usina para um horizonte de determinado período à frente, mediante ateste emitido pela ANP.
Proposta de alteração do Decreto nº 5.163, Art. 61.
“O Governo Federal espera que o sucesso do modelo de monetização de gás natural na bacia do Parnaíba seja levado a outras bacias
sedimentares, de forma que o sucesso exploratório em áreas remotas ou de nova fronteira possa também ser monetizado de forma “célere e
responsável” in Grupo de Trabalho de Política Energética para as Atividades de E&P de P&G (CNPE, 2017) e Grupo de Trabalho do Programa
de Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (MME, 2017).
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Modelo de Negócio
A Companhia é, na data deste Prospecto, a única geradora privada de energia termelétrica no Brasil que atua de
21
forma integrada, controlando o suprimento de gás natural para suas usinas . O portfólio de ativos de geração
térmica e a estratégia de expansão da Companhia concentram-se no modelo R2W, que integra a expertise da
Companhia no desenvolvimento e operação de usinas de geração de energia termelétrica com sua experiência na
exploração e produção de gás natural onshore.
Dessa forma, por meio do acesso direto às reservas de gás natural para geração de energia, a Companhia se
posiciona de forma diferenciada dos demais competidores não-integrados no atendimento à crescente necessidade
brasileira por novas e mais seguras fontes de energia, uma vez que é acionista controladora e operadora dos
campos de gás natural que fornecem o suprimento deste combustível para suas usinas de geração de energia
elétrica movidas a gás natural. Desta maneira, a Companhia não depende de contratos de fornecimento de
combustível com terceiros, assim como também não depende da infraestrutura de terceiros (como por exemplos
gasodutos,) para produzir energia no modelo R2W. Assim, o modelo de independência de fornecimento e
infraestrutura de terceiros da Companhia é um diferencial competitivo, especialmente relevante no Brasil, onde 94%
22
da produção de gás natural está concentrada nas mãos de um único operador, qual seja a Petrobras .
Além disso, diferentemente de outros projetos termelétricos cujo combustível é o gás natural, o modelo integrado
da Companhia permite (a) uma melhor gestão comercial dos contratos de fornecimento de gás uma vez que, à
exceção de Parnaíba II, todas as outras termelétricas do Complexo Parnaíba possuem 0% de inflexibilidade, ou seja,
não possuem obrigação de geração mínima, sendo atreladas à ordem de despacho (acionamento) do ONS,
fazendo jus ao recebimento da parcela da receita fixa mesmo nos períodos que não estão despachadas além de (b)
mitigar o risco de exposição às oscilações no preço da commodity gás natural no mercado internacional,
possibilitando maior previsibilidade do custo de geração da energia elétrica.
23
Dados do ONS , através do CVU, mostram que o gás natural onshore, explorado pela Companhia, é mais
competitivo em termos de custo de descoberta, desenvolvimento e produção por metro cúbico, resultando na
geração de energia elétrica com custos mais atrativos para o sistema elétrico brasileiro.

Na data deste Prospecto, a operação R2W da Companhia é desenvolvida no Complexo Parnaíba, o qual é
composto por cinco usinas termelétricas movidas a gás natural: (i) UTE Maranhão IV e (ii) UTE Maranhão V, ambas
detidas pela controlada Parnaíba I, com capacidade instalada conjunta de 676 MW; (iii) UTE Maranhão III, detida
pela controlada Parnaíba II, com capacidade instalada de 519 MW; (iv) UTE MC2 Nova Venécia 2, detida pela
controlada Parnaíba III, com capacidade instalada de 178 MW; e (v) UTE Parnaíba IV, detida pela controlada
Parnaíba IV, com capacidade instalada de 56 MW. O Complexo Parnaíba tem o fornecimento de gás natural
garantido de forma exclusiva pelas subsidiárias da Companhia BPMB24 e PGN (em conjunto, Produtores de Gás
Natural), com capacidade de produção de 8,4 milhões de m3/dia.

Modelo R2W
Usina
Termelétrica

Poços produtores
Unidade de Tratamento
de Gás Natural

Linhas de
Transmissão

Gasodutos

Reservatório
de gás natural

21
22
23
24

Idem nota 1.
Boletim da Produção de Petróleo e Gás, ANP (2016). Dezembro.
Informativo do Programa Mensal de Operação do ONS (IPMO/ONS), de 20/05/2017 a 26/05/2017.
A cessão de todas as participações nos contratos de concessão detidas pela BPMB para PGN foi aprovada pela Resolução de Diretoria nº
280/2017, durante a Reunião de Diretoria de nº 280 da ANP, em 10 de maio de 2017. A conclusão do processo de cessão aguarda apenas o
aceite das garantias financeiras da PGN, em substituição às da BPMB, já apresentadas.

15

O modelo R2W pode ser expandido e replicado na bacia terrestre do Parnaíba, assim como em outras bacias
terrestres com potencial para exploração e produção de gás natural e linhas de transmissão próximas. A replicação
do modelo R2W é uma opção de comercializar gás natural em áreas remotas por meio da geração de energia
elétrica, dada a carência de infraestrutura para escoamento e transporte do gás natural no Brasil25.
As usinas termelétricas do modelo R2W caracterizam-se pelo baixo custo variável de geração, o que propicia tarifas
módicas na geração aos consumidores, e são opções importantes de mitigação de risco de déficit no suprimento
de energia elétrica, em razão da flexibilidade que conferem à operação do sistema, o que ganha ainda mais
relevância no atual contexto de expansão de fontes intermitentes, como a eólica e a fotovoltaica26.
Principais Segmentos de Negócios
A principal atividade desenvolvida pela Companhia se refere à exploração e produção de gás natural, geração e
comercialização de energia elétrica.
Térmicas a Gás Natural
Na data deste Prospecto, o Complexo Parnaíba possui um parque de geração de 1,4 GW de capacidade instalada e
licença ambiental para expansão de 2,1 GW adicionais, o qual está verticalmente integrado às Produtoras de Gás
Natural, que contam com a capacidade produtiva de até 8,4 milhões m³/dia e, em 30 de abril de 2017,
apresentavam 18,5 bilhões de m³ de reservas provadas mais prováveis (2P) conforme dados certificados pela GCA.
As usinas termelétricas do Complexo Parnaíba estão em operação desde 2013 (no caso de Parnaíba II, a operação
comercial foi declarada em 2016) e integram o subsistema Norte do SIN. A venda de energia das referidas usinas é
realizada por meio de: (i) CCEARs celebrados por Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III, com uma receita fixa anual de
R$863,1 milhões (data-base: exercício social de 201627), indexada anualmente ao IPCA, bem como uma receita variável
destinada a cobrir os custos (de combustível, os quais são atualizados anualmente pela variação do IPCA e mensalmente
pela variação do Henry Hub, no caso de Parnaíba I, e de operação e manutenção os quais são atualizados anualmente
pela variação do IPCA) incorridos quando as plantas são despachadas pelo ONS; e (ii) contrato de consórcio celebrado
entre Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. e Kinross Brasil Mineração S.A para o fornecimento de energia
na modalidade de autoprodução no ACL pela Parnaíba IV em volume mensal médio de 46 MW.

A tabela abaixo sintetiza as principais informações relativas aos ativos de geração a gás da Companhia:

Empreendimento
Parnaíba I ................
Parnaíba II ...............
Parnaíba III ..............
(2)

Parnaíba IV ............
(1)
(2)

Localização
Santo Antônio
dos Lopes/MA
Santo Antônio
dos Lopes/MA
Santo Antônio
dos Lopes/MA
Santo Antônio
dos Lopes/MA

Combustível

Participação
Companhia

Receita fixa
anual
(1)
(R$ milhões)

Data de
término do
CCEAR

675 MW

Gás natural

100%

R$520,4

Dez/27

519 MW

Gás natural

100%

R$226,5

Abr/36

178 MW

Gás natural

100%

R$116,3

Dez/27

56 MW

Gás natural

100%

–

Dez/18

Capacidade
total

As receitas se referem às receitas do exercício social de 2016.
A usina é arrendada para o consórcio formado entre a Kinross Brasil Mineração S.A., que detém 95% da sua produção e Parnaíba Geração e
Comercialização de Energia S.A., que por sua vez, detém os 5% remanescentes, operando mediante um modelo de autoprodução. A Parnaíba
IV possui um compromisso de atendimento a uma demanda de 46 MW médios da Kinross, pelo prazo de cinco anos.

Upstream
A Companhia possui ativos de exploração e produção de gás natural integrados à plataforma de geração termelétrica do
Complexo Parnaíba. Para viabilizar o fornecimento de gás natural, combustível de suas usinas termelétricas, a Companhia,
por meio das Produtoras de Gás Natural, é a operadora de 13 contratos de concessão para exploração e produção de
petróleo e gás natural, com 7 campos de gás natural, sendo 3 em produção e 4 em fase de desenvolvimento, com uma
área total de 26.657 km² na bacia terrestre do Parnaíba, localizada preponderantemente no estado do Maranhão, sendo
6.219 km² concedidos na 9ª Rodada de Licitações da ANP, e 21.328 km² concedidos na 13ª rodada de licitações da ANP.

25

26
27

Adaptação às mudanças climáticas no Brasil: Cenários e alternativas – Energia. Maio de 2015. PSR & COPPE, por solicitação da Secretária
Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Idem nota 25.
Conforme previsto nos CCEARs, a receita fixa das usinas de Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III é reajustada anualmente no mês de novembro.

16

Até a data deste Prospecto, a Companhia (i) perfurou mais de 100 poços onshore, dos quais 46 se tornaram poços
produtores, reduzindo os custos de exploração (perfuração de poços e aquisição sísmica em 54% no período de 2014
a 2016) (ii) atingiu um sucesso exploratório de 37% considerando as descobertas realizadas em poços pioneiros; e (iii)
construiu 153 km de gasodutos em sua rede de coleta da produção, tendo se posicionado como empresa líder e com
maior conhecimento na exploração e produção de gás natural na Bacia do Parnaíba, a partir da consolidação do
28
Parque dos Gaviões como uma das principais áreas de produção de gás natural onshore do país .
Térmicas a Carvão Mineral
Além das termelétricas movidas a gás natural, a Companhia possui ativos de geração termelétrica à base de carvão
mineral, que, em conjunto, têm capacidade instalada de 725 MW e representam 33% da capacidade instalada
total da Companhia. Os ativos de geração à base de carvão mineral são as usinas termelétricas: (i) UTE Itaqui, no
Maranhão, com capacidade instalada de 360 MW, detida pela controlada Itaqui; e (ii) UTE Pecém II, no Ceará, com
capacidade instalada de 365 MW, na qual a Companhia possui participação acionária de 50%, por meio da
sociedade Pecém II.
As UTEs Itaqui e Pecém II integram o subsistema Norte e Nordeste, respectivamente, do SIN, e estão em operação. As
referidas usinas estão localizadas nas proximidades de zonas portuárias e são abastecidas por carvão importado. A
venda de energia produzida por tais usinas é realizada por meio de CCEARs, os quais, em conjunto, são responsáveis
por uma receita fixa anual R$713,1 milhões (data-base: exercício social de 2016), indexada anualmente ao IPCA. Os
referidos CCEARs preveem, adicionalmente, uma receita variável destinada a cobrir os custos (de combustível, os
quais são atualizados mensalmente pela variação do CIF ARA, e de operação e manutenção, os quais são atualizados
anualmente pela variação do IPCA) incorridos quando as plantas forem despachadas pelo ONS.

A tabela abaixo sintetiza as principais informações relativas aos ativos de geração a carvão da Companhia:

Empreendimento
Itaqui .........................
Pecém II .....................
(1)
(2)

Localização
São Luís/MA
São Gonçalo do
Amarante/CE

Capacidade
total
360 MW
365 MW

Combustível
Carvão
importado
Carvão
importado

Participação
Companhia

Receita fixa
anual
(1)(2)
(R$ milhões)

Data de
término do
CCEAR

100%

R$375,0

Dez/26

50%

R$338,0

Dez/27

As receitas se referem às receitas do exercício social de 2016.
A Receita Fixa de Pecém II refere-se a 100% do ativo.

Comercialização de Energia
A Companhia atua também na comercialização de energia no mercado livre de energia, por meio da Eneva
Comercializadora. A realização de análises relativas a, dentre outros, cenário hidrológico das bacias do SIN,
macroeconomia e evolução de oferta e demanda de energia são definidoras para as estratégias na comercialização
de energia. A Eneva Comercializadora também faz a gestão do portfólio de geração, atuando na compra e venda
de sobras e déficits de energia das usinas no mercado livre.
No período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2017, o volume de energia negociado pela Eneva
Comercializadora foi de 1.365 GWh (equivalente a 315 MWm por mês). Nos exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2016, 2015 e 2014, foram comercializados, respectivamente, 1.910 GWh, 1.455 GWh e 5.655
GWh de energia.
Principais indicadores financeiros e operacionais
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2017, a receita operacional líquida da Companhia
correspondeu a R$931,0 milhões, o que representou um aumento de 5,1% com relação à receita operacional
líquida no mesmo período em 2016.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a receita operacional líquida da Companhia totalizou
R$2.161,0 milhões, o que representou um aumento de 42,3% e 20,2% em comparação à receita operacional
líquida reportada nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014, respectivamente
(R$1.518,6 milhões e R$1.798,1 milhões, respectivamente).

28

http://www.anp.gov.br/wwwanp/dados-estatisticos
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As tabelas a seguir apresentam um resumo das informações financeiras e operacionais da Companhia para os
exercícios sociais abaixo indicados. Para informações mais detalhadas sobre as demonstrações financeiras e
informações financeiras trimestrais da Companhia, ver item “10 – Comentários dos Diretores”, do Formulário de
Referência incorporado por referência a este Prospecto:
Indicadores
(1)
Financeiros
(Em R$ milhões,
exceto quanto
expressamente
indicado
Receita Operacional
Bruta ............................
Receita Operacional
Líquida .........................
Lucro/Prejuízo Líquido
do exercício ..................
(2)
Margem líquida
(3)
EBITDA ..........................
(4)
EBITDA Ajustado ...........
Patrimônio Líquido ..........
(5)
Endividamento Bruto .....
(6)
Curto Prazo ...................
(7)
Longo Prazo ..................
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Período de seis meses findo em
30 de junho de

2017

2016

2016

2015

2014

Variação
(2016x2015)
(%)

Variação
(2015x2014)
(%)

1.030,6

977,9

5,4

2.357,9

1.686,1

2.010,8

39,8

(16,1)

931,0

885,8

5,1

2.161,0

1.518,6

1.798,1

42,3

(15,5)

(52,7)
(0,1)
427,4
448,1
4.430,2
4.733,6
491,5
4.242,1

(200,3)
(0,2)
172,8
284,2
3.392,2
4.325,4
1.129,4
3.196,0

(73,7)
(50,0)
147,3
57,7
30,6
9,4
(56,5)
32,7

(111,1)
(0,1)
916,7
937,5
4.480,8
4.943,2
1.243,7
3.699,5

137,1
0,1
240,5
422,9
3.577,2
4.091,8
1.010,6
3.081,2

(1.557,0)
(0,9)
(873,9)
216,3
1.217,7
5.163,7
3.289,2
1.874,5

(181,1)
(200,0)
281,2
121,7
25,3
20,8
23,1
20,1

(108,8)
(111,1)
(127,5)
95,5
193,8
(20,8)
(69,3)
64,4

A Companhia esclarece que, em virtude de determinas operações societárias em 2016 e 2015, a comparabilidade (1) dos resultados do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 com relação aos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015
e (2) dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 com relação aos resultados do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014 é limitada. Para informações adicionais sobre as referidas operações, vide os itens 10.1(h) e 10.3(b) do Formulário de
Referência incorporado por referência a este Prospecto.
Margem líquida é uma medida não contábil correspodente à divisão (a) do lucro líquido pela (b) receita operacional líquida.
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) é uma medida não contábil elaborada pela Companhia em
consonância com a Instrução da CVM 527, conciliada com as demonstrações financeiras da Companhia e consiste no lucro líquido (prejuízo)
antes do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e das depreciações e amortizações. O EBITDA
não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (BR GAAP) nem pelo IFRS, emitidas pelo IASB, tampouco
representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como indicador do
desempenho operacional ou como substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia. Para mais informações sobre o
EBITDA, ver o item 3.2 do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto Preliminar.
O EBITDA Ajustado corresponde ao resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e das depreciações e
amortizações acrescido de outras despesas e receitas continuadas, operações descontinuadas, Provisão para Créditos de liquidação Duvidosa
(PCLD), equivalência patrimonial e poços secos. O EBITDA Ajustado não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (BR
GAAP) nem pelo IFRS, emitidas pelo IASB, tampouco representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como
substituto para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou como substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez da
Companhia. Não possui significado padrão e pode não ser comparável com medidas semelhantes utilizadas por outras companhias. Para mais
informações sobre o EBITDA Ajustado, ver o item 3.2 do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto Preliminar.
O endividamento bruto é uma medida não contábil correspondente à soma do endividamento de curto prazo e do endividamento de longo prazo. Para
mais informações sobre o endividamento bruto, ver o item 3.2 do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto Preliminar.
O endividamento de curto prazo é uma medida não contábil corresponde à soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures circulante da Companhia.
Para mais informações sobre o endividamento bruto, ver o item 3.2 do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto Preliminar.
O endividamento de longo prazo é uma medida não contábil corresponde à soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures não
circulante da Companhia. Para mais informações sobre o endividamento bruto, ver o item 3.2 do Formulário de Referência, incorporado por
referência a este Prospecto Preliminar.

(1)

Indicadores Operacionais
Disponibilidade (%) .................................
Despacho (%) ..........................................
Total de energia gerada (Energia bruta
gerada (GWh)) .....................................
Total de gás natural produzido (BCM) ........
Total de energia comercializada (GWh) ....
(1)

Variação
(2017x2016)
(%)

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de

Período de seis meses
findo em 30 de junho de
Variação
(2017 x
2017
2016 2016) (%)
85
85
(0,3)
31
75
(44,2)
2.610
0,29
2.404

5.353
0,71
4.955

(51)
(59)
(51)

2016
85
78
11.815
1,92
1.051

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
Variação
Variação
(2017 x
(2015 x
2015
2014 2016) (%) 2014) (%)
87
89
(1,2)
(2,8)
92
99
(13,9)
(6,8)
11.292
1,57
10.451

11.896
1,97
11.143

5
23
6

(5)
(20)
(6)

Os números da tabela acima consideram 100% do ativo Pecém II e não consideram o ativo Tauá.

Vantagens Competitivas
Na opinião de sua administração, a Companhia está estrategicamente posicionada para se beneficiar das
oportunidades de crescimento e sinergias no setor de energia no Brasil e, assim, criar valor para seus acionistas,
especialmente devido às vantagens competitivas abaixo apresentadas.
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A Companhia é uma empresa integrada de energia, pioneira na implementação do modelo R2W29. Na
opinião de sua administração, a verticalização das operações e a integração plena da cadeia energética
proporcionam à Companhia uma posição competitiva diferenciada no segmento de geração de energia
termelétrica. O modelo de negócios da Companhia, ao reunir expertise na exploração e produção de gás natural e
experiência no desenvolvimento de projetos de geração termelétrica de energia, lhe permite comercializar o gás
natural de bacias terrestres onde não há estrutura de gasodutos para escoamento e comercialização do
combustível pré-existente, ao mesmo tempo em que confere competitividade no custo de geração de energia. Tal
modelo de negócios, baseado em projetos termelétricos verticalizados, traz, segundo o entendimento da
Companhia, algumas importantes vantagens frente aos concorrentes:



Do ponto de vista econômico, os projetos verticalizados da Companhia possuem custos de geração
estáveis e inferiores aos dos demais projetos térmicos a gás natural do setor, que dependem de
terceiros para o fornecimento do combustível, conforme verificável nos Programas Mensais de
Operação Eletroenergética do ONS30. O preço do gás natural praticado pela Companhia é de US$2,62 por
milhão de m3, em contrapartida a valores de US$6,31/MM BTU por milhão de m3 do GNL e US$7,70/MM
BTU por milhão de m3 no pré-sal brasileiro31 Particularmente no Brasil, o fornecimento de gás natural

por terceiros apresenta desafios de infraestrutura, em razão da malha de gasodutos e terminais
ainda pouco desenvolvida, e altos custos logísticos que tornam os preços pouco competitivos.


Do ponto de vista técnico, o modelo R2W oferece segurança e flexibilidade de geração, haja vista possuir
capacidade de atender rapidamente às ordens de despacho do operador do sistema, independentemente da
condição meteorológica sazonal, aspectos muito requisitados por um setor elétrico cada vez mais dependente de
fontes intermitentes e renováveis, além de se basear no combustível fóssil menos poluente, qual seja, o gás natural.

Robusto portfólio de ativos operacionais com alta previsibilidade de geração de caixa em razão de
contratos de venda de energia no longo prazo com receitas fixas atreladas à inflação. Os ativos de geração
da Companhia, que iniciaram a operação entre 2013 e 2016, encontram-se em fase de maturidade operacional,
tendo atingido maior estabilidade operativa. As receitas são principalmente provenientes de CCEARs de longo prazo,
os quais garantem à Companhia receitas fixas, reajustadas anualmente com base no IPCA, e receitas variáveis
reajustadas com base no IPCA, Índice Henry Hub ou CIF ARA destinadas a cobrir os custos de geração com base no
despacho de cada usina. Os principais ativos da Companhia em operação possuem CCEARs com um prazo médio
remanescente de 11 anos e receita anual fixa total de R$1.576,2 milhões (data-base: exercício social de 2016).
Adicionalmente, o modelo integrado da Companhia lhe permite mitigar o risco de exposição às oscilações no preço
da commodity gás natural no mercado internacional, garantindo maior previsibilidade do custo de geração da energia
elétrica. A estabilidade da receita aliada à previsibilidade de custo do gás natural produzido pela Companhia, derivada
do modelo R2W, lhe proporciona rentabilidade atrativa e previsível no longo prazo.
Experiência comprovada no desenvolvimento e operação de usinas termelétricas e ativos onshore de gás
natural. A Companhia liderou o desenvolvimento, execução e operação de 7 projetos termelétricos com capacidade
instalada bruta de 2,9 GW, todos em maturidade operacional na data deste Prospecto. Paralelamente, concluiu com
êxito a estruturação de financiamentos na modalidade Project Finance junto ao BNDES, BNB e IDB, e outras instituições
financeiras nacionais e internacionais conhecidas. Os projetos de geração térmica da Companhia se mostraram de
extrema relevância estratégica para a segurança da matriz energética32 brasileira. No segmento de exploração e produção
de gás natural, as subsidiárias da Companhia lideraram uma das maiores iniciativas de exploração e desenvolvimento de
ativos onshore do passado recente no Brasil, conforme dados de perfuração de poços e de declarações de
comercialidade da ANP. Nesse sentido, segundo dados da ANP, a Companhia foi responsável por 35% de todas as
perfurações terrestres (excluídas as perfurações realizadas pela Petrobras) realizadas no país entre 2010 e 2016. A
33
segunda colocada, por sua vez, respondeu por 10% das perfurações . Ademais, em 2015, a Companhia foi responsável
34
pela metade das 12 declarações de comercialidade de campos de gás natural no Brasil , o que evidencia o seu
compromisso com a viabilidade de novas reservas na bacia do Parnaíba. Em 2016, a Companhia declarou comercial o
Campo de Gavião Preto, totalizando um terço das declarações de comercialidade daquele ano.
29
30

31

32

33

34

Publicação “Brasil Energia Petróleo”, no 432, novembro de 2016, páginas 34 a 36.
Como exemplo, o Programa Mensal de Operação Eletroenergética para o mês de fevereiro de 2016. Disponível em
http://www.ons.org.br/download/agentes/pmo/NT_0017-207-2016.pdf
Dados extraídos dos contratos de compra e venda de gás natural do grupo da Companhia e do Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria
de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia (MME) de junho 2017 disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gasnatural-e-combustiveis-renovaveis/publicacoes/boletim-mensal-de-acompanhamento-da-industria-de-gas-natural/2017 e do PEMAT 2022 divulgado
pela EPE – disponível em: http://www.epe.gov.br/PEMAT/Forms/PEMAT.aspx
Artigo “A Competitividade da Geração Termelétrica a Gás Natural do Brasil” publicado no Rio Oil & Gás Expo and Conference 2014 produzido
por Diogo Lisbona Romeiro e Edmar Fagundes de Almeida.
ANP, Consulta de Poços Perfurados – Dados estatísticos. Conteúdo acessado em 23 de maio de 2017. Disponível para acesso em
http://www.anp.gov.br/site/extras/declaracao_comercialidade/index.asp
Idem nota 33.
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Até a data deste Prospecto, a Companhia (i) adquiriu aproximadamente 11.000 km de sísmica exclusiva 2D; (ii)
perfurou mais de 100 poços onshore, dos quais 46 se tornaram poços produtores (perfuração de poços e aquisição
sísmica em 54% no período de 2014 a 2016); (iii) atingiu um sucesso exploratório de 37% considerando as
descobertas realizadas em poços pioneiros; (iv) construiu 153 km de gasodutos em sua rede de coleta da produção,
o que a posicionou como empresa líder e com maior conhecimento na exploração e produção de gás natural na
35
Bacia do Parnaíba , (v) reduziu os custos de desenvolvimento de R$0,11 em 2014 para R$0,05 em 2017, além de
reduzir o custo operacional de 33% no período de 2015 para 2016. Como reconhecimento do trabalho
desempenhado pela Companhia, em seus editais recentes de licitações, a ANP classifica que a bacia do Parnaíba
possui “potencial petrolífero altamente promissor em razão das recentes descobertas de gás natural no Parque dos
Gaviões”36. O modelo R2W é inclusive mencionado como forma de viabilidade econômica das acumulações
gaseíferas, uma vez que a ANP compreende que “o gás natural eventualmente descoberto e produzido poderá ser
37
comercializado por meio das termelétricas” .
Nos últimos 18 meses, a capacidade de produção de gás natural da Companhia foi ampliada em aproximadamente
70%, passando de 4,9 milhões m³/dia em janeiro de 2015 para 8,4 milhões m³/dia em julho de 2016. Além disso, a
Companhia mais que duplicou suas reservas totais de gás natural de 8,4 bilhões m³ em 1º de janeiro de 2015 para
38
20,4 bilhões m³ em 10º de janeiro de 2017, conforme dados da ANP . Conforme dados publicados pela ANP, de
2014 para 2015, as reservas totais de gás natural na bacia do Parnaíba aumentaram 110,3%, frente à queda nacional
39
de 13,2% . O estado do Maranhão, cujas reservas totais de hidrocarbonetos são integralmente representadas pelas
operações da Companhia, foi o único estado a não apresentar queda de reservas de gás natural na comparação
daquele biênio (2014-2015)40. Além disso, conforme dados certificados pela GCA, as reservas provadas mais prováveis
(2P) da Companhia, aumentaram de 4,3 bilhões de m³ em 30 de junho de 2014 para 17,5 bilhões de m³ em 31 de
março de 2016 e, posteriormente, para 18,5 bilhões de m³ em 30 de abril de 2017. Em contrapartida, destaca-se que
a produção acumulada de gás natural da Companhia desde 2013, foi de 2,5 bilhões de m³ até 30 de junho de 2014,
6,0 bilhões de m³ até 31 de março de 2016 e 6,9 bilhões de m³ até 30 de abril de 2017, respectivamente.
Essa série de atividades de exploração e produção desenvolvidas desde 2009 trouxe à Companhia experiência no
desenvolvimento de ativos produtores de gás natural, o que a Companhia acredita que lhe confere vantagem
41
tecnológica e econômica frente a seus competidores . Segundo a ANP, a Companhia é a segunda maior operadora
de gás natural do Brasil, respondendo por cerca de 5% da produção nacional, sendo que, se somada à produção
42
específica oriunda das operações da Petrobras, ambas as empresas detêm 99% da produção de gás natural . Em
julho de 2016, quando foi atingida a capacidade de 8,4 milhões de m³/dia, o estado do Maranhão ultrapassou a
produção de gás natural do estado da Bahia, tornando-se o quinto maior estado produtor de gás do país43.
A Companhia está preparada para aproveitar diversas oportunidades de crescimento. Diante das
oportunidades existentes no setor elétrico brasileiro e do posicionamento competitivo da Companhia, na opinião
de sua administração, a Companhia pode ser capaz de ampliar sua atuação no segmento de geração de energia
elétrica, especialmente na geração termelétrica à base de gás natural. A Companhia possui projetos em estudo e
desenvolvimento para ampliação do seu parque de geração térmica, cuja construção não foi iniciada, conforme
detalhado abaixo:


Complexo Parnaíba (expansão): As subsidiárias da Companhia possuem licença de instalação para gerar
2.114 MW adicionais no Complexo Parnaíba, os quais poderão ser comercializados desde que a Companhia:


seja vencedora de futuros leilões de venda de energia da ANEEL, ou adquira contratos de venda de energia
disponíveis no mercado, ou celebre novos contratos de fornecimento de energia no mercado livre, para:
a.
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realizar o fechamento do ciclo de Parnaíba I, através do qual suas atuais quatro unidades geradoras a
gás natural serão combinadas com unidades geradoras a vapor, que aproveitarão o vapor oriundo da
geração a gás para gerar energia adicional (potencialmente até 377 MW de capacidade), sem a
necessidade, para tal, de utilizar gás natural adicional até dezembro de 2027; e

Apresentação “Potencial Exploratório da Bacia do Parnaíba, Novos Modelos para Acumulação de Hidrocarbonetos Gasosos”, realizada pela
ANP (SDB/ANP) em conjunto com a UFRJ. 2016.
ANP, Apresentação para a 13ª Rodada de Licitações: “Bacia do Parnaíba”, 2015. Superintendência de Definição de Blocos
Idem nota 36.
ANP, Volumes Declarados pelos Operadores – reservas totais (3P) – Dados estatísticos. Com base no Boletim Anual de Reservas, conforme
Resolução ANP Nº 47/2014.
ANP,
Anuário
Estatístico
Brasileiro
do
Petróleo,
Gás
Natural
e
Biocombustíveis
2017,
disponível
em:
http://www.anp.gov.br/wwwanp/publicacoes/anuario-estatistico/3819-anuario-estatistico-2017
ANP, Volumes Declarados pelos Operadores – reservas totais (3P) – Dados estatísticos.
“Potencial Exploratório da Bacia do Parnaíba, Novos Modelos para Acumulação de Hidrocarbonetos Gasosos”, realizada pela ANP (SDB/ANP)
em conjunto com a UFRJ. 2016.
Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP de dezembro de 2016, publicado em 01/02/2017, disponível no site
http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/publicacoes/boletins-anp/Boletim_Mensal-Producao_Petroleo_Gas_Natural/boletim_de_dezembro-2016.pdf
Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP – Circulação Externa, julho de 2016.
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b.





realizar o fechamento do ciclo de Parnaíba III, através do qual suas atuais duas unidades geradoras a
gás natural serão combinadas com uma ou mais unidades geradoras a vapor, que aproveitarão o
vapor oriundo da geração a gás para gerar energia adicional (potencialmente até 94 MW de
capacidade), sem a necessidade, para tal, de utilizar gás natural adicional até dezembro de 2027.

avance na campanha exploratória nas áreas sob concessão para exploração e produção de gás natural na
Bacia do Parnaíba, por meio da identificação de novas acumulações comercialmente viáveis para a produção
de gás natural, como verificado no Plano de Avaliação de Descoberta dos Poços 1OGX119MA e
1OGX120MA (“PAD Araguaína”), localizado a 114km ao sul do Complexo Parnaíba, o que poderá permitir
a construção de novos empreendimentos de geração térmica e a consequente comercialização de energia.

Geração Eólica: A Companhia possui um projeto com capacidade potencial de aproximadamente 600 MW que
reúne 21 parques eólicos localizados no estado do Rio Grande do Norte, nas cidades de Jandaíra, Lajes e Pedra
Preta. O referido complexo está em fase de desenvolvimento e possui licenças ambientais prévias já concedidas e
em fase de renovação, referentes a capacidade de 426 MW da capacidade potencial acima mencionada. O
Complexo Eólico Santo Expedito poderá comercializar sua energia na medida em que a Companhia seja
vencedora em futuros leilões da ANEEL, adquira contratos de venda de energia disponível no mercado ou celebre
novos contratos de fornecimento de energia no mercado livre.

Administração qualificada com vasta experiência nos setores de atuação da Companhia. Os atuais
administradores da Companhia possuem experiência nos setores elétrico e de petróleo e gás natural, com, em
média, 20 anos de experiência, e é altamente focada na gestão eficiente de seus ativos, planejamento para
expansões futuras de projetos, redução de custos, criação de valor para os acionistas e orientada por elevados
padrões de governança corporativa. O plano de remuneração contempla incentivos variáveis vinculados ao alcance
de metas de desempenho, estimulando eficiência e geração de valor. Diante disto, a Companhia acredita que sua
administração contribui para o sucesso no desenvolvimento de seus projetos e a coloca em uma posição
privilegiada para identificar e executar novos projetos.
A recente Administração da Companhia foi bem sucedida em atingir metas financeiras e operacionais estabelecidas
no plano de negócios da Companhia, quais sejam: (i) o aumento da capacidade de produção de gás em 71% no
período compreendido entre janeiro de 2015 e julho de 2016; (ii) aumento de eficiência, mensurada através do índice
de disponibilidade, de acordo com a ONS, na usina de Itaqui, no período compreendido entre 30 de junho de 2016 e
30 de junho de 2017 de 70,5% para 96,5% (considerada a disponibilidade média verificada no período), com uma
redução no custo fixo da usina no mesmo período de 6%; e (iii) o aumento do fluxo de caixa operacional (caixa
líquido gerado) em 53,2% no período de seis meses findo em 30 de junho de 2017 comparado com o mesmo
período em 2016, respectivamente, no período entre o último trimestre de 2015 e último trimestre de 2016.
Estratégia da Companhia
A Companhia busca ser reconhecida como uma empresa líder integrada de energia, atuando por meio de um
modelo que conjuga a geração elétrica e a exploração e produção de gás natural. Dessa forma, sua estratégia
inclui as seguintes diretrizes:
Maximizar valor sobre projetos existentes, aumentando a rentabilidade dos ativos da Companhia por
meio de disciplina na alocação de capital, de captura de sinergias, de ganhos de escala, e da otimização
da estrutura de capital. A Companhia busca constantemente promover (a) o aumento da eficiência de seus
ativos em operação por meio de investimentos na sua operação e manutenção, e (b) a melhora da sua
performance, por meio da redução da indisponibilidade operacional das usinas e otimização do custo logístico do
combustível. Aliada à otimização operacional dos ativos da Companhia, há uma estratégia de aprimorar a sua
estrutura de capital, por meio da renegociação do endividamento com a finalidade de obter taxas mais atrativas,
alongamento de parte significativa da dívida de curto prazo da Companhia, bem como redução da alavancagem.
Expandir a capacidade de geração do parque termelétrico da Companhia. Na opinião de sua administração, a
Companhia está adequadamente posicionada para se beneficiar da expansão da capacidade instalada projetada no
Brasil44, uma vez que, conforme opinião do MME, a Companhia se destaca como modelo a ser replicado45 e possui
conhecimento aprofundado da Bacia do Parnaíba, onde as atividades da Companhia são desenvolvidas. A Companhia
possui licença ambiental de instalação para gerar 2.114 MW adicionais no Complexo Parnaíba, que poderão ser
contratados à medida que realize o fechamento do ciclo das térmicas Parnaíba I e Parnaíba III, e avance com sua
campanha exploratória em suas áreas sob concessão na Bacia do Parnaíba, identificando novas acumulações
comercialmente viáveis para a produção de gás natural, bem como se torne vencedora nos futuros leilões de venda
de energia da ANEEL, adquira novos contratos de comercialização de energia no mercado regulado e por longo prazo
disponíveis no mercado ou venda novos contratos de energia no mercado livre.
44

45

Plano Decenal de Expansão de Energia 2026. Ministério de Minas e Energia, 2017. Cap. III, Anexo I. Tabela 14. “Evolução da Capacidade
Instalada por Fonte de Geração para a Expansão de Referência”. Pág. 102.
Segundo o MME, “espera-se que o sucesso do modelo de monetização do gás natural da Bacia do Parnaíba possa ser levado a outras bacias e
que o sucesso exploratório em áreas remotas ou de fronteira exploratória também possa ser monetizado de forma célere e
responsável”. Ministério de Minas e Energia, “Grupo de Trabalho de Política Energética para as Atividades de E&P de P&D”, que subsidiou a
redação da nova Política de E&P da Resolução CNPE nº 17/2017. Abril de 2017.
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Extensão do ciclo operativo do parque térmico operacional no Complexo do Parnaíba. Os ativos de
geração da Companhia estão autorizados a operar por um prazo médio de 35 anos, apesar de estarem
comprometidos contratualmente no Mercado Regulado ao fornecimento de energia por períodos de 15 a 20 anos.
Com a retomada das iniciativas exploratórias nos blocos na Bacia do Parnaíba, a Companhia busca explorar e
desenvolver reservas adicionais que permitam estender o ciclo operacional das usinas operacionais no Complexo
Parnaíba para além de seus contratos comerciais.
Utilizar excelência exploratória e expertise já adquirida em novas oportunidades de E&P onshore, de
forma a replicar o modelo R2W em outras bacias sedimentares e consequentemente consolidar o
posicionamento de líder como player integrado de energia no país. O Brasil possui expressivo potencial
46
geológico terrestre ainda inexplorado em bacias sedimentares de nova fronteira, conforme reconhecido pela ANP .
47
Com a maior periodicidade nos leilões para concessão de áreas para E&P recentemente divulgada pela ANP , poderão
surgir oportunidades para que a Companhia ingresse em novas fronteiras exploratórias onshore, área na qual possui
expertise. De forma complementar, a Companhia possui experiência em liderar projetos de desenvolvimento,
execução e operação de projetos termelétricos. Assim, considerando o sólido histórico de descobertas comerciais da
Companhia (considerando que desde o início de suas operações foi obtida a declaração de comercialidade de 11
48
campos ) e capacidade de entregar projetos de capital intensivo on time e on budget (como comprovam os
investimentos de mais de R$1 bilhão realizados em 2015 e 2016 que permitiram que a Companhia executasse a
49
maior campanha de perfuração onshore no Brasil no ano de 2016 ) demonstram que a Companhia é candidata
natural a replicar em outras bacias o modelo R2W por meio do qual opera no Complexo Parnaíba. Em linha com essa
estratégia, na última rodada de licitações da ANP (13ª Rodada), foi adquirido um novo portfólio exploratório com 7
blocos exploratórios na Bacia do Parnaíba, os quais serão explorados nos próximos anos. A partir da diversificação da
base de ativos nos diferentes submercados, será possível otimizar a alocação de capital em ativos disponíveis e
maximizar o retorno de determinados projetos, aproveitando oportunidades do setor de energia.
Estrutura Societária
A Companhia tem capital pulverizado, ou seja, não há um acionista ou grupo de acionistas controlador. Para mais
informações sobre a composição do nosso capital social, veja a seção “Principais Acionistas” deste Prospecto, a partir
da página 51, e o item “15 – Controle e Grupo Econômico” do Formulário de Referência incorporado por referência
a este Prospecto. Abaixo, segue a estrutura societária simplificada da Companhia na data deste Prospecto:
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“Regulamentação e Desenvolvimento das Rodadas Brasileiras de Licitação de Petróleo e Gás”, ANP – 2008. “Novas Fronteiras Exploratórias:
Estudando o futuro do setor petróleo no Brasil”, ANP – 2004. “Sumário das áreas em estudo da 14ª Rodada de Licitações”, ANP – 2017.
Resolução CNPE nº 16, de 08 de junho de 2017.
Campos de: (i) Gavião Real; (ii) Gavião Azul; (iii) Gavião Branco; (iv) Gavião Branco Oeste – posteriormente anexado ao Campo de Gavião
Branco; (v) Gavião Branco Sudeste – posteriormente incorporado ao Campo de Gavião Branco; (vi) Gavião Vermelho; (vii) Gavião Caboclo; (viii)
Gavião Caboclo Sul – posteriormente anexado ao Campo de Gavião Caboclo; (ix) Gavião Branco Norte; (x) Gavião Branco Sul – posteriormente
anexado ao Campo de Gavião Branco Norte; e (xi) Gavião Preto.
Idem nota 33.
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Eventos Recentes
Recuperação Judicial
Em 29 de junho de 2016, o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro decretou o encerramento
do processo de recuperação judicial da Companhia e de sua subsidiária ENEVA Participações. A entrada da
Companhia em recuperação judicial, em 16 de dezembro de 2014, foi resultado de vários fatores que ocorreram
ao longo do ano de 2014, os quais fizeram com que alguns dos projetos da Companhia em curso tivessem sua
conclusão atrasada, alterando-se os prognósticos sobre o momento inicial de geração de energia, assim como o
programa de rentabilidade da operação. Esses fatores geraram impactos negativos nas sociedades operacionais
controladas direta ou indiretamente pela Companhia, o que afetou adversamente o fluxo de caixa da Companhia,
impossibilitando-lhe à época honrar pontualmente pagamentos a fornecedores e às instituições financeiras.
No âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia, em 26 de agosto de 2015, foi aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aumento de capital privado, no valor de até R$3,65 bilhões, como
etapa crucial da implantação do plano de recuperação. O aumento foi concluído em 5 de novembro de 2015,
tendo sido subscrito e integralizado por meio (i) da contribuição de ativos, no valor total de R$1,3 bilhão; (ii)
capitalização de créditos no valor global de R$983,0 milhões do total dos créditos quirografários contra a
Companhia e inscritos na recuperação judicial, e (iii) aporte em dinheiro, totalizando a quantia de R$9,1 milhões. O
aumento de capital aprovado, em conjunto com a redução de 20% da dívida inscrita na recuperação judicial,
reduziu a dívida da Companhia de R$2,4 bilhões para uma dívida de longo prazo de R$1,0 bilhão.
Com os ativos contribuídos, a Companhia passou a deter participação, direta ou indireta, de 100% (a) na BPMB; (b)
nas UTEs Parnaíba I, Parnaíba III e Parnaíba IV; e (c) na ENEVA Participações, além de participação de 27,3% da PGN.
Para mais informações sobre o plano de recuperação judicial, ver o item 6.5 do Formulário de Referência,
incorporado por referência a este Prospecto.
Aumento de Capital mediante o qual a PGN passou a ser subsidiária integral da Companhia
Em 24 de março de 2016, foi celebrado acordo entre a Companhia, Cambuhy I FIP e a OGX, o qual foi concluído
com êxito em 3 de outubro de 2016, e segundo o qual a Companhia promoveu um aumento de capital, para
subscrição privada pelo Cambuhy I FIP e pela OGX, mediante a contribuição da totalidade de suas participações
acionárias e debêntures conversíveis da 3ª e 4ª emissões de debêntures da PGN, de forma que a Companhia
passou a deter 100% do capital social total da PGN, tornando-se sua acionista única, e Cambuhy I FIP e OGX
passaram a ser acionistas diretos da Companhia.
Em virtude da referida operação, a Companhia entendeu ser importante a divulgação de pro forma sobre a
aquisição da Companhia de 100% do capital social da PGN nos resultados da Companhia como se a referida
aquisição tivesse acontecido em 1º de janeiro de 2016. Para informações dos principais indicadores financeiros e
operacionais da Companhia pro forma nos termos acima indicados, vide o item “10.9 - Outros fatores que
influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados
nos demais itens desta seção” do Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto.
Acordo de Investimento do Cambuhy I FIP
Em 12 de setembro de 2017, a Companhia celebrou com o Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, fundo de investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito
no CNPJ sob o n° 19.250.704/0001-40 (“Cambuhy I FIP”), um acordo de investimento, por meio do qual o
Cambuhy I FIP se comprometeu a efetuar, um investimento privado, irrevogável, mediante a aquisição de Ações
correspondentes a 10,0% (dez por cento) das Ações a serem ofertadas no âmbito da Oferta Primária (“Ações
Objeto do Investimento” e “Acordo de Investimento”, respectivamente).
Nos termos do Acordo de Investimento, as Ações serão subscritas ao Preço por Ação (conforme abaixo definido) e
sua integralização será realizada simultaneamente à liquidação da Oferta. Ainda, as Ações que venham a ser
adquiridas pelo Cambuhy I FIP, no âmbito da Oferta, estão sujeitas a restrições à venda de ações (Lock-up), por um
período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início (conforme abaixo
definido), sobre as quais o Cambuhy I FIP não poderá efetuar quaisquer das seguintes operações: (i) ofertar, vender,
emitir, contratar a venda, empenhar ou de outro modo dispor das Ações Objeto do Investimento; (ii) ofertar, vender,
emitir, contratar a venda, contratar a compra ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias para adquirir as
Ações Objeto do Investimento; (iii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge ou qualquer acordo que transfira a
outros, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da titularidade das Ações Objeto do
Investimento; ou (iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a
(iii) acima (exceto em qualquer caso por transferências para afiliadas ou para partes relacionadas do Cambuhy I FIP).
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O compromisso do Cambuhy I FIP em subscrever as Ações Objeto do Investimento será automaticamente revogado
e deixará de produzir quaisquer efeitos, sem qualquer responsabilidade para a Companhia e/ou o Cambuhy I FIP,
na hipótese de a Oferta não ser liquidada, até em 30 de novembro de 2017 (inclusive), sem considerar o eventual
exercício e liquidação da Opção de Ações do Lote Suplementar.
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia
Abaixo estão litados apenas os cinco principais fatores de risco que afetam a Companhia. Para mais informações
sobre os demais fatores de risco aos quais a Companhia está exposta, ver a seção “Fatores de Risco Relacionados
às Ações e à Oferta”, a partir da página 77 deste Prospecto, e os itens “4.1 Fatores de Risco” e “4.2. Riscos de
Mercado” do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
A imprevisibilidade do despacho pode afetar negativamente tanto as operações das usinas movidas a
gás natural quanto o nível de consumo das reservas dos campos de gás natural da Companhia, podendo
afetar adversamente os resultados financeiros e operacionais da Companhia.
A Companhia é acionista controladora do Complexo Parnaíba, o qual é composto por cinco UTEs movidas a gás
natural, detidas por quatro subsidiárias da Companhia, quais sejam: (i) UTE Maranhão IV e UTE Maranhão V,
detidas pela Parnaíba I; (ii) UTE Maranhão III, detida pela Parnaíba II; (iii) UTE MC2 Nova Venécia 2, detida pela
Parnaíba III; e (iv) UTE Parnaíba IV, detida pela Parnaíba IV. O Complexo Parnaíba tem o fornecimento de gás
natural garantido pelos Produtores de Gás Natural.
O Complexo Parnaíba é um empreendimento reservoir-to-wire, ou seja, a geração de energia pelas usinas
termelétricas utiliza o gás natural produzido pelos campos dos Produtores de Gás Natural. Dessa forma, as UTEs
Parnaíba dependem do fornecimento de gás natural pelos Produtores de Gás Natural.
Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III celebraram CCEARs por disponibilidade, ou seja, as usinas estão disponíveis
para geração de energia elétrica sempre que acionadas pelo ONS. Nesse sentido, tais usinas são remuneradas
mediante o recebimento de (i) uma parcela fixa, denominada receita fixa, e (ii) uma parcela variável, denominada
receita variável, que é proporcional à geração de energia e valorada ao seu CVU, o qual remunera seus custos
variáveis de operação. Por meio desses CCEARs e da regulamentação vigente, Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III
estão obrigadas a, caso despachadas (ou seja, acionadas pelo ONS), gerar quantidade de energia determinada pela
ONS, a qual pode corresponder a até a potência instalada da usina para o SIN. Por sua vez, a Parnaíba IV está no
mercado livre e possui uma estrutura de autoprodução. Isso significa que deverá obedecer a ordem de despacho
do ONS, sendo remunerada a um valor fixo mensalmente, pela energia disponibilizada no âmbito da estrutura de
autoprodução.
O ONS, semanalmente, analisa as condições do SIN tais como (i) demanda de energia, (ii) vazões hidrológicas e
níveis dos reservatórios das hidrelétricas, (iii) entrada em operação de novas plantas, dentre outros, a fim de
determinar a geração de energia para cada submercado brasileiro. O resultado desse processo definirá o CMO, ou
seja, o custo que o sistema incorre para acionar mais uma usina para fazer frente a uma unidade adicional de
carga. Todas as usinas que possuam um custo abaixo do CMO definido podem ser, em regra, despachadas
(acionadas) pelo ONS.
O despacho, ou seja, o acionamento de determinada usina por ordem do ONS, pode ocorrer por meio das
seguintes modalidades: (i) despacho por mérito, quando o CVU é menor que o CMO, conforme descrito acima, (ii)
despacho fora da ordem de mérito por “garantia energética”, quando a usina é demandada a gerar energia
independentemente de critérios econômicos e das condições estabelecidas no CCEARs, conforme orientação do
CMSE ao ONS, ou (iii) despacho fora da ordem de mérito por restrição elétrica, quando a usina é demandada a
gerar energia elétrica mesmo que seu CVU esteja acima do CMO em razão de restrição operativa. Nesse caso, a
restrição operativa decorre de, entre outros motivos, de problema da rede de transmissão ou distribuição elétrica.
Assim, em certos cenários, as UTEs Parnaíba podem enfrentar despacho elevado durante períodos prolongados,
como no caso de eventual interrupção ou paralisação de operações de usinas hidrelétricas relevantes para seu
subsistema ou no caso de períodos de seca e estiagens prolongados. Nos casos de despacho elevado e por longos
períodos de tempo, a produtividade dos campos de gás natural da Companhia pode ser afetada, ocorrendo um
declínio acentuado de suas reservas face às projeções inicialmente realizadas pela Companhia. Nessas hipóteses,
caso os Produtores de Gás Natural não repliquem as taxas históricas de sucesso ao explorar e desenvolver novas
reservas e campos de gás natural nas áreas sob concessão das subsidiárias da Companhia na Bacia do Parnaíba, as
UTEs Parnaíba podem não ser capazes de gerar energia elétrica em montante suficiente para cumprir as obrigações
assumidas em seus CCEARs.
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Nesse caso, Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III estarão sujeitas ao pagamento de ressarcimento às distribuidoras
por geração abaixo do despacho do ONS e Parnaíba IV poderá ter que arcar com o pagamento do PLD. Em ambos
os casos, é possível que haja a degradação da garantia física das UTEs Parnaíba. Adicionalmente, poderá haver a
cobrança de penalidade por falta de combustível pela CCEE. Tal penalidade será calculada mensalmente com base
na energia não gerada pela falta de combustível, correspondendo ao PLD médio acrescido de 25% da diferença
entre o PLD máximo e médio, sendo que este percentual de acréscimo será agravado conforme reincidência até o
patamar de 100%.
E, em caso de uma restrição operativa prolongada, as UTEs Parnaíba poderão ter sua operação comercial suspensa
ou revogada, sendo que tal penalidade pode acarretar a revogação dos CCEARs, implicando em (i) encerramento
do recebimento da receita fixa e receita variável, e (ii) pagamento de multa por rescisão, além de perdas e danos e
quaisquer outras indenizações e compensações cabíveis.
Todo o acima exposto pode afetar de forma significativa e relevante a situação financeira e patrimonial das UTEs
Parnaíba e, por conseguinte, da Companhia.
As atividades de exploração, desenvolvimento e produção nas áreas sob concessão da Companhia
poderão não resultar na produção de gás natural em quantidades ou qualidades viáveis de forma
atender ao suprimento das UTEs movidas a gás natural da Companhia.
A Companhia é a única acionista dos Produtores de Gás Natural, os quais são concessionários em 13 contratos de
concessão para exploração e produção de petróleo e gás natural, outorgados pela ANP, com uma área total de
27.547 km² concedida na bacia terrestre do Parnaíba, localizada preponderantemente no estado do Maranhão. Os
Produtores de Gás Natural são fornecedores exclusivos do Complexo Parnaíba, sendo que o suprimento de gás
natural para as UTEs é essencial para a geração de energia elétrica, e eventual intercorrência ou interrupção nesse
suprimento poderá acarretar a aplicação das penalidades indicadas acima em face das UTEs.
Nesse sentido, a Companhia desenvolve ativamente atividades de E&P de gás natural para cumprir com a
obrigação de fornecimento às usinas termelétricas do Complexo Parnaíba.
No âmbito das atividades de E&P, as decisões de adquirir, explorar e desenvolver uma área estão sujeitas a diversas
informações e interpretações, como por exemplo, dados sísmicos, análises geofísicas, geoquímicas e geológicas, e
dados de testes de produção. A depender das características geológicas da área, os dados existentes podem não
ser suficientes para permitir a identificação com precisão de uma acumulação de gás natural economicamente
viável. As operações de E&P da Companhia são desenvolvidas em uma área considerada como “nova fronteira”
(Bacia do Parnaíba), o que significa que as características geológicas da área são pouco conhecidas e há poucos
dados sísmicos disponíveis, quando comparadas a outras bacias sedimentares.
Não é possível assegurar, antes da perfuração de um poço e da realização de certos testes específicos, que um
determinado prospecto exploratório mapeado, ou seja, que uma acumulação potencial efetivamente conterá gás
natural ou, ainda que os contenha, que produzirá gás natural em quantidade e/ou qualidade suficientes para
recuperar os custos de sua exploração e de seu desenvolvimento.
Após a perfuração bem-sucedida de um poço, indicando a existência de uma acumulação de gás natural,
determinados fatores, tais como fatores geológicos, regulatórios e de mercado, bem como informações adicionais
adquiridas a posteriori (por exemplo, na perfuração de poços de desenvolvimento), podem fazer com que uma
descoberta seja economicamente pouco viável ou, até mesmo, totalmente inviável.
Além disso, uma vez comprovadas as reservas, a Companhia depende de sua habilidade de desenvolvê-las com
sucesso. Por exemplo, os custos de perfuração de poços são incertos, e inúmeros fatores que não estão sob o controle
da Companhia (incluindo mas não se limitando a circunstâncias inesperadas de perfuração, pressões anormalmente
altas nas formações geológicas, características desconhecidas da bacia de nova fronteira, falhas de equipamento ou
acidentes, disponibilidade de equipamentos para perfuração e de peças de reposição relacionadas, escassez de mão
de obra, condições climáticas adversas e demora na ou impossibilidade de obtenção de aprovações e licenças
necessárias de autoridades governamentais) podem fazer com que as operações de desenvolvimento sejam
dificultadas, atrasadas ou canceladas, o que pode afetar de forma negativa as operações da Companhia.
Ainda a vazão de gás natural esperada para os campos de gás natural da Companhia pode não ser atingida, fazendo
com que a descoberta, exploração e desenvolvimento de novas reservas seja necessária para que a vazão de gás
natural planejada seja atingida. Para tanto, pode ser necessária a antecipação de investimentos para a exploração e o
desenvolvimento de reservas ainda não exploradas e desenvolvidas e a aceleração de atividades exploratórias, que,
conforme acima, estão sujeitas a insucesso.
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Em vista do acima exposto, a Companhia poderá não recuperar os custos despendidos na respectiva exploração e
desenvolvimento, entregar a vazão e o volume de gás natural planejados afetando o suprimento de gás natural
para as UTEs Parnaíba e, por consequência, os negócios da Companhia e sua situação financeira poderão ser
afetados de modo adverso.
A Companhia pode não ser capaz de gerar toda a energia que se obriga contratualmente a entregar, o
que pode ter um efeito adverso sobre os seus negócios.
Por meio dos CCEARs celebrados, as UTEs da Companhia se comprometem a gerar e entregar montantes
determinados de energia elétrica ao sistema elétrico brasileiro. Caso as UTEs não sejam capazes ou sejam
impedidas de gerar energia elétrica em montante suficiente para cumprir com as obrigações assumidas em razão
de imprevistos operacionais, tais como desgastes de equipamentos e overhauls (paradas para manutenção) fora do
programado, por exemplo, as subsidiárias da Companhia podem ter seu fluxo de caixa e resultados operacionais
impactados adversamente e de forma relevante.
Na ocorrência dos eventos descritos no parágrafo acima, as UTEs poderão incorrer em diferentes custos,
penalidades e consequências contratuais e regulatórias, tais como:
(i)

pagamento de ressarcimento às distribuidoras de energia elétrica por geração abaixo do despacho exigido
pelo ONS (ADOMP), calculado pela CCEE com base na diferença entre o PLD e o CVU das usinas e aplicado no
valor de Receita Fixa e Receita Variável das mesmas;

(ii) obrigação de adquirir energia a preço de mercado (PLD) no mercado livre para recomposição de lastro;
(iii) pagamento de penalidade por falta de lastro (ou seja, pelo fato de a UTE não ter adquirido energia no
mercado livre para compensar a energia contratual por esta não gerada diretamente);
(iv) a degradação da garantia física das UTEs; e
(v) no caso de falta de combustível, pagamento de penalidade calculada com base na energia não gerada pela
falta de combustível.
Em determinados casos, como indisponibilidades prolongadas, poderá ocorrer a suspensão da operação comercial
da usina pela ANEEL com interrupção do recebimento de sua receita fixa prevista nos CCEARs, o que poderá afetar
adversamente a condição financeira e situação patrimonial da Companhia.
As penalidades acima descritas se aplicam indistintamente às operações das usinas que possuem CCEARs vigentes
que são movidas (i) a gás natural, quais sejam, as UTEs Parnaíba e (ii) a carvão mineral, quais sejam, as usinas de
Itaqui e Pecém II detidas pelas sociedades Itaqui e Pecém II.
A aplicação das penalidades depende de diversos fatores como o motivo, tempo de duração da indisponibilidade,
montante de energia não gerado, bem como a capacidade de replicar as taxas históricas de sucesso na exploração,
desenvolvimento e produção de gás natural nas áreas sob concessão. A ocorrência de quaisquer destes fatores e a
subsequente aplicação das penalidades podem impactar negativamente e de forma relevante os negócios e os
resultados financeiros das UTEs, e, por consequência, da própria Companhia.
As estimativas de reservas de gás natural da Companhia envolvem um grau significativo de incerteza e
estão baseadas em premissas que podem não ser precisas.
A Companhia contratou a GCA, empresa independente de certificação de recursos e reservas no setor de petróleo
e gás natural, para elaborar o Relatório GCA, conforme abaixo:
Relatório de reservas preparado em 15 de maio de 2017 com data-base de 30 de abril de 2017.
O Relatório GCA está disponível em www.ri.eneva.com.br. Para informações relativas ao Relatório GCA, vide o
item 7.9 do Formulário de Referência.
Caso os dados geológicos e de engenharia utilizados no aferimento das reservas sejam revisados devido a
obtenção de informação adicional durante o desenvolvimento ou produção dos campos, as reservas da Companhia
poderão ser significativamente menores que as indicadas hoje nas estimativas de volume do portfólio da
Companhia e Relatório GCA.
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Ainda, o Relatório GCA contém informações que são baseadas em premissas e expectativas de eventos futuros e
tendências financeiras, não sendo possível à Companhia assegurar se essas premissas serão observadas e se essas
expectativas e tendências se concretizarão. Caso as premissas e expectativas em que se baseia o Relatório GCA não
sejam observadas ou não venham a se concretizar, poderá haver reduções das reservas o que, por conseguinte,
pode levar a uma depleção mais rápida dos campos ou a uma redução da produção futura, causando um efeito
adverso sobre os resultados operacionais e condição financeira da Companhia.
Decisões adversas em um ou mais processos administrativos e/ou judiciais em que a Companhia é parte
podem afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
A Companhia e suas subsidiárias são partes em processos administrativos e judiciais, na esfera cível, regulatória,
trabalhista e fiscal, que são ajuizados no curso habitual dos seus negócios. A Companhia não pode garantir que os
resultados de tais processos lhe serão favoráveis ou, ainda, que os riscos inerentes a tais ações estejam
adequadamente provisionados. As provisões constituídas e que venham a ser constituídas podem ser insuficientes
para fazer frente ao custo total decorrente dos processos. Adicionalmente, a Companhia pode estar sujeita a
contingências por outros motivos que a obrigam a dispender valores significativos. No caso de decisões judiciais
desfavoráveis à Companhia, especialmente em processos envolvendo valores relevantes e causas conexas, que
alcancem valores substanciais ou impeçam a realização de negócios conforme inicialmente planejados, poderá se
observar efeito adverso nos resultados da Companhia, bem como os negócios, a situação financeira e o valor de
mercado das ações da Companhia podem ser adversamente afetados.
Para mais informações sobre os processos administrativos e judiciais relevantes em que a Companhia é parte, vide
itens 4.3 a 4.7 do Formulário de Referência.
Informações Adicionais
O escritório administrativo da Companhia está localizado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na
Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, sala 701 – parte, Botafogo. O telefone do Departamento de Relações com
investidores da Companhia é (21) 3721-3030. O endereço da Companhia na rede mundial de computadores
(website) é ri.eneva.com.br. As informações constantes no website ou que podem ser acessadas por meio dele não
integram este Prospecto e não são a ele incorporadas por referência.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes
de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto,
principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas 24 e
77, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência da
Companhia, incorporado por referência a este Prospecto e nas demonstrações financeiras e
informações trimestrais da Companhia e respectivas notas explicativas, incorporadas por referência a
este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a
decisão de investir nas Ações.
Acionistas

Os titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme as
posições de custódia na Primeira Data de Corte (conforme definido
abaixo), nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400.

Acordo de Investimento

Em 12 de setembro de 2017, a Companhia celebrou com o Cambuhy I
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de
investimento em participações constituído sob a forma de condomínio
fechado, inscrito no CNPJ sob o n° 19.250.704/0001-40 (“Cambuhy I
FIP”), um acordo de investimento, por meio do qual o Cambuhy I FIP se
comprometeu a efetuar, um investimento privado, irrevogável, mediante
a aquisição de Ações correspondentes a 10,0% (dez por cento) das
Ações a serem ofertadas no âmbito da Oferta Primária (“Ações Objeto
do Investimento” e “Acordo de Investimento”, respectivamente).
Nos termos do Acordo de Investimento, as Ações serão subscritas ao
Preço por Ação (conforme abaixo definido) e sua integralização será
realizada simultaneamente à liquidação da Oferta. Ainda, as Ações que
venham a ser adquiridas pelo Cambuhy I FIP, no âmbito da Oferta, estão
sujeitas a restrições à venda de ações (Lock-up), por um período de 180
(cento e oitenta) dias contados da data de divulgação do Anúncio de
Início (conforme abaixo definido), sobre as quais o Cambuhy I FIP não
poderá efetuar quaisquer das seguintes operações: (i) ofertar, vender,
emitir, contratar a venda, empenhar ou de outro modo dispor das Ações
Objeto do Investimento; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a venda,
contratar a compra ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias
para adquirir as Ações Objeto do Investimento; (iii) celebrar qualquer
contrato de swap, hedge ou qualquer acordo que transfira a outros, no
todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da
titularidade das Ações Objeto do Investimento; ou (iv) divulgar
publicamente a intenção de efetuar qualquer operação especificada nos
itens (i) a (iii) acima (exceto em qualquer caso por transferências para
afiliadas ou para partes relacionadas do Cambuhy I FIP).
O compromisso do Cambuhy I FIP em subscrever as Ações Objeto do
Investimento será automaticamente revogado e deixará de produzir
quaisquer efeitos, sem qualquer responsabilidade para a Companhia
e/ou o Cambuhy I FIP, na hipótese de a Oferta não ser liquidada, até em
30 de novembro de 2017 (inclusive), sem considerar o eventual exercício
e liquidação da Opção de Ações do Lote Suplementar.

Acionistas Vendedores

BTG Pactual, Itaú Unibanco e Ice Focus e Uniper, considerados em conjunto.

Ações

75.862.069 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta, sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
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Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a
data da divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar),
poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os
Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar),
ou seja, em até 15.172.413 ações ordinárias de emissão da Companhia
e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem integralmente
alienadas pelos Acionistas Vendedores na proporção indicada neste
Prospecto Preliminar, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas.

Ações da Oferta
Prioritária

O montante de até 75.862.069 Ações, correspondentes a até 100%
(cem por cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), que será distribuído
e destinado prioritariamente à colocação pública junto aos Acionistas.

Ações do Lote
Suplementar

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser
acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%
do total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais), ou seja, em até 11.379.310 ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem
integralmente alienadas pelos Acionistas Vendedores na proporção
indicada neste Prospecto Preliminar, nas mesmas condições e ao mesmo
preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme Opção de Ações do
Lote Suplementar.

Ações em circulação (free
float) após a Oferta

Antes da realização da Oferta, 239.128.430 ações ordinárias de emissão
da Companhia, representativas de 100% de seu capital social estão em
circulação no mercado. Após a realização da Oferta, um montante de até
314.990.499 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas
de 100% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para
mais informações, ver seção “Informações sobre a Oferta – Composição
do Capital Social da Companhia”, na página 44 deste Prospecto.

Agente Estabilizador ou
Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

BTG Pactual US Capital LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Goldman,
Sachs & Co. LLC, Bradesco Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc.
e Santander Investment Securities Inc., considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva S.A., a ser
divulgado pela Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta na
forma do artigo 29 da Instrução CVM 400, informando acerca do
resultado final da Oferta, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da
Oferta”, na página 71 deste Prospecto.
Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva S.A., a ser divulgado pela
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta na forma do
artigo 52 da Instrução CVM 400, informando acerca do início do Prazo
de Distribuição das Ações, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da
Oferta”, na página 71 deste Prospecto.
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Anúncio de Retificação

Anúncio comunicando a eventual suspensão, cancelamento, revogação ou
modificação da Oferta, a ser divulgado pela Companhia, pelos Acionistas
Vendedores e pelas Instituições Participantes da Oferta na rede mundial de
computadores, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, nos
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação
de Avisos e Anúncios da Oferta”, na página 71 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária, bem como seus termos e condições,
foram aprovados na Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 8 de agosto de 2017, cuja ata foi registrada
sob o nº 00003072494 na JUCERJA, em 14 de agosto de 2017, e
publicada no jornal “Monitor Mercantil” e no DOERJ, em 18 de agosto
de 2017.
A emissão das Ações com exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, o Preço por Ação e o efetivo aumento de capital
da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding e a concessão do registro da Oferta pela
CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCERJA e publicada no
jornal “Monitor Mercantil” no DOERJ no dia útil subsequente à data de
disponibilização do Anúncio de Início.
A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições,
inclusive no que se refere à fixação do Preço por Ação pelo
Procedimento de Bookbuilding, foram aprovadas pelo BTG Pactual, nos
termos de seu estatuto social, por meio de Reunião de Diretoria do BTG
Pactual, realizada em 14 de setembro de 2017.
Não houve necessidade de aprovação específica para a realização
da Oferta Secundária pelo Itaú Unibanco, nos termos dos seus
atos constitutivos.
Não há a necessidade de aprovação específica do Preço por Ação pelo
Itaú Unibanco, nos termos dos seus atos constitutivos.
Não houve necessidade de aprovação específica para a realização da
Oferta Secundária pelo Ice Focus, nos termos dos seus atos constitutivos.
Não há a necessidade de aprovação específica do Preço por Ação pelo
Ice Focus, nos termos dos seus atos constitutivos.
Não houve necessidade de aprovação específica para a realização da
Oferta Secundária pela Uniper, nos termos dos seus atos constitutivos.
Não há a necessidade de aprovação específica do Preço por Ação pela
Uniper, nos termos dos seus atos constitutivos.
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Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva S.A., divulgado
nesta data e a ser novamente divulgado, em 25de setembro de 2017,
pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelas Instituições
Participantes da Oferta, na forma do artigo 53 da Instrução CVM 400,
informando acerca de determinados termos e condições da Oferta,
incluindo os relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva da
Oferta Prioritária e Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, nos
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação
de Avisos e Anúncios da Oferta”, na página 71 deste Prospecto.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Características das Ações

Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja item “Informações Sobre a
Oferta – Características das Ações”, na página 56 deste Prospecto.

Citi

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

Contrato de Distribuição

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Distribuição e
Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva
S.A., a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os
Coordenadores da Oferta e, na qualidade de interveniente-anuente, a B3.

Contrato de Distribuição
Internacional

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia,
os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional.

Contrato de Empréstimo

Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias
de Emissão da Eneva S.A., a ser celebrado entre o Itaú Unibanco, na
qualidade de doadores, o Agente Estabilizador e a Corretora.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva S.A., a
ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, o Agente
Estabilizador, a Corretora e, na qualidade de intervenientes-anuentes, os
demais Coordenadores da Oferta, que rege os procedimentos para a
realização de operações de estabilização de preços das ações de emissão
da Companhia no mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador.

Coordenador Adicional ou Para fins do artigo 2°, inciso I, do Anexo II, do Código ANBIMA, o
Goldman Sachs será considerado Coordenador Adicional no âmbito da
Goldman Sachs
Oferta, uma vez que o Coordenador Líder e veículo de investimento sob
controle comum com o Itaú BBA (Cambuhy I FIP) participam atualmente
do capital social da Companhia, conforme descrito nos itens “15.1/2 –
Posição acionária” do Formulário de Referência da Companhia.
Para mais informações sobre o relacionamento do Coordenador Líder e
do Itaú BBA com a Companhia, ver seções “Relacionamento entre a
Companhia e os Coordenadores da Oferta”, “Relacionamento entre os
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta” e “Fatores de
Risco Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Determinados Acionistas,
incluindo Acionistas Vendedores, são Coordenadores da Oferta ou
integram o conglomerado econômico de Coordenadores da Oferta e dos
Agentes de Colocação Internacional, o que pode levar a um potencial
conflito de interesses”, nas páginas 90, 101 e 82 deste Prospecto.
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Coordenador Líder ou
BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder, Itaú BBA, Goldman Sachs, Bradesco BBI, Citi e
Santander, considerados em conjunto.

Corretora ou Instituição
Escrituradora das Ações

Itaú Corretora de Valores S.A.

Cronograma da Oferta

Para informações acerca dos principais eventos a partir da divulgação do
Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações sobre a Oferta –
Cronograma Tentativo da Oferta”, na página 70 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar), que
deverá ser realizada dentro do prazo de até 3 dias úteis, contados a
partir da data da divulgação do Anúncio de Início.

Data de Liquidação das
Ações do Lote
Suplementar

Data da liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar,
caso haja o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, que
ocorrerá dentro do prazo de até 3 dias úteis, contados do exercício da
Opção de Ações do Lote Suplementar.

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das
comissões e das despesas estimadas pela Companhia no âmbito da Oferta,
serão destinados para o pré-pagamento de determinadas dívidas da
Companhia e investimentos gerais nas atividades ordinárias da Companhia.
Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos Recursos” na
página 114 deste Prospecto.

Disponibilização de
Anúncios e Avisos da
Oferta

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento,
eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou
comunicado relativo à Oferta, serão disponibilizados, até o encerramento
da Oferta, nas páginas na rede mundial de computadores da Companhia,
das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3. Para informações
adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de
Avisos e Anúncios da Oferta”, na página 71 deste Prospecto.

Estabilização do Preço das O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu
Ações de Emissão da
exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de preço das ações
Companhia
ordinárias de emissão da Companhia na B3, por um período de até 30 dias
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, inclusive, por meio
de operações bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão
da Companhia, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no
Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e
aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de
realizar operações de estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações
poderão ser descontinuadas a qualquer momento, observadas as disposições
do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora
poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de
compra e venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito
das atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-las em todos
os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e
retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
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Fatores de Risco

Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas páginas 24
e 77, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência da Companhia, incorporado
por Referência a este Prospecto, para ciência dos riscos que
devem ser considerados antes de decidir investir nas Ações.

Faixa Indicativa

Faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste Prospecto,
a qual é meramente indicativa e não vincula a Companhia, os Acionistas
Vendedores ou os Coordenadores da Oferta à definição do Preço por
Ação. O Preço por Ação será determinado após a apuração do resultado
do Procedimento de Bookbuilding e poderá ser fixado acima ou abaixo
da Faixa Indicativa. Estima-se que o Preço por Ação estará situado entre
R$13,00 e R$16,00.

Inadequação da Oferta

A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem
nas definições de Acionista, Investidor Não Institucional ou de
Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações
requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao
investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia,
mercado de atuação e dos riscos inerentes ao investimento em
ações, bem como aos riscos associados aos negócios da
Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do
valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar
da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores
financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para
auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao seu perfil de
investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e
ao investimento nas Ações.

Ice Focus

Ice Focus EM Credit Master Fund Limited.

Informações Adicionais

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones indicados
na seção “Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na
página 74 deste Prospecto.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o
registro da Oferta foi requerido junto à CVM, em 8 de agosto de 2017.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao Formulário
de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar as
páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3 indicadas na seção
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 74
deste Prospecto.

Instituições Consorciadas

Determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a
participar da Oferta, convidadas a participar da Oferta para efetuar
esforços de colocação das Ações (conforme definido abaixo).

Instituições Participantes
da Oferta

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, considerados
em conjunto.
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Investidores Estrangeiros

Os Investidores Estrangeiros contemplam: (i) nos Estados Unidos da
América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados
(qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados
Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A, editada pela
SEC, em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act
de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de
quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da
América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que
não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que
sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos
da América ou não constituídos de acordo com as leis desse país (nonU.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities
Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada
investidor, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos
de investimento regulamentados pela Resolução CMN 4.373, e pela
Instrução CVM 560, ou pela Lei 4.131.

Investidores Institucionais Investidores Institucionais
considerados em conjunto.

Locais

e

Investidores

Estrangeiros,

Investidores Institucionais Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3, que não sejam consideradas Investidores Não
Locais
Institucionais, cujas intenções específicas ou globais de investimento
excedam R$1.000.000,00, além de fundos de investimentos, fundos de
pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas
na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades
abertas e fechadas de previdência complementar e de capitalização,
investidores qualificados nos termos da regulamentação da CVM, em
qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil,
inexistindo para estes, valores mínimos e máximos, nos termos da
Instrução CVM 554.
Investidores Não
Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com
sede no Brasil, que não sejam consideradas Investidores Institucionais,
que formalizem Pedido de Reserva da Oferta de Varejo durante o
Período de Reserva da Oferta de Varejo ou o Período de Reserva da
Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas, junto a uma única Instituição
Participante da Oferta, observados os Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, nos termos da Instrução
CVM 554.
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Investidores Não
Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas

Investidores Não Institucionais que se enquadrem na definição de Pessoa
Vinculada.

Itaú Unibanco

Itaú Unibanco S.A.

Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia são negociadas no
segmento de listagem do Novo Mercado da B3, sob o código “ENEV3”.

Oferta

Em conjunto, (i) a Oferta Primária e (ii) a Oferta Secundária (conforme
abaixo definidas) das Ações no Brasil, em mercado de balcão nãoorganizado, nos termos da Instrução CVM 400, a ser realizada no Brasil,
sob coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação das
Instituições Consorciadas, junto a Acionistas, Investidores Não
Institucionais e Investidores Institucionais, com esforços de colocação das
Ações no exterior realizados pelos Agentes de Colocação Internacional,
exclusivamente junto a Investidores Estrangeiros.

Oferta de Varejo

Distribuição de, no mínimo de 10% e máximo de 20% da totalidade
das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia
e dos Acionistas Vendedores, destinada a Investidores Não
Institucionais, que formalizem Pedido de Reserva da Oferta de Varejo
durante o Período de Reserva da Oferta de Varejo ou o Período de
Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas, junto a uma
única Instituição Participante da Oferta, observado os Valores Mínimo
e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo (sendo
computadas, no cálculo dos percentuais acima, as Ações objeto de
Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária).

Oferta Institucional

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e dos
Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, as Ações remanescentes que
não forem colocadas na Oferta Prioritária e/ou na Oferta de Varejo,
serão destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais,
por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais
reservas antecipadas e não sendo estipulados valores mínimo ou máximo
de investimento, uma vez que cada Investidor Institucional deverá
assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos
para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas
intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.

Os
Investidores
Não
Institucionais
deverão
indicar,
obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva da Oferta de
Varejo, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de
seu Pedido de Reserva da Oferta de Varejo ser cancelado pela
respectiva Instituição Participante da Oferta. Caso seja verificado
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
do Lote Suplementar), será vedada a colocação de Ações junto a
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os
Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados por Investidores Não
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente
cancelados, com exceção daqueles realizados durante o Período de
Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas.
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Oferta Primária

Oferta pública de distribuição primária das Ações no Brasil, em mercado
de balcão não-organizado, nos termos da Instrução CVM 400, a ser
realizada no Brasil, sob coordenação dos Coordenadores da Oferta, com
a participação das Instituições Consorciadas, junto a Acionistas,
Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais, com esforços
de colocação das Ações no exterior realizados pelos Agentes de
Colocação Internacional, exclusivamente junto a Investidores
Estrangeiros.

Oferta Prioritária

Distribuição de até 75.862.069 Ações, correspondentes a até 100%
(cem por cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), destinada
prioritariamente aos titulares de ações ordinárias de emissão da
Companhia, conforme as posições de custódia na Primeira Data de
Corte (conforme definido abaixo), nos termos do artigo 21 da
Instrução CVM 400.

Oferta Secundária

Oferta pública de distribuição secundária das Ações no Brasil, no âmbito
da eventual colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote
Suplementar, a ser realizada em mercado de balcão não-organizado, nos
termos da Instrução CVM 400, a ser realizada no Brasil, sob
coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação das
Instituições Consorciadas, junto a Acionistas, Investidores Não
Institucionais e Investidores Institucionais, com esforços de colocação das
Ações no exterior realizados pelos Agentes de Colocação Internacional,
exclusivamente junto a Investidores Estrangeiros.

Opção de Ações do Lote
Suplementar

Opção de distribuição das Ações do Lote Suplementar, nos termos do
artigo 24 da Instrução CVM 400, a ser outorgada pelos Acionistas
Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de
Distribuição, as quais serão destinadas, exclusivamente, a atender um
eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer
da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da
data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um
período de até 30 (trinta) dias contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote
Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após
notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde
que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da
Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador
e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por
Ação. Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote
Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte
dos Coordenadores da Oferta.

Pedido de Reserva da
Oferta de Varejo

Formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e irretratável,
exceto nas circunstâncias ali previstas, para a subscrição/aquisição de
Ações no âmbito da Oferta de Varejo, firmado por Investidores Não
Institucionais e por Investidores Institucionais que não sejam Pessoas
Vinculadas com uma única Instituição Participante da Oferta, durante o
Período de Reserva da Oferta de Varejo e durante o Período de Reserva
da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas, observados os Valores
Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo.
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Pedido de Reserva da
Oferta Prioritária

Formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e irretratável,
exceto nas circunstâncias ali previstas, para a subscrição de Ações da
Oferta Prioritária no âmbito da Oferta Prioritária, firmado por Acionistas
com uma única Instituição Participante da Oferta, durante o Período de
Reserva da Oferta Prioritária, e, caso sejam Pessoas Vinculadas, durante
o Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas.

Período de Reserva da
Oferta de Varejo

Período compreendido entre 25 de setembro de 2017, inclusive, e 4 de
outubro de 2017, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de
Reserva da Oferta de Varejo pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva da
Oferta de Varejo para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 25 de setembro de 2017, inclusive, e 26 de
setembro de 2017, inclusive, data esta que antecederá em pelo menos
7 (sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, destinado
à formulação de Pedido de Reserva da Oferta de Varejo pelos Investidores
Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas.

Período de Reserva da
Oferta Prioritária

Período compreendido entre 25 de setembro de 2017, inclusive, e 4 de
outubro de 2017, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de
Reserva da Oferta Prioritária pelos Acionistas.

Período de Reserva da
Oferta Prioritária para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 25 de setembro de 2017, inclusive, e 26 de
outubro de 2017, inclusive, data esta que antecederá em pelo menos 7
(sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
destinado à formulação de Pedido de Reserva da Oferta Prioritária pelos
Acionistas que sejam considerados Pessoas Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505, serão
consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores que sejam (i)
controladores e/ou administradores da Companhia e/ou dos Acionistas
Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus
cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais
até o 2º grau; (ii) controladores e/ou administradores das Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iii)
empregados, operadores e demais prepostos das Instituições Participantes
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional diretamente
envolvidos na estruturação e distribuição da Oferta, desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem
serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v)
demais profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da
Oferta e/ou com os Agentes de Colocação Internacional, contrato de
prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de
intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi)
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional,
desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas,
direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas às Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional,
desde que diretamente envolvidas na Oferta; (viii) cônjuge ou
companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v)
acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas
pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por
terceiros não vinculados.
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Prazo de Distribuição

O prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados
da data de divulgação do Anúncio de Início, conforme previsto no artigo
18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de divulgação do Anúncio
de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Preço por Ação

Devido à baixa liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia,
tanto no critério de quantidade de negociações por pregão como no
critério de volume financeiro negociado por pregão, e volatilidade da
cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário, entende-se que a apresentação da cotação mais recente das
ações ordinárias de emissão da Companhia não seria a melhor indicação
do preço esperado para as Ações. Portanto, no contexto da Oferta,
estima-se que o preço de subscrição/aquisição por ação ordinária de
emissão da Companhia estará situado entre R$13,00 e R$16,00,
ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão da
Companhia poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é
meramente indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado
acima ou abaixo desta faixa indicativa, os Pedidos de Reserva da
Oferta Prioritária e os Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo
serão normalmente considerados e processados, observadas as
condições de eficácia descritas neste Prospecto.
O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro,
cumulativamente, (a) a cotação das ações da Companhia na B3 e (b) as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da
demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do
critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida
em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas
será aferido de acordo com a realização do Procedimento de
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto
da Oferta, e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso
III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Acionistas e os Investidores
Não Institucionais não participarão do Procedimento de
Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço
por Ação.

Primeira Data de Corte

Final do dia 15 de setembro de 2017, para fins de verificação das
posições de custódia de ações ordinárias de titularidade pelos acionistas
da Companhia em tal data, junto à Instituição Escrituradora.
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Procedimento de
Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento realizado
exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos Coordenadores
da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e
pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme
previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância
com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução
CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta
de intenções de investimento até o limite máximo de 20% (vinte por
cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior
em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), não será permitida a
colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por
Investidores
Institucionais
que
sejam
Pessoas
Vinculadas
automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário, especialmente se
considerada a colocação prioritária das Ações aos Acionistas. Para
mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá promover a redução da liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário, especialmente se considerada a colocação prioritária
das Ações aos Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária”, na
página 79 deste Prospecto.

Público Alvo da Oferta

Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária, Investidores Não
Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo e Investidores Institucionais,
no âmbito da Oferta Institucional.
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Regime de colocação –
Garantia Firme de
Liquidação

A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da
Oferta consiste na obrigação individual e não solidária de subscrição e
integralização, pelos Coordenadores da Oferta, na Data de Liquidação,
da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações do Lote Suplementar) que não forem
integralizadas/liquidadas pelos investidores que as subscreverem/
adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites individuais de
garantia firme de cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme
indicado no Contrato de Distribuição.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por
investidores não tenham sido totalmente integralizadas na Data de
Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, observado o
disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e
não solidária, a integralização, na Data de Liquidação, na proporção e
até os limites individuais previstos no Contrato de Distribuição, da
totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o número
de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um
dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição e
(ii) o número de Ações (considerando as Ações Adicionais) efetivamente
integralizadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por
Ação a ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. Tal
Garantia Firme de Liquidação, passará a ser vinculante a partir do
momento em que, cumulativamente, for concluído o Procedimento de
Bookbuilding, assinado o Contrato de Distribuição e o Contrato de
Distribuição Internacional, concedido o registro da Oferta pela CVM,
divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400,
em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e posterior
revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o
preço de revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação
estabelecido conforme Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que
o disposto nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em
decorrência das atividades previstas no Contrato de Estabilização.
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Restrições à Negociação
das Ações (Lock-up)

A Companhia, o Cambuhy I FIP os Acionistas Vendedores e os
Administradores obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional, pelo período de 180 dias contados
da data de divulgação do Anúncio de Início, a não efetuar quaisquer das
seguintes operações, sem o prévio consentimento dos Agentes de
Colocação Internacional: (i) ofertar, empenhar, contratar a venda, vender
qualquer opção ou contrato de aquisição de ações, aquisição de qualquer
opção ou contrato de venda de ações, ou outorgar qualquer opção,
direito ou valor mobiliário para adquirir, ou de qualquer outra forma
transferir, direta ou indiretamente, (qualquer dessas ações, uma
“transferência”), ou registrar ou dar causa a qualquer arquivamento
relacionado a uma declaração de registro (ou equivalente) nos termos do
Securities Act ou das leis ou regulamentos do Brasil, em todos os casos,
com relação a quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia ou
quaisquer valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por
ações ordinárias de emissão da Companhia (“Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up”) ou que representem o direito de receber
quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia ou qualquer
participação no capital social da Companhia (incluindo, mas não se
limitando, quaisquer ações ordinárias relativas ao capital social da
Companhia ou outros valores mobiliários que possam ser atribuídos de
titularidade direta ou beneficiária pela Companhia, o Cambuhy I FIP os
Acionistas Vendedores e os Administradores, nos termos e de acordo com
as regras e regulamentação da U.S. Securities and Exchange Commission
ou do Brasil, bem como valores mobiliários que possam ser emitidos
mediante o exercício de uma opção ou certificado relativo às ações
ordinárias de emissão da Companhia); (ii) celebrar qualquer contrato de
swap ou qualquer outra forma de acordo por meio do qual seja
transferido, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos
decorrentes da titularidade dos qualquer direito econômico relacionado
aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, sendo tal operação, conforme
prevista no item (i) acima ou neste item (ii), liquidada mediante entrega de
Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, em moeda corrente ou sob outra
forma de pagamento; (iii) exigir ou exercer qualquer direito relacionado ao
registro de quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia
(incluindo as Ações), ou qualquer valor mobiliário conversível em,
permutável por, ou que represente o direito de receber ações ordinárias
de emissão da Companhia; ou (iv) divulgar publicamente a intenção de
efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iii) acima.
As restrições previstas acima são expressamente acordadas para evitar que
a Companhia, o Cambuhy I FIP os Acionistas Vendedores e os
Administradores se envolvam em qualquer transação de hedge ou outra
transação que tenha como objetivo ou que seja razoavelmente esperado
que leve ou resulte na emissão de novas ações ordinárias de emissão da
Companhia ou de parcela do capital social da Companhia, ou qualquer
outro valor mobiliários descrito no parágrafo acima, ou a venda ou a
disposição de ações ordinárias de emissão da Companhia ou de parcela
do capital social da Companhia, ou quaisquer outros valores mobiliários,
mesmo que tais valores mobiliários venham a ser emitidos ou dispostos
por alguém que não a Companhia, o Cambuhy I FIP os Acionistas
Vendedores e os Administradores. A proibição com relação à realização de
hedge ou outras transações pode incluir, sem limitação, qualquer venda a
descoberto ou qualquer aquisição, venda ou outorga de qualquer direito
(incluindo, sem limitação, qualquer opção de compra ou de venda) com
relação a quaisquer das ações ordinárias de emissão da Companhia ou
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parcela do capital social da Companhia, ou quaisquer outros valores
mobiliários, ou com relação a qualquer valor mobiliário que inclua, se
relacione ou venha a derivar de qualquer parte significante do valor das
ações ordinárias emitidas pela Companhia ou parcela do capital social da
Companhia, ou quaisquer outros valores mobiliários.
As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses de transferência
de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up realizadas (i) no âmbito de
transações realizadas no mercado aberto após a execução do Contrato de
Distribuição Internacional; (ii) doações de boa fé, desde que, antes de tal
doação, o respectivo donatário comprometa-se por escrito a respeitar o
prazo remanescente do período de Lock-up e a Companhia, o Cambuhy I
FIP os Acionistas Vendedores ou os Administradores, conforme o caso,
confirme que está cumprindo os termos aqui previstos desde a presente
data;.(iii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do
próprio signatário do instrumento de Lock-up e/ou de familiares imediatos
do mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se
por escrito a respeitar o prazo remanescente do período de Lock-up e a
Companhia, o Cambuhy I FIP os Acionistas Vendedores ou os
Administradores, conforme o caso, confirme que está cumprindo os
termos aqui previstos desde a presente data; (iv) com o consentimento
prévio e por escrito dos Agentes de Colocação Internacional; (v) em
conexão com qualquer reestruturação societária ou caso essa
transferência venha a ocorrer por força de lei, tais como as normas de
sucessão e incorporação, desde que, no momento da transferência, o
cessionário se comprometa por escrito a respeitar o prazo remanescente
do período de Lock-up e a Companhia, o Cambuhy I FIP os Acionistas
Vendedores ou os Administradores, conforme o caso, confirme que está
cumprindo os termos aqui previstos desde a presente data; (vi) caso se
trate de sociedade, transferências a quaisquer de suas coligadas
(sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico) conforme
definidas no Securities Act, conforme alterada, desde que, no momento
da transferência, o se comprometa por escrito a respeitar o prazo
remanescente do período de Lock-up e a Companhia ou o Cambuhy I FIP
os Acionistas Vendedores, conforme o caso, confirme que está cumprindo
os termos aqui previstos desde a presente data; ou (vii) para os fins da
venda de ações ordinárias de emissão da Companhia recebidas pela
Companhia, o Cambuhy I FIP Acionistas Vendedores ou Administradores,
conforme o caso, com relação a qualquer exercício de opções de ações
nos termos de um plano de opção de compra de ações já devidamente
aprovado e em efeito até a presente data conforme descrito nos
Documentos da Oferta, sendo certo, ainda, que qualquer transferência,
disposição ou distribuição com relação aos itens (ii), (iii) ou (v) não venha a
envolver a disposição por valor; sendo certo, ainda, que, nenhum registro
por qualquer parte (seja doador, donatário, cessionário ou cedente), nos
termos das leis ou regulamentos do Brasil ou outras leis aplicáveis, seja
necessário ou seja voluntariamente realizado com relação a tal
transferência, disposição ou distribuição prevista nos itens (ii) ou (iii)
(exceto em caso de um registro feito após a expiração do período de Lockup). Para os fins deste item, considera-se “familiar imediato” qualquer
relacionamento de sangue, matrimonial, parceria doméstica ou adoção,
até o primeiro primo.
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial
das ações poderá prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia. Para mais informações, veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou a
percepção de potencial venda, de quantidades significativas das
ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da
Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o
preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia
no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a
Companhia”, na página 78 do Prospecto Preliminar.
Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Segunda Data de Corte

Final do dia 3 de outubro de 2017, para fins de verificação das posições
de custódia de ações ordinárias de titularidade pelos acionistas da
Companhia em tal data, junto à Instituição Escrituradora, e cálculo do
Limite de Subscrição Proporcional.

Termo de Adesão
Instituições Consorciadas

Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Distribuição e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão a
Eneva S.A., por meio do qual as Instituições Consorciadas, representadas pela
B3, aderiram aos termos do Contrato de Distribuição.

Uniper

Uniper Holding GmbH.

Valor Total da Oferta

R$1.100.000.000,50, considerando o Preço por Ação, que é o ponto
médio da faixa de preço indicada na capa deste Prospecto e sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.

Valores Mínimo e Máximo O valor mínimo de pedido de investimento é de R$3.000,00 (três mil
reais) e o valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00
do Pedido de Reserva da
(um milhão de reais) por Investidor Não Institucional.
Oferta de Varejo
Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up

Ações ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis, exercíveis em ou permutáveis por ações
ordinárias de emissão da Companhia sujeitas ao Lock-up.

Veracidade das
Informações

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder, prestaram
declarações de veracidade a respeito das informações constantes deste
Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se
encontram anexas a este Prospecto, a partir da página 145.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social da Companhia
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$8.028.360.628,01 (oito bilhões, vinte e
oito milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e oito reais e um centavo), totalmente
subscrito e integralizado, representado por 239.128.430 ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal.
O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, mediante a emissão
de até 160.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, por deliberação do
Conselho de Administração, que fixará o preço de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem
emitidas e as demais condições de subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado,
assim como a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os efeitos
da eventual subscrição acima.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar (as quais serão integralmente objeto de Oferta Secundária):
Espécie e Classe das Ações
Ordinárias ...............................
Total ......................................
(1)

(2)

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)
239.128.430
8.028.360.628,01
239.128.430
8.028.360.628,01

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)
314.990.499
9.078.839.739,97
314.990.499
9.078.839.740,00

Com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo
desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Acionistas da Companhia
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por
acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia, na data deste
Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Acionista
Banco BTG Pactual S.A .....................................
Cambuhy I Fundo de Investimento em
Participações .................................................
(1)
Uniper Holding GmbH ....................................
Itaú Unibanco S.A ............................................
OGX Petroleo e Gás S.A. – Em
Recuperação Judicial......................................
Ice Focus EM Credit Master Fund Limited ..........
Outros .............................................................
Tesouraria ........................................................
Total ...............................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%

86.967.065

36,37

86.967.065

27,61

61.501.011
19.808.765
19.100.366

25,72
8,28
7,99

61.501.011
19.808.765
19.100.366

19,52
6,29
6,06

14.875.412
243.643
36.632.168
0
239.128.430

6,22
0,10
15,32
0
100,00

14.875.412
243.643
112.494.237
0
314.990.499

4,72
0,08
35,71
0
100,00

A Uniper Holding GmbH é sucessora legal por incorporação da DD Brazil Holdings S.À.R.L.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar:
Acionista
Banco BTG Pactual S.A .....................................
Cambuhy I Fundo de Investimento em
Participações .................................................
(1)
Uniper Holding GmbH ....................................
Itaú Unibanco S.A ............................................
OGX Petroleo e Gás S.A. – Em
Recuperação Judicial......................................
Ice Focus EM Credit Master Fund Limited ..........
Outros .............................................................
Tesouraria ........................................................
Total ...............................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%

86.967.065

36,37

76.580.730

24,31

61.501.011
19.808.765
19.100.366

25,72
8,28
7,99

61.501.011
17.443.037
16.819.241

19,52
5,54
5,34

14.875.412
243.643
36.632.168
0
239.128.430

6,22
0,10
15,32
0
100,00

14.875.412
104.418
127.666.650
0
314.990.499

4,72
0,03
40,53
0
100,00

A Uniper Holding GmbH é sucessora legal por incorporação da DD Brazil Holdings S.À.R.L.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem
considerar as Ações Adicionais:
Acionista
Banco BTG Pactual S.A .....................................
Cambuhy I Fundo de Investimento em
Participações .................................................
Uniper Holding GmbH(1) ...................................
Itaú Unibanco S.A ............................................
OGX Petroleo e Gás S.A. – Em
Recuperação Judicial .....................................
Ice Focus EM Credit Master Fund Limited .........
Outros .............................................................
Tesouraria ........................................................
Total ...............................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%

86.967.065

36,37

79.177.313

25,14

61.501.011
19.808.765
19.100.366

25,72
8,28
7,99

61.501.011
18.034.469
17.389.522

19,52
5,73
5,52

14.875.412
243.643
36.632.168
0
239.128.430

6,22
0,10
15,32
0
100,00

14.875.412
139.225
123.873.547
0
314.990.499

4,72
0,04
39,33
0
100,00

A Uniper Holding GmbH é sucessora legal por incorporação da DD Brazil Holdings S.À.R.L.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:
Acionista
Banco BTG Pactual S.A. ....................................
Cambuhy I Fundo de Investimento em
Participações .................................................
(1)
Uniper Holding GmbH ....................................
Itaú Unibanco S.A ............................................
OGX Petroleo e Gás S.A. – Em Recuperação
Judicial ..........................................................
Ice Focus EM Credit Master Fund Limited ..........
Outros .............................................................
Tesouraria ........................................................
Total ...............................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%

86.967.065

36,37

68.790.978

21,84

61.501.011
19.808.765
19.100.366

25,72
8,28
7,99

61.501.011
15.668.741
15.108.397

19,52
4,97
4,80

14.875.412
243.643
36.632.168
0
239.128.430

6,22
0,10
15,32
0
100,00

14.875.412
0
139.045.960
0
314.990.499

4,72
0
44,14
0
100,00

A Uniper Holding GmbH é sucessora legal por incorporação da DD Brazil Holdings S.À.R.L.

Para uma descrição mais detalhada sobre os acionistas titulares de mais de 5% do capital social da
Companhia, inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, do Formulário de
Referência da Companhia, incorporado por referência a este Prospecto.
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Reserva de Capital
Os recursos captados por meio da Oferta Primária serão destinados à conta de reserva de capital social
da Companhia.
Histórico de negociação das ações de emissão da Companhia na B3
As tabelas abaixo indicam as cotações mínima, média e máxima para as ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3 para os períodos indicados:
Reais por Ação
Anos(1)
2012 ....................................................
2013 ....................................................
2014 ....................................................
2015 ....................................................
2016 ....................................................
(1)

(2)

Média(2)
(em R$)
R$666,27
R$406,99
R$78,68
R$16,54
R$12,73

Mínima
R$543,12
R$146,29
R$15,97
R$10,84
R$8,50

Máxima
R$822,29
R$636,76
R$196,38
R$26,81
R$15,25

Média Diária
Negociada
(em R$ milhões)
R$20,5
R$11,7
R$4,4
R$0,6
R$0,4

Fonte: Bloomberg.Em 07 de abril de 2016, foi aprovada, em Assembleia Geral Extraordinária, a realização do grupamento de 16.176.982.098
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, na proporção de 100 ações ordinárias para 1 ação ordinária, passando o
capital a ser composto por 161.769.820 ações ordinárias. As ações da Companhia passaram a ser negociadas em conformidade com as
condições do grupamento a partir de 12 de maio de 2016. Para informações sobre o referido grupamento, vide os itens 17.3 e 17.5 do
Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
Calculada com base na média do preço de fechamento de cada dia durante o período considerado.

Reais por Ação
Trimestres(1)

Mínima

Média(2)
(em R$)

Máxima

Média Diária
Negociada
(em R$ milhões)

2015
Primeiro Trimestre ...............................
Segundo Trimestre ..............................
Terceiro Trimestre ................................
Quarto Trimestre .................................

R$10,84
R$11,41
R$14,00
R$13,00

R$18,33
R$15,88
R$16,00
R$15,98

R$26,81
R$19,39
R$18,82
R$21,00

R$0,6
R$0,9
R$0,3
R$0,5

2016
Primeiro Trimestre ...............................
Segundo Trimestre ..............................
Terceiro Trimestre ................................
Quarto Trimestre .................................

R$11,00
R$8,50
R$9,68
R$11,69

R$12,88
R$11,72
R$12,79
R$13,56

R$14,00
R$14,00
R$14,98
R$15,25

R$0,1
R$0,2
R$0,8
R$0,3

2017
Primeiro Trimestre ...............................
SegundoTrimestre ...............................

R$11,73
R$13,02

R$12,67
R$13,90

R$15,00
R$14,78

R$0,3
R$0,3

Fonte: Bloomberg.
(1)
Em 07 de abril de 2016, foi aprovada, em Assembleia Geral Extraordinária, a realização do grupamento de 16.176.982.098 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal da Companhia, na proporção de 100 ações ordinárias para 1 ação ordinária, passando o capital a ser
composto por 161.769.820 ações ordinárias. As ações da Companhia passaram a ser negociadas em conformidade com as condições do
grupamento a partir de 12 de maio de 2016. Para informações sobre o referido grupamento, vide os itens 17.3 e 17.5 do Formulário de
Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
(2)
Calculada com base na média do preço de fechamento de cada dia durante o período considerado.
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Reais por Ação
Períodos de 1 Mês, nos Últimos
Seis Meses(1)
Março 2017 .........................................
Abril 2017 ...........................................
Maio 2017 ...........................................
Junho 2017 .........................................
Julho 2017...........................................
Agosto 2017........................................
Setembro 2017 (até 14 de setembro
de 2017) ...........................................

Média(2)
(em R$)
13,56
14,38
13,74
13,67
13,74
14,33
15,75

Mínima
12,92
14,10
13,02
13,22
13,40
13,90
15,26

Máxima
15,00
14,78
14,22
14,00
14,16
16,00
15,95

Média Diária
Negociada
(em R$ milhões)
0,1
0,2
0,4
0,2
0,1
0,2
0,2

Fonte: Bloomberg.
(1)
Em 07 de abril de 2016, foi aprovada, em Assembleia Geral Extraordinária, a realização do grupamento de 16.176.982.098 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal da Companhia, na proporção de 100 ações ordinárias para 1 ação ordinária, passando o capital a ser
composto por 161.769.820 ações ordinárias. As ações da Companhia passaram a ser negociadas em conformidade com as condições do
grupamento a partir de 12 de maio de 2016. Para informações sobre o referido grupamento, vide os itens 17.3 e 17.5 do Formulário de
Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
(2)
Calculada com base na média do preço de fechamento de cada dia durante o período considerado.

Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, e será realizada sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, observado o
disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços de dispersão acionária previstos no
Regulamento do Novo Mercado, com a participação de determinadas Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores
Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Distribuição Internacional.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de
Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar),
poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser
acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), ou seja, em até 15.172.413 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade
dos Acionistas Vendedores, a serem integralmente alienadas pelos Acionistas Vendedores, na
proporção indicada neste Prospecto Preliminar, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais),
ou seja, em até 11.379.310 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas
Vendedores, a serem integralmente alienadas pelos Acionistas Vendedores, na proporção indicada
neste Prospecto Preliminar, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas
Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição, as quais serão destinadas,
exclusivamente, a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer
da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo,
a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias
contados da data de início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3,
inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais
vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de
Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte
dos Coordenadores da Oferta.
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As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar) serão
colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de garantia firme de liquidação de forma
individual e não solidária, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de acordo com os limites
individuais e demais disposições previstas no Contrato de Distribuição e observadas as disposições
descritas abaixo. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos
termos do artigo 19, parágrafo 4°, da Lei do Mercado de Valores Mobiliários.
As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem que haja registro ou isenção
de registro nos termos do Securities Act. Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os
Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não
pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Aprovações Societárias
A realização da Oferta Primária, bem como seus termos e condições, foram aprovados na Reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 8 de agosto de 2017, cuja ata foi registrada
sob o nº 00003072494 na JUCERJA, em 14 de agosto de 2017, e publicada no jornal “Monitor
Mercantil” e no DOERJ, em 18 de agosto de 2017.
A emissão das Ações com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos
termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, o Preço por Ação e o efetivo aumento
de capital da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a
ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão do registro da Oferta
pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCERJA e publicada no jornal “Monitor Mercantil”
no DOERJ no dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início.
A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, inclusive no que se refere à
fixação do Preço por Ação pelo Procedimento de Bookbuilding, foram aprovadas pelo BTG Pactual, nos
termos de seu estatuto social, por meio de Reunião de Diretoria do BTG Pactual, realizada em 14 de
setembro de 2017.
Não houve necessidade de aprovação específica para a realização da Oferta Secundária pelo Itaú
Unibanco, nos termos dos seus atos constitutivos.
Não há a necessidade de aprovação específica do Preço por Ação pelo Itaú Unibanco, nos termos dos
seus atos constitutivos.
Não houve necessidade de aprovação específica para a realização da Oferta Secundária pelo Ice Focus,
nos termos dos seus atos constitutivos.
Não há a necessidade de aprovação específica do Preço por Ação pelo Ice Focus, nos termos dos seus
atos constitutivos.
Não houve necessidade de aprovação específica para a realização da Oferta Secundária pela Uniper,
nos termos dos seus atos constitutivos.
Não há a necessidade de aprovação específica do Preço por Ação pela Uniper, nos termos dos seus
atos constitutivos.
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Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores, convidarão as
Instituições Consorciadas para participar da colocação das Ações.
Coordenador Adicional
Para fins do artigo 2°, inciso I, do Anexo II, do Código ANBIMA, o Goldman Sachs será considerado
Coordenador Adicional no âmbito da Oferta, uma vez que o Coordenador Líder e veículo de
investimento sob controle comum com o Itaú BBA (Cambuhy I FIP) participam atualmente do capital
social da Companhia, conforme descrito nos itens “15.1/2 – Posição acionária” do Formulário de
Referência da Companhia.
Para mais informações sobre o relacionamento do Coordenador Líder e do Itaú BBA com a Companhia,
veja as seções “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta”, Relacionamento
entre os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta” e “Fatores de Risco Risco Relacionados
à Oferta e às Ações – Determinados Acionistas, incluindo Acionistas Vendedores, são Coordenadores
da Oferta ou integram o conglomerado econômico de Coordenadores da Oferta e dos Agentes de
Colocação Internacional, o que pode levar a um potencial conflito de interesses”, nas páginas 90, 101
e 82 deste Prospecto.
O Coordenador Adicional não receberá qualquer remuneração adicional em razão de sua condição de
Coordenador Adicional, recebendo somente as comissões de coordenação, garantia firme de liquidação,
colocação e, eventualmente, de incentivo em razão de sua condição de Coordenador da Oferta Restrita,
nos termos do Contrato de Distribuição.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a
seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto.
Preço por Ação
Devido à baixa liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia, tanto no critério de quantidade
de negociações por pregão como no critério de volume financeiro negociado por pregão, e volatilidade
da cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário, entende-se que a
apresentação da cotação mais recente das ações ordinárias de emissão da Companhia não seria a
melhor indicação do preço esperado para as Ações.
Portanto, no contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso,
por ação ordinária de emissão da Companhia estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no
entanto, que o preço por ação ordinária de emissão da Companhia poderá ser fixado acima ou abaixo
desta faixa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese de o Preço por Ação
ser fixado acima ou abaixo desta faixa indicativa, os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária
e os Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo serão normalmente considerados e processados,
observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a
ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil,
conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior,
conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no
artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”).
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O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro, cumulativamente (a) a cotação das ações da
Companhia na B3 e (b) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda
(por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o Procedimento
de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida
em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a
realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta, e,
portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo
170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Acionistas e os Investidores Não
Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão da fixação do Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento até o limite máximo de
20% (vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), não será permitida a colocação de Ações a Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
Os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária realizados por Acionistas que sejam Pessoas Vinculadas e os
Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, realizados durante o Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas e o
Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas, respectivamente, não serão
cancelados caso seja verificado o excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de
Colocação Internacional poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária,
Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo ou ordens de investimento, conforme o caso, somente por
meio da entidade a que estiverem vinculadas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo ações ordinárias de
emissão da Companhia como referência, bem como as demais operações permitidas na forma do
inciso II do artigo 48 da Instrução CVM 400, não serão considerados investimentos realizados por
Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário,
especialmente se considerada a colocação prioritária das Ações aos Acionistas, no âmbito da
Oferta Prioritária. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover a redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário, especialmente se considerada a colocação prioritária das
Ações aos Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária”, na página 79 deste Prospecto.
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Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Antes da realização da Oferta, 239.128.430 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de
100,0% de seu capital social estão em circulação no mercado. Após a realização da Oferta Primária, um
montante de até 314.990.499 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 100% do
seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para mais informações, ver seção “Informações
sobre a Oferta – Composição do Capital Social da Companhia”, na página 44 deste Prospecto.
Acionistas Vendedores
Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores:
BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do
Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 501, 5º e 6º andares, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 30.306.294/0001-45.
ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com escritório na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 1º, 2º, 3º - parte, 4º e 5º andares, CEP 04538-132,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/4816-09.
ICE FOCUS EM CREDIT MASTER FUND LIMITED, entidade organizada e existente de acordo com as
leis da República da Irlanda, com sede em Dublin, Irlanda, na 76 Lower Baggot Street, 4th floor,
Dublin 2 Business Centre, office G03, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.336.568/0001-83.
UNIPER HOLDING GMBH, sociedade estrangeira devidamente constituída e existente de acordo com
as leis da Alemanha, com sede na E.ON-Platz 1, 40479, Dusseldorf, Alemanha, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 23.867.428/0001-31.
A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser alienada por cada Acionista Vendedor,
considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar:
Quantidade
BTG Pactual..................................................
Uniper ..........................................................
Itaú Unibanco...............................................
Ice Focus ......................................................
Total ...........................................................
(1)

(2)

10.386.335
2.365.728
2.281.125
139.225
15.172.413

Montante(1)
(em R$)
150.601.857,50
34.303.056,00
33.076.312,50
2.018.762,50
219.999.989,00

Recursos
Líquidos(1)(2)
145.707.297,13
33.188.206,68
32.001.332,34
1.953.152,72
212.849.988,87

Com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo
desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das despesas da Oferta, tributos e outras retenções.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser alienada por cada Acionista Vendedor, sem
considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações do Lote Suplementar:
Quantidade
BTG Pactual..................................................
Uniper ..........................................................
Itaú Unibanco...............................................
Ice Focus ......................................................
Total ...........................................................
(1)

(2)

7.789.752
1.774.296
1.710.844
104.418
11.379.310

Montante(1)
(em R$)
112.951.404,00
25.727.292,00
24.807.238,00
1.514.061,00
164.999.995,00

Recursos
(1)(2)
Líquidos
109.280.483,37
24.891.155,01
24.001.002,77
1.464.854,02
159.637.495,16

Com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo
desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das despesas da Oferta, tributos e outras retenções.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser alienada por cada Acionista Vendedor,
considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:
Quantidade
BTG Pactual..................................................
Uniper ..........................................................
Itaú Unibanco...............................................
Ice Focus ......................................................
Total ...........................................................
(1)

(2)

18.176.087
4.140.024
3.991.969
243.643
26.551.723

Montante(1)
(em R$)
263.553.261,50
60.030.348,00
57.883.550,50
3.532.823,50
384.999.983,50

Recursos
(1)(2)
Líquidos
254.987.780,50
58.079.361,69
56.002.335,11
3.418.006,74
372.487.484,04

Com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das despesas da Oferta, tributos e outras retenções.

Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos
O quadro abaixo indica a quantidade de Ações, o Preço por Ação, o valor total das comissões e
despesas pagas aos Coordenadores da Oferta, bem como os Recursos Líquidos da Oferta.
Assumindo a colocação da totalidade das ações inicialmente ofertada, sem considerar o exercício da
Opção de Lote Suplementar e as Ações Adicionais:
Quantidade
Oferta Primária ..............
Oferta Secundária .........
Total .............................
(1)

(2)

75.862.069
0
75.862.069

Montante(1)
(em R$)
1.100.000.000,50
0
1.100.000.000,50

Comissões e
Despesas(2)
(em R$)
49.520.888,54
0
49.520.888,54

Recursos Líquidos(1)(2)
1.050.479.111,96
0
1.050.479.111,96

Com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo
desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Considerando os custos de comissões e de despesas da Oferta, tributos e outras retenções.
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Assumindo a colocação da totalidade das ações inicialmente ofertada, considerando o exercício da
Opção de Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais:
Quantidade
Oferta Primária ..............
Oferta Secundária .........
Total ............................
(1)

(2)

75.862.069
11.379.310
87.241.379

Montante(1)
(em R$)
1.100.000.000,50
164.999.995,00
1.264.999.995,50

Comissões e
(2)
Despesas
(em R$)
49.496.464,10
5.959.676,05
55.456.140,15

Recursos Líquidos(1)(2)
1.050.503.536,40
159.040.318,95
1.209.543.855,35

Com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo
desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Considerando os custos de comissões e de despesas da Oferta, tributos e outras retenções.

Assumindo a colocação da totalidade das ações inicialmente ofertada, sem considerar o exercício da
Opção de Lote Suplementar e considerando as Ações Adicionais:
Quantidade
Oferta Primária ..............
Oferta Secundária .........
Total ............................
(1)

(2)

75.862.069
15.172.413
91.034.482

Montante(1)
(em R$)
1.100.000.000,50
219.999.988,50
1.319.999.989,00

Comissões e
Despesas(2)
(em R$)
49.489.679,54
7.944.877,65
57.434.557,19

Recursos Líquidos(1)(2)
1.050.510.320,96
212.055.110,85
1.262.565.431,81

Com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo
desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Considerando os custos de comissões e de despesas da Oferta, tributos e outras retenções.

Assumindo a colocação da totalidade das ações inicialmente ofertada, considerando o exercício da
Opção de Lote Suplementar e as Ações Adicionais:
Quantidade
Oferta Primária .............. 75.862.069
Oferta Secundária ......... 26.551.723
Total ............................ 102.413.792
(1)

(2)

Montante(1)
(em R$)
1.100.000.000,50
384.999.983,50
1.484.999.984,00

Comissões e
Despesas(2)
(em R$)
49.465.255,10
13.904.553,70
63.369.808,81

Recursos Líquidos(1)(2)
1.050.534.745,40
371.095.429,80
1.421.630.175,19

Com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo
desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Considerando os custos de comissões e de despesas da Oferta, tributos e outras retenções.
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Custos de Distribuição
As despesas com advogados, auditores e outras despesas descritas abaixo serão pagas exclusivamente
pela Companhia. As comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta serão suportadas pela
Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertada pela Companhia e pelos
Acionistas Vendedores.
Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos
pela Companhia:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação ................
Comissão de Colocação .....................
Comissão de Garantia Firme ...............
(3)
Comissão de Incentivo ......................
Total de Comissões ..........................
Tributos relativos às Comissões .....
(4)
Despesas da Oferta
Taxas de Registro na CVM ..................
Taxa de Registro na ANBIMA ..............
Taxas da B3 ........................................
(5)
Advogados .......................................
Auditores Independentes ...................
Publicidade da Oferta(6) .......................
Total de Despesas ............................
Total de Comissões, tributos e
Despesas .......................................
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Valor total (R$)(1)

% em relação ao
Valor Total da Oferta

Custo unitário por
Ação (R$)

4.950.000,00
4.950.000,00
14.850.000,00
11.000.000,00
35.750.000,00
3.818.345,00

0,50%
0,50%
1,40%
1,00%
3,30%
0,30%

0,07
0,07
0,20
0,15
0,47
0,05

566.582,00
639.450,00
246.511,00
3.200.000,00
4.000.000,00
1.300.000,00
9.952.543,00

0,10%
0,10%
0,00%
0,30%
0,40%
0,10%
0,90%

0,01
0,01
0,00
0,04
0,05
0,02
0,13

49.520.889,00

0,90%

0,13

Com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo
desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar)
ofertada pela Companhia.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos
Coordenadores da Oferta e será paga a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da
Oferta.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos Estados
Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).

54

Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissão estimados para a Oferta assumidos pela
Companhia e pelos Acionistas Vendedores, em caso de Oferta Primária e de Oferta Secundária:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação ................
Comissão de Colocação .....................
Comissão de Garantia Firme ...............
(3)
Comissão de Incentivo ......................
Total de Comissões ..........................
Tributos relativos às Comissões .....
(4)
Despesas da Oferta
Taxas de Registro na CVM ..................
Taxa de Registro na ANBIMA ..............
Taxa de Registro na B3 .......................
(5)
Advogados .......................................
Auditores Independentes ...................
(6)
Publicidade da Oferta .......................
Total de Despesas ............................
Total de Comissões, tributos e
Despesas .......................................
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Valor total (R$)(1)

% em relação ao
Valor Total da Oferta

Custo unitário por
Ação (R$)

5.939.999,95
5.939.999,95
17.819.999,85
13.199.999,89
42.899.999,64
4.582.014,00

0,45%
0,50%
1,40%
1,00%
3,30%
0,35%

0,07
0,07
0,20
0,15
0,47
0,05

566.582,20
246.511,00
639.449,99
3.200.000,00
4.000.000,00
1.300.000,00
9.952.543,19

0,00%
0,00%
0,00%
0,20%
0,30%
0,10%
0,80%

0,10
0,00
0,01
0,04
0,04
0,10
0,11

57.434.557,19

4,40%

0,63

Com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$13,00 e R$16,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo
desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas
pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores. (considerando a colacação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar).
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos
Coordenadores da Oferta e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, utilizando como parâmetro a sua
percepção acerca do resultado da Oferta.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro
e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).

Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra
remuneração devida pela Companhia às Instituições Participantes da Oferta ou aos Agentes de
Colocação Internacional, incluindo, mas não se limitando ao Coordenador Adicional, exceto pela
remuneração descrita acima e pelos ganhos decorrentes da atividade de estabilização, bem como não
existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Estabilização do Preço das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, por um
período de até 30 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, inclusive, por meio de
operações bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente
submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da Instrução
CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora
poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e venda das ações
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigados
a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e
retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
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A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para consulta
e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços indicados, na seção
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 74 deste Prospecto.
Características das Ações
As Ações conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no estatuto social da
Companhia, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes:


direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de emissão
da Companhia corresponde a um voto;



observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao recebimento de dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de cada exercício,
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, bem como ao recebimento de
dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza eventualmente distribuídos por
deliberação de assembleia geral ou pelo conselho de administração, conforme aplicável;



direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas aos eventuais acionistas controladores da Companhia, no caso de alienação, direta ou
indireta, a título oneroso, do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado aos eventuais acionistas controladores (tag along);



direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição de
ações a ser realizada pela Companhia ou pelos eventuais acionistas controladores da Companhia,
em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente,
seu valor econômico, apurado mediante laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa
especializada com experiência comprovada e independente quanto ao poder de decisão da
Companhia, seus administradores e/ou eventuais acionistas controladores;



no caso de liquidação da Companhia, os acionistas terão direito de participar do acervo da
Companhia, na proporção da sua participação no capital social, nos termos do artigo 109, inciso II,
da Lei das Sociedades por Ações;



direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de
subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, da Lei das
Sociedades por Ações;



direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações ordinárias
de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da divulgação do
Anúncio de Início; e



todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos
previstos no Regulamento do Novo Mercado, no estatuto social da Companhia e na Lei das
Sociedades por Ações.

Público Alvo da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para (i) Acionistas, em
conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta Prioritária; (ii) Investidores Não
Institucionais, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo, observados
os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo; e (iii) Investidores Institucionais,
no âmbito da Oferta Institucional.
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Procedimento da Oferta
Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto Preliminar, o encerramento do Período de
Reserva da Oferta Prioritária, do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas, do
Período de Reserva da Oferta de Varejo e do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas
Vinculadas, a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a celebração do Contrato de Distribuição e
do Contrato de Distribuição Internacional, a concessão do registro da Oferta pela CVM, a divulgação
do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta
realizarão a distribuição pública das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) em regime de Garantia Firme de Liquidação, e observado o esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado, quais sejam: (i) uma Oferta Prioritária,
destinada aos Acionistas; (ii) uma Oferta de Varejo, destinada aos Investidores Não Institucionais; (iii)
uma Oferta Institucional, destinada aos Investidores Institucionais.
Os Coordenadores da Oferta, a Companhia e os Acionistas Vendedores elaborarão um plano de
distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e do
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levará
em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, as relações da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta com seus clientes e outras considerações de natureza comercial ou
estratégica, observado que os Coordenadores da Oferta deverão assegurar: (i) a adequação do
investimento ao perfil de risco de seus clientes, (ii) o tratamento justo e equitativo aos investidores, em
conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400, e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições
Participantes da Oferta, de exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, assegurando o
esclarecimento de eventuais dúvidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder.
Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido de
registro da Oferta caso não haja investidores suficientes para subscrever/adquirir a totalidade
das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Caso não existam Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária, Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo e/ou
intenções de investimento para a subscrição/aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertada
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento
de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os
Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária, Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo e ordens de
investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores eventualmente depositados
serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução de quaisquer
tributos, eventualmente incidentes sobre movimentação financeira sobre os valores pagos em função
do IOF/Câmbio, caso venham a ser criados, e se a alíquota for superior a zero, no prazo máximo de três
dias úteis contados da comunicação do cancelamento. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da
Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores
suficientes interessados em subscrever/adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta”,
na página 79 deste Prospecto.
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Oferta Prioritária
A Oferta Prioritária será realizada nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400, de forma a assegurar
a participação dos Acionistas, e tomará por base a posição de custódia na B3 ou no Itaú Corretora de
Valores S.A., instituição responsável pelos serviços de escrituração e custódia das ações ordinárias de
emissão da Companhia (i) ao final da Primeira Data de Corte; e (ii) ao final da Segunda Data de Corte.
A Oferta Prioritária destina-se exclusivamente aos Acionistas na Primeira Data de Corte e o respectivo
Limite de Subscrição Proporcional (conforme abaixo definido) será proporcional à posição em custódia
do Acionista verificada na Segunda Data de Corte, desconsiderando-se os valores mobiliários da
Companhia atualmente emitidos eventualmente mantidos em tesouraria.
No contexto da Oferta Prioritária, o montante de até 75.862.019 Ações, correspondentes a até 100%
(cem por cento das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar) (“Ações da Oferta Prioritária”), será distribuído e destinado prioritariamente à
colocação pública junto aos Acionistas que realizem Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, durante o
Período de Reserva da Oferta Prioritária e durante o Período de Reserva da Oferta Prioritária para
Pessoas Vinculadas.
Os Acionistas que desejarem subscrever Ações no âmbito da Oferta Prioritária deverão realizar solicitações
de reserva mediante o preenchimento de formulário específico (“Pedido de Reserva da Oferta
Prioritária”) junto a uma única Instituição Participante da Oferta, durante o período compreendido entre
25 de setembro de 2017, inclusive, e 4 de outubro de 2017, inclusive (“Período de Reserva da Oferta
Prioritária”) e, caso sejam Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre o dia 25 de
setembro de 2017, inclusive, e 26 de setembro de 2017, inclusive, data esta que antecederá em pelo
menos 7 dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Período de Reserva da Oferta
Prioritária para Pessoas Vinculadas”), nas condições descritas abaixo, manifestando a intenção de
exercer seu direito de prioridade de acordo com o procedimento abaixo indicado.
Será assegurado a cada um dos Acionistas que realizar Pedido de Reserva da Oferta Prioritária durante o
Período de Reserva da Oferta Prioritária ou o Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas
Vinculadas o direito de subscrição de Ações da Oferta Prioritária em quantidade equivalente ao percentual
de participação acionária do respectivo Acionista no total de ações do capital social total da Companhia
na Segunda Data de Corte aplicado sobre a quantidade de Ações da Oferta Prioritária, desprezando-se
eventuais frações de ações e desconsiderando-se os valores mobiliários da Companhia atualmente
emitidos eventualmente mantidos em tesouraria (“Limite de Subscrição Proporcional”). Caso esta
relação resulte em fração de ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao
número inteiro de Ações da Oferta Prioritária, desprezando-se eventuais frações de Ações.
Cada Acionista terá direito de subscrever até 0,31724403 Ação da Oferta Prioritária para cada ação
ordinária de emissão da Companhia por ele detida ao final da Segunda Data de Corte. Caso a relação
resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao número
inteiro de Ações da Oferta Prioritária, desprezando-se eventuais frações de Ações. Exclusivamente para
os Acionistas que forem detentores de 1 a 3 ações ordinárias de emissão da Companhia ao final da
Segunda Data de Corte, esse Acionista terá o direito de subscrever uma Ação da Oferta Prioritária.
Os Acionistas que apresentarem Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária deverão indicar nos
respectivos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária o valor de seu investimento nas Ações, sujeito ao
respectivo Limite de Subscrição Proporcional, não havendo valor mínimo de investimento para a Oferta
Prioritária. Os direitos decorrentes da Oferta Prioritária aqui descrita não poderão ser negociados ou
cedidos pelos Acionistas, sendo certo também que não haverá rodadas de sobras no âmbito da Oferta
Prioritária.
As Ações da Oferta Prioritária que não forem alocadas na Oferta Prioritária serão destinadas à
colocação junto aos Investidores Não Institucionais, respeitando-se o limite de alocação de Ações para a
Oferta de Varejo. No caso de tais Ações não serem objeto de subscrição por Investidores Não
Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo, estas Ações serão destinadas à Oferta Institucional.
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Os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária serão efetuados por Acionistas de maneira irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (b) e (f) abaixo e nas seções “Alteração das
Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e
“Violações de Normas de Conduta”, nas páginas 64, 65 e 67, respectivamente, deste Prospecto,
observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, de acordo
com as seguintes condições:
(a) observados o Limite de Subscrição Proporcional e os procedimentos de alocação da Oferta
Prioritária, cada um dos Acionistas interessados em participar da Oferta Prioritária deverá efetuar
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária junto a uma única Instituição Participante da Oferta,
mediante o preenchimento do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária no Período de Reserva da
Oferta Prioritária ou no Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas. O
Acionista poderá estipular, no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, como condição de sua
eficácia, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400. Caso o Acionista estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva da Oferta
Prioritária e o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao estipulado, o seu Pedido de Reserva
da Oferta Prioritária será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Participante da
Oferta, sendo que as Ações objeto do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária serão realocadas para
a própria Oferta Prioritária. Recomenda-se aos Acionistas interessados na realização de
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária que (i) leiam cuidadosamente os termos e
condições estipulados no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, especialmente no que
se refere aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes
deste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, em especial as seções “Sumário
da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 24 e 77, respectivamente, deste Prospecto
Preliminar, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência; (ii)
verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência, antes de realizar o
seu Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá (a) a
abertura ou atualização de conta e/ou de cadastro, e/ou (b) a manutenção de recursos em
conta corrente nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva da
Oferta Prioritária; (iii) verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de sua
preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, a
possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Participante da
Oferta; e (iv) entrem em contato com a Instituição Participante da Oferta de sua
preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Participante da Oferta para a realização do Pedido de Reserva da Oferta
Prioritária ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Participante da
Oferta, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição
Participante da Oferta;
(b) os Acionistas deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva da
Oferta Prioritária, a sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de
Reserva da Oferta Prioritária ser cancelado pela respectiva Instituição Participante da
Oferta. Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será
vedada a colocação de Ações junto a Acionistas que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos
de Reserva da Oferta Prioritária realizados por Acionistas que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados, com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva da
Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas;
(c) será assegurado a cada um dos Acionistas que realizar Pedido de Reserva da Oferta Prioritária o
direito de subscrever Ações da Oferta Prioritária até o Limite de Subscrição Proporcional;
(d) após a alocação das Ações da Oferta Prioritária de acordo com o Limite de Subscrição Proporcional,
as Ações da Oferta Prioritária que eventualmente remanescerem serão destinadas à Oferta de
Varejo e alocadas de acordo com o procedimento da Oferta de Varejo descrito abaixo;
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(e) após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações da Oferta Prioritária
subscritas e o respectivo valor do investimento dos Acionistas serão informados ao Acionista até às
12:00 horas do dia útil imediatamente posterior à data de divulgação do Anúncio de Início pela
Instituição Participante da Oferta que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta
Prioritária, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva
da Oferta Prioritária ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou correspondência, sendo o
pagamento a ser feito de acordo com a alínea (f) abaixo limitado ao valor indicado no Pedido de
Reserva da Oferta Prioritária, calculado mediante a divisão do valor do investimento pretendido no
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária pelo Preço por Ação;
(f) os Acionistas deverão efetuar o pagamento à vista do valor indicado na alínea (e) acima junto à
Instituição Participante da Oferta com que tenham realizado o respectivo Pedido de Reserva da
Oferta Prioritária, em recursos imediatamente disponíveis até às 10:30 horas da Data de Liquidação.
Não havendo pagamento pontual, a Instituição Participante da Oferta junto ao qual o Pedido de
Reserva da Oferta Prioritária tenha sido realizado irá garantir a integralização por parte do Acionista
e o Pedido de Reserva da Oferta Prioritária será automaticamente cancelado por tal Instituição
Participante da Oferta; e
(g) até às 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Participante da
Oferta junto a qual o Pedido de Reserva da Oferta Prioritária tenha sido realizado, entregará a cada
Acionista o número de Ações da Oferta Prioritária correspondente à relação entre o valor do
investimento pretendido constante do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária e o Preço por Ação,
ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nas alíneas (a), (b) e (f) acima
e nas seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta”, nas páginas 64, 65 e 67,
respectivamente, deste Prospecto. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do
investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações da Oferta
Prioritária, desprezando-se a referida fração.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, vide
seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta”, nas páginas 64, 65 e 67,
respectivamente, deste Prospecto.
Os Acionistas não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Acionistas deverão realizar a integralização das Ações da Oferta Prioritária mediante o pagamento à
vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de acordo com o
procedimento descrito acima.
Os Acionistas que desejarem subscrever Ações em quantidade superior aos seus respectivos Limites de
Subscrição Proporcional poderão: (i) participar da Oferta de Varejo, se forem Investidores Não
Institucionais, desde que atendam às condições aplicáveis à Oferta de Varejo descritas abaixo; ou (ii)
participar da Oferta Institucional, se forem Investidores Institucionais, desde que atendam as condições
aplicáveis à Oferta Institucional descritas abaixo.
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Os Acionistas interessados em subscrever Ações da Oferta Prioritária e cujas ações ordinárias de
emissão da Companhia estejam custodiadas no Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira
escrituradora das ações ordinárias emissão da Companhia, ou na B3, conforme o caso, deverão
certificar-se de que seus respectivos cadastros estejam atualizados, devendo, ainda, observar os
procedimentos para a Oferta Prioritária aqui descritos.
A Oferta Prioritária não será realizada, conduzida e/ou estendida a Acionista cuja participação
viole as leis de jurisdição em que determinado Acionista seja residente e/ou domiciliado.
Caberá exclusivamente ao Acionista analisar, verificar e decidir sobre sua adequação para
participar na Oferta Prioritária, ficando as Instituições Participante da Oferta isentas de
qualquer responsabilidade decorrente da participação de Acionista residente ou domiciliado
em jurisdição na qual a Oferta Prioritária seja considerada ilegal ou exija registro ou
qualificação com base em qualquer lei que não seja brasileira.
Oferta de Varejo
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária, a Oferta de Varejo será realizada
junto a (i) Investidores Não Institucionais que realizem solicitações de reserva antecipada mediante o
preenchimento de formulário específico (“Pedido de Reserva da Oferta de Varejo”), durante o
período compreendido entre 25 de setembro de 2017, inclusive, e 4 de outubro de 2017, inclusive
(“Período de Reserva da Oferta de Varejo”), e (ii) Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas que realizem Pedido de Reserva durante o período compreendido entre 25 de setembro de
2017 inclusive, e 26 de setembro de 2017, inclusive, data esta que antecederá em pelo menos 7 dias
úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Período de Reserva da Oferta de Varejo para
Pessoas Vinculadas”), em ambos os casos, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva da Oferta de Varejo.
No contexto da Oferta de Varejo, o montante de, no mínimo, 10% (dez por cento) e, máximo, 20%
(vinte por cento) da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
será destinado prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, nos termos do item 7.1(ii) do Regulamento do Novo
Mercado, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado (sendo
computadas, no cálculo dos percentuais acima, as Ações objeto de Pedidos de Reserva da Oferta
Prioritária, entre os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo por investidor,
realizados por Acionistas que sejam considerados Investidores Não Institucionais).
Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados por Investidores
Não Institucionais ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá rateio,
conforme disposto na alínea (g) abaixo.
Os Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo poderão ser efetuados pelos Investidores Não Institucionais
de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (b) e (d) abaixo e nas seções
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento
da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta”, nas páginas 64, 65 e 67, respectivamente, deste
Prospecto, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva da Oferta de Varejo,
de acordo com as seguintes condições:
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(a) durante o Período de Reserva da Oferta de Varejo e o Período de Reserva da Oferta de Varejo para
Pessoas Vinculadas, conforme aplicável, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados
em participar da Oferta deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido
de Reserva da Oferta de Varejo junto a uma única Instituição Participante da Oferta, nos termos da
Deliberação CVM 476, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta
de Varejo, sendo que tais Investidores Não Institucionais poderão estipular, no Pedido de Reserva
da Oferta de Varejo, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, um
preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400,
sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor Não Institucional estipule um preço
máximo por Ação no Pedido de Reserva da Oferta de Varejo abaixo do Preço por Ação, o seu
Pedido de Reserva da Oferta de Varejo será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição
Participante da Oferta. Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na
realização de Pedido de Reserva da Oferta de Varejo que (i) leiam cuidadosamente os
termos e condições estipulados no Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, especialmente
no que se refere aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações
constantes deste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, em especial as
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto Preliminar, bem
como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência; (ii) verifiquem com a
Instituição Participante da Oferta de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de
Reserva da Oferta de Varejo, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá (a) a abertura ou
atualização de conta e/ou de cadastro, e/ou (b) a manutenção de recursos em conta
corrente nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva da Oferta
de Varejo; (iii) verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência,
antes de realizar o seu Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, a possibilidade de débito
antecipado da reserva por parte da Instituição Participante da Oferta; e (iv) entrem em
contato com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência para obter
informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Participante da
Oferta para a realização do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo ou, se for o caso, para
a realização do cadastro na Instituição Participante da Oferta, tendo em vista os
procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Participante da Oferta;
(b) os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de
Reserva da Oferta de Varejo, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu
Pedido de Reserva da Oferta de Varejo ser cancelado pela respectiva Instituição Participante da
Oferta. Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a colocação
de Ações junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de
Reserva da Oferta de Varejo realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados, com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva da Oferta
de Varejo para Pessoas Vinculadas;
(c) após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações subscritas/adquiridas e o
respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais serão informados a cada
Investidor Não Institucional até às 12:00 horas do dia útil imediatamente seguinte à data de
divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Participante da Oferta que houver recebido o
respectivo Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, por meio de mensagem enviada ao endereço
eletrônico fornecido no Pedido de Reserva da Oferta de Varejo ou, na sua ausência, por telefone,
fac-símile ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (d) abaixo
limitado ao valor do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo e ressalvada a possibilidade de rateio
prevista na alínea (g) abaixo;
(d) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (c) acima
junto à Instituição Participante da Oferta com que tenha realizado o respectivo Pedido de Reserva da
Oferta de Varejo, à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, até as 10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual,
a Instituição Participante da Oferta junto à qual o Pedido de Reserva da Oferta de Varejo tenha sido
realizado irá garantir a liquidação por parte do Investidor Não Institucional e o Pedido de Reserva da
Oferta de Varejo será automaticamente cancelado por tal Instituição Participante da Oferta;
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(e) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Participante da
Oferta junto a qual o Pedido de Reserva da Oferta de Varejo tenha sido realizado, entregará a cada
Investidor Não Institucional o número de Ações correspondente à relação entre o valor do
investimento pretendido constante do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo e o Preço por Ação,
ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nas alíneas (a), (b) e (d) acima
e nas seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta”, nas páginas 64, 65 e 67,
respectivamente, deste Prospecto e a possibilidade de rateio prevista na alínea (g) abaixo. Caso tal
relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente
ao maior número inteiro de Ações, desprezando-se a referida fração;
(f) caso o total das Ações objeto dos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados por
Investidores Não Institucionais seja igual ou inferior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de
Varejo, não haverá rateio, sendo todos os Investidores Não Institucionais integralmente atendidos
em todas as suas reservas e eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não Institucionais
serão destinadas a Investidores Institucionais; e
(g) caso o total das Ações objeto dos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados por
Investidores Não Institucionais seja superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo,
será realizado rateio das Ações, da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Ações
destinadas a Investidores Não Institucionais entre todos os Investidores Não Institucionais,
observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, até o limite de
R$3.000,00 por Investidor Não Institucional, desconsiderando-se as frações de Ações; e (ii) uma vez
atendido o critério de rateio descrito no subitem (i) acima, será efetuado o rateio proporcional das
Ações destinadas a Investidores Não Institucionais remanescentes entre todos os Investidores Não
Institucionais, observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva da Oferta de Varejo e
desconsiderando-se as frações de Ações. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta,
da Companhia e dos Acionistas Vendedores, a quantidade de Ações destinadas a Investidores Não
Institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores Não
Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento
parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, vide nas
seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta”, nas páginas 64, 65 e 67,
respectivamente, deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante o
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de acordo
com o procedimento descrito acima. As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos
Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta
nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional.
Oferta Institucional
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e dos Pedidos de Reserva da Oferta de
Varejo, as Ações remanescentes que não forem colocadas na Oferta Prioritária e/ou na Oferta de Varejo
serão destinadas à colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta
e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais
reservas antecipadas e não sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez que
cada Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os
requisitos para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento
durante o Procedimento de Bookbuilding.
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Caso o número de Ações objeto de ordens de investimento recebidas de Investidores Institucionais
durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400, exceda o total
de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e dos
Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no
atendimento de suas respectivas ordens os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano
de distribuição, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, incluindo as suas
relações com os clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, melhor atendam
ao objetivo desta Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores
Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de
atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fac-símile, sobre
a quantidade de Ações que cada um deverá subscrever/adquirir e o Preço por Ação. A entrega das Ações
deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a integralização/liquidação à vista, em moeda
corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação
multiplicado pela quantidade de Ações objeto das respectivas ordens de investimento, em conformidade
com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição. A subscrição/aquisição das Ações será
formalizada mediante assinatura de boletim de subscrição/contrato de compra e venda, cujo modelo foi
previamente apresentado à CVM e informa o Investidor Institucional sobre o procedimento para a entrega
das Ações. Os Investidores Estrangeiros deverão realizar a subscrição/aquisição das Ações por meio dos
mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131.
Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a CVM
autorize a modificação ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores, relevantes e
inesperadas nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro da
Oferta ou que o fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos assumidos pela
Companhia e pelos Acionistas Vendedores e inerentes à própria Oferta. Adicionalmente, a Companhia,
os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão modificar, a qualquer tempo, a
Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores, conforme disposto no artigo
25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o encerramento
do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for cancelada, os atos de
aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes.
A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio de
Anúncio de Retificação.
Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação
anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores
dados em contrapartida às Ações, no prazo de três dias úteis contados da data de divulgação da
revogação, sem reembolso e com dedução de quaisquer tributos, eventualmente incidentes sobre
movimentação financeira sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, caso venham a ser criados,
e se a alíquota for superior a zero.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM
400, as Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das
aceitações da Oferta, de que o Acionista ou o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta
foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Acionista ou o
Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Participante da Oferta deverá
comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de
comunicação passível de comprovação ao Acionista ou ao Investidor Não Institucional que tenha
efetuado Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária ou Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, conforme
o caso, junto a tal Instituição Participante da Oferta a respeito da modificação efetuada.
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Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções no
Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Participantes da Oferta só aceitarão Pedidos de Reserva
da Oferta Prioritária e Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo daqueles investidores que estejam
cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta serão
considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação quando, passados 5 (cinco) dias úteis do
recebimento da comunicação, não revogarem expressamente suas intenções no Procedimento de
Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária ou Pedidos de Reserva da Oferta de
Varejo, conforme o caso. Nesta hipótese, os Coordenadores da Oferta e/ou as Instituições Participantes
da Oferta presumirão que os investidores pretendem manter a declaração de aceitação.
Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer
tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução
CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis.
O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que
determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo
registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento do registro da Oferta.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a
Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até as
16:00 horas do 5º dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação, ou
à data de recebimento da comunicação direta acerca da suspensão ou cancelamento da Oferta. Todos
os investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores
que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão
direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no
parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de três dias úteis, sem juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução de quaisquer tributos, eventualmente incidentes sobre
movimentação financeira sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, caso venham a ser criados,
caso venham a ser criados, e se a alíquota for superior a zero.
Prazo de Distribuição
A data de início da Oferta será divulgada mediante divulgação do Anúncio de Início, com data
estimada para ocorrer em 6 de outubro de 2017, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O
prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do Anúncio
de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de divulgação do
Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”).
O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de
Encerramento, com data limite para ocorrer em 6 de abril de 2018, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.
Liquidação
A liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do
Lote Suplementar) deverá ser realizada dentro do prazo de até 3 dias úteis, contado a partir da data da
divulgação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”), de acordo com o disposto no Contrato de
Distribuição. A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar, caso haja o exercício da Opção de
Ações do Lote Suplementar, ocorrerá dentro do prazo de até 3 dias úteis, contado do exercício da Opção de
Ações do Lote Suplementar (“Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar”).
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As Ações, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão entregues aos
respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações
do Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão
obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da
Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e
na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação individual e
não solidária de subscrição/aquisição e integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, na Data de
Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as subscreverem/adquirirem na
Oferta, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de cada um dos Coordenadores da Oferta,
conforme indicado no Contrato de Distribuição (“Garantia Firme de Liquidação”).
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente integralizadas/liquidadas na
Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Distribuição,
realizará, de forma individual e não solidária, a integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção
e até os limites individuais previstos no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da
diferença entre (i) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número de Ações (considerando as
Ações Adicionais) efetivamente integralizadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por Ação a
ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação, passará a ser
vinculante a partir do momento em que, cumulativamente, for concluído o Procedimento de Bookbuilding,
assinado o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, concedido o registro da Oferta
pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de revenda
dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao
Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que o disposto
nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades previstas no
Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – Estabilização do
Preço das Ações”, na página 55 deste Prospecto.
Segue abaixo relação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do
Lote Suplementar) objeto de garantia firme prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta:
Coordenadores
Coordenador Líder ...............................
Itaú BBA(1) .............................................
Goldman Sachs ....................................
Bradesco BBI ........................................
Citi .......................................................
Santander ............................................
Total ...................................................
(1)

Quantidade de Ações
21.848.276
21.848.276
14.565.517
14.565.517
9.103.448
9.103.448
91.034.482

Percentual (%)
24,00
24,00
16,00
16,00
10,00
10,00
100,00

Garantia firme de liquidação a ser prestada pelo Itaú Unibanco S.A.

A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da Oferta.
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Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação das Ações,
bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas condições, não limitada (i)
a entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Acionistas Vendedores, dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional; e (ii) a assinatura de compromissos
de restrição à negociação de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up pela Companhia, pelos Acionistas
Vendedores e pelos Administradores durante um prazo de 180 dias contados da data de divulgação do
Anúncio de Início. De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, a
Companhia obriga-se a indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional
em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores obrigam-se, nos termos do Contrato de
Distribuição Internacional a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de perdas no
exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. O
Contrato de Distribuição Internacional determina ainda que a inobservância às leis de valores
mobiliários dos Estados Unidos pode resultar em eventuais potenciais procedimentos judiciais. A
condenação em um procedimento judicial no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na
Companhia e em seus negócios. Para informações sobre os riscos relacionados ao Contrato de
Distribuição Internacional, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A
realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior,
poderá deixar a Companhia e os Acionistas Vendedores expostos a riscos relativos a uma oferta de
valores mobiliários no Brasil e no exterior.”, na página 80 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta e
obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 74 deste Prospecto.
Violações de Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão ao Contrato de
Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer
das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação,
as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio,
condições de negociação com as ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de
pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles
julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das
Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária, Pedidos de
Reserva da Oferta de Varejo e boletins de subscrição/contratos de compra e venda que tenha recebido e a
Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido
cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos investidores
os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de três dias úteis contados da
data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução de quaisquer tributos eventualmente incidentes sobre movimentação financeira sobre os valores
pagos em função do IOF/Câmbio, caso venham a ser criados, e se a alíquota for superior a zero, (ii) arcará
integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta,
incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações
propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante
terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores, e (iii) poderá ter suspenso, por
um período de 6 meses contados da data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição
intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos
Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por
quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas intenções de investimento, Pedidos de Reserva
da Oferta de Varejo e/ou boletins de subscrição/contratos de compra e venda cancelados por força do
descredenciamento da Instituição Consorciada.
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Negociação das Ações na B3
As ações ordinárias de emissão da Companhia são negociadas no segmento de listagem do Novo
Mercado da B3, sob o código “ENEV3”.
A Companhia e seus acionistas controladores à época celebraram, em 21 de novembro de 2007, o
Contrato de Participação no Novo Mercado com a B3, por meio do qual a Companhia aderiu às
Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado, segmento especial de negociação
de valores mobiliários da B3, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem observadas
pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações. As
principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado estão descritas de forma resumida no
item “12.12 – – Práticas de Governança Corporativa e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
– IBGC da Companhia” do Formulário de Referência da Companhia, incorporado por referência a este
Prospecto.
Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a
operar na B3.
Recomenda-se a leitura deste Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência para
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades e
situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes da
decisão de investimento nas Ações.
Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)
A Companhia, o Cambuhy I FIP os Acionistas Vendedores e os Administradores obrigar-se-ão perante
os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, pelo período de 180 dias
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não efetuar quaisquer das seguintes operações,
sem o prévio consentimento dos Agentes de Colocação Internacional: (i) ofertar, empenhar, contratar a
venda, vender qualquer opção ou contrato de aquisição de ações, aquisição de qualquer opção ou
contrato de venda de ações, outorgar qualquer opção, direito ou valor mobiliário para adquirir, ou de
qualquer outra forma transferir, direta ou indiretamente, (qualquer dessas ações, uma
“transferência”), ou registrar ou dar causa a qualquer arquivamento relacionado a uma declaração de
registro (ou equivalente) nos termos do Securities Act ou das leis ou regulamentos do Brasil, em todos
os casos, com relação a quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”), ou que representem o direito de receber quaisquer
ações ordinárias de emissão da Companhia ou qualquer participação no capital social da Companhia
(incluindo, mas não se limitando, quaisquer ações ordinárias relativas ao capital social da Companhia
ou outros valores mobiliários que possam ser atribuídos de titularidade direta ou beneficiária pela
Companhia, o Cambuhy I FIP os Acionistas Vendedores e os Administradores, nos termos e de acordo
com as regras e regulamentação da U.S. Securities and Exchange Commission ou do Brasil, bem como
valores mobiliários que possam ser emitidos mediante o exercício de uma opção ou certificado relativo
às ações ordinárias de emissão da Companhia); (ii) celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer
outra forma de acordo por meio do qual seja transferido, no todo ou em parte, qualquer direito
econômico relacionado aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, sendo tal operação, conforme
prevista no item (i) acima ou neste item (ii), liquidada mediante entrega de Valores Mobiliários Sujeitos
ao Lock-up, em moeda corrente ou sob outra forma de pagamento; (iii) exigir ou exercer qualquer
direito relacionado ao registro de quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia (incluindo as
Ações), ou qualquer valor mobiliário conversível em, permutável por, ou que represente o direito de
receber ações ordinárias de emissão da Companhia; ou (iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar
qualquer operação especificada nos itens (i) a (iii) acima.
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As restrições previstas acima são expressamente acordadas para evitar que a Companhia, o Cambuhy I
FIP os Acionistas Vendedores e os Administradores se envolvam em qualquer transação de hedge ou
outra transação que tenha como objetivo ou que seja razoavelmente esperado que leve ou resulte na
emissão de novas ações ordinárias de emissão da Companhia ou de parcela do capital social da
Companhia, ou qualquer outro valor mobiliários descrito no parágrafo acima, ou a venda ou a
disposição de ações ordinárias de emissão da Companhia ou de parcela do capital social da Companhia,
ou quaisquer outros valores mobiliários, mesmo que tais valores mobiliários venham a ser emitidos ou
dispostos por alguém que não a Companhia, o Cambuhy I FIP os Acionistas Vendedores e os
Administradores. A proibição com relação à realização de hedge ou outras transações pode incluir, sem
limitação, qualquer venda a descoberto ou qualquer aquisição, venda ou outorga de qualquer direito
(incluindo, sem limitação, qualquer opção de compra ou de venda) com relação a quaisquer das ações
ordinárias de emissão da Companhia ou parcela do capital social da Companhia, ou quaisquer outros
valores mobiliários, ou com relação a qualquer valor mobiliário que inclua, se relacione ou venha a
derivar de qualquer parte significante do valor das ações ordinárias emitidas pela Companhia ou
parcela do capital social da Companhia, ou quaisquer outros valores mobiliários.
As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses de transferência de Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up realizadas (i) no âmbito de transações realizadas no mercado aberto após a
execução do Contrato de Distribuição Internacional; (ii) doações de boa fé, desde que, antes de tal
doação, o respectivo donatário comprometa-se por escrito a respeitar o prazo remanescente do
período de Lock-up e a Companhia, o Cambuhy I FIP os Acionistas Vendedores ou os Administradores,
conforme o caso, confirme que está cumprindo os termos aqui previstos desde a presente data;.(iii)
transferências a um trust em benefício direto ou indireto do próprio signatário do instrumento de Lockup e/ou de familiares imediatos do mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometase por escrito a respeitar o prazo remanescente do período de Lock-up e a Companhia, o Cambuhy I
FIP os Acionistas Vendedores ou os Administradores, conforme o caso, confirme que está cumprindo os
termos aqui previstos desde a presente data; (iv) com o consentimento prévio e por escrito dos Agentes
de Colocação Internacional; (v) em conexão com qualquer reestruturação societária ou caso essa
transferência venha a ocorrer por força de lei, tais como as normas de sucessão e incorporação, desde
que, no momento da transferência, o cessionário se comprometa por escrito a respeitar o prazo
remanescente do período de Lock-up e a Companhia, o Cambuhy I FIP os Acionistas Vendedores ou os
Administradores, conforme o caso, confirme que está cumprindo os termos aqui previstos desde a
presente data; (vi) caso se trate de sociedade, transferências a quaisquer de suas coligadas (sociedades
pertencentes ao mesmo grupo econômico) conforme definidas no Securities Act, conforme alterada,
desde que, no momento da transferência, o se comprometa por escrito a respeitar o prazo
remanescente do período de Lock-up e a Companhia o Cambuhy I FIP ou os Acionistas Vendedores,
conforme o caso, confirme que está cumprindo os termos aqui previstos desde a presente data; ou (vii)
para os fins da venda de ações ordinárias de emissão da Companhia recebidas pela Companhia, o
Cambuhy I FIP Acionistas Vendedores ou Administradores, conforme o caso, com relação a qualquer
exercício de opções de ações nos termos de um plano de opção de compra de ações já devidamente
aprovado e em efeito até a presente data conforme descrito nos Documentos da Oferta, sendo certo,
ainda, que qualquer transferência, disposição ou distribuição com relação aos itens (ii), (iii) ou (v) não
venha a envolver a disposição por valor; sendo certo, ainda, que, nenhum registro por qualquer parte
(seja doador, donatário, cessionário ou cedente), nos termos das leis ou regulamentos do Brasil ou
outras leis aplicáveis, seja necessário ou seja voluntariamente realizado com relação a tal transferência,
disposição ou distribuição prevista nos itens (ii) ou (iii) (exceto em caso de um registro feito após a
expiração do período de Lock-up). Para os fins deste item, considera-se “familiar imediato” qualquer
relacionamento de sangue, matrimonial, parceria doméstica ou adoção, até o primeiro primo.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá prejudicar
o valor de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para mais informações, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou a percepção de
potencial venda, de quantidades significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia
após a conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 78 do Prospecto Preliminar.
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Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações ordinárias de
emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Cronograma Tentativo da Oferta
Segue, abaixo, um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a
partir da data de protocolo do pedido de registro da Oferta junto à CVM:
Ordem dos
eventos

Data(1)

Eventos

1

Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
Divulgação de fato relevante divulgando o pedido de registro da Oferta

2

Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições
Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
Primeira Data de Corte

15 de setembro de 2017

3

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das
Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas

25 de setembro de 2017

4

Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas
Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas
Vinculadas

26 de setembro de 2017

5

Segunda Data de Corte

3 de outubro de 2017

6

Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária
Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo

4 de outubro de 2017

7

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição
Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta

5 de outubro de 2017

8

Concessão do registro da Oferta pela CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

6 de outubro de 2017

9

Início de negociação das Ações na B3

9 de outubro de 2017

10

Data de Liquidação

11 de outubro de 2017

11

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote
Suplementar

3 de novembro de 2017

12

Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

8 de novembro de 2017

13

Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento

(1)

8 de agosto de 2017

6 de abril de 2018

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser
comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
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Será admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão
confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma será
alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão
informados por meio de anúncio divulgado nas páginas da Companhia, dos Acionistas Vendedores, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes da
seção “Informações sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta”, na página 71 deste
Prospecto, mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início.
Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores
dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação
da Oferta, consulte o Prospecto Preliminar. Para informações sobre os prazos, condições e preço de
revenda no caso de alienação das Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em
decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no Contrato de
Distribuição, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”,
na página 66 deste Prospecto.
A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow), no
Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que este Prospecto for disponibilizado e
a data em que for determinado o Preço por Ação.
Inadequação da Oferta
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Acionista,
Investidor Não Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas
Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma
análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e dos riscos inerentes ao
investimento em ações, bem como aos riscos associados aos negócios da Companhia, que
podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os
interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores
financeiros e outros profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da
adequação da Oferta ao seu perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da
Companhia e ao investimento nas Ações.
Acordo de Investimento
Em 12 de setembro de 2017, a Companhia celebrou com o Cambuhy I Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participações constituído sob a forma de
condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o n° 19.250.704/0001-40 (“Cambuhy I FIP”), um acordo
de investimento, por meio do qual o Cambuhy I FIP se comprometeu a efetuar, um investimento
privado, irrevogável, mediante a aquisição de Ações correspondentes a 10,0% (dez por cento) das
Ações a serem ofertadas no âmbito da Oferta Primária (“Ações Objeto do Investimento” e “Acordo
de Investimento”, respectivamente).
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Nos termos do Acordo de Investimento, as Ações serão subscritas ao Preço por Ação (conforme abaixo
definido) e sua integralização será realizada simultaneamente à liquidação da Oferta. Ainda, as Ações
que venham a ser adquiridas pelo Cambuhy I FIP, no âmbito da Oferta, estão sujeitas a restrições à
venda de ações (Lock-up), por um período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início (conforme abaixo definido), sobre as quais o Cambuhy I FIP não
poderá efetuar quaisquer das seguintes operações: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a venda,
empenhar ou de outro modo dispor das Ações Objeto do Investimento; (ii) ofertar, vender, emitir,
contratar a venda, contratar a compra ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias para
adquirir as Ações Objeto do Investimento; (iii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge ou qualquer
acordo que transfira a outros, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes
da titularidade das Ações Objeto do Investimento; ou (iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar
qualquer operação especificada nos itens (i) a (iii) acima (exceto em qualquer caso por transferências
para afiliadas ou para partes relacionadas do Cambuhy I FIP).
O compromisso do Cambuhy I FIP em subscrever as Ações Objeto do Investimento será
automaticamente revogado e deixará de produzir quaisquer efeitos, sem qualquer responsabilidade
para a Companhia e/ou o Cambuhy I FIP, na hipótese de a Oferta não ser liquidada, até em 30 de
novembro de 2017 (inclusive), sem considerar o eventual exercício e liquidação da Opção de Ações do
Lote Suplementar.
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta
O Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições Consorciadas), o
Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e qualquer
aviso ou comunicado relativo à Oferta serão disponibilizados, até o encerramento da Oferta, exclusivamente
nas páginas na rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da
CVM e da B3:
Companhia
http://ri.eneva.com.br/ofertapublica/ (neste website, clicar no link específico do anúncio ou aviso da
Oferta que deseja consultar).
Acionistas Vendedores
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais Download”, depois em “2017” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva S.A.”, clicar no link específico do documento que deseja
consultar).
Itaú Unibanco S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Eneva
S.A.”, posteriormente em “2017”, na sequência “Oferta Pública Subsequente de Ações (Follow-on)” e,
por fim, clicar no link no título do documento correspondente).
Ice Focus EM Credit Master Fund Limited
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, o Ice Focus foi dispensado pela CVM de disponibilizar
esta nova divulgação do Aviso ao Mercado, outros anúncios e avisos relacionados à Oferta, bem como
o Prospecto Preliminar, uma vez que o Ice Focus não possui página própria registrada na rede mundial
de computadores para este fim.
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Uniper Holding GmbH
www.uniper.energy/en.html (neste website, clicar em “Investor Relations”, em seguida “Events &
Presentations”, e em seguida “Documents related” to the public offering in Brazil of shares issued by
ENEVA S.A.” e por fim em “Brazilian Preliminary Prospectus”).
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais Download”, depois em “2017” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva S.A.”, clicar no link específico do documento que deseja
consultar).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Eneva S.A.”, posteriormente em “2017”, na sequência “Oferta Pública Subsequente de Ações
(Follow-on)” e, por fim, clicar no link no título do documento correspondente).
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/areas-de-negocios/investment-banking.html
(neste website, acessar “Eneva S.A.”, em seguida clicar em “De Acordo” e em seguida clicar no link
específico do documento que deseja consultar).
Banco Bradesco BBI S.A.
www.bradescobbi.com.br/site/ofertas_publicas/ (neste website, clicar em “Eneva”, link no qual serão
disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html (neste website, acessar "Corretora" no
quadro "Prospectos" no centro da página, e, a seguir, clicar em "2017", e, por fim, selecionar o link
correspondente ao aviso ou anúncio da Oferta que deseja acessar).
Banco Santander (Brasil) S.A.
http://www.santander.com.br/bbr/pessoa-juridica/corporate-finance/ofertas-em-andamento (neste website,
identificar “Eneva S.A.” e, posteriormente, escolher o link específico do documento que deseja consultar).
Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Informações
sobre Companhias”, em seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes,
Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Na nova página, digitar “Eneva” e clicar em “Continuar”.
Em seguida, clicar em “Eneva S.A.” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, link
no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
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B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (neste website,
acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Eneva S.A.”, link no qual
serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta) e, para informações adicionais relacionadas à
Companhia: www.bmfbovespa.com.br (neste website, acessar “Empresas Listadas”; na nova página,
digitar “Eneva” e clicar em “Buscar”; em seguida, clicar em “Eneva S.A.” e selecionar “Informações
Relevantes”; posteriormente clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, link no qual
serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Informações Adicionais
Mais informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser obtidas
junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de
Investidores Não Institucionais também junto às Instituições Consorciadas.
É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 24 e 77,
respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do
Formulário de Referência, deste Prospecto, antes da tomada de qualquer decisão de
investimento.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao Formulário de Referência ou
informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3:
Companhia
Eneva S.A.
Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, Sala 701 – Parte
CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Pedro Zinner
Tel.: (21) 3721-3030
Fax: (21) 3721-3001
ri.eneva.com.br (neste website, clicar em ”Informações aos Investidores”, e, a seguir, logo abaixo, clicar
em “Oferta Pública”, e, na sequência, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Acionistas Vendedores
Banco BTG Pactual S.A.
Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares
CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
At.: Departamento Jurídico
Tel.: (21) 3262-9600
Fax: (21) 3262-8638
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais –
Download”, depois em “2017” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”).
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Itaú Unibanco S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 1º, 2º, 3º – parte, 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At. Eduardo C. Armonia
Tel.: +55 11 3708 9784
Fax: +55 11 3708 8217
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Eneva
S.A.”, posteriormente em “2017”, na sequência “Oferta Pública Subsequente de Ações (Follow-on)” e,
por fim, clicar no link no título do documento correspondente).
Ice Focus EM Credit Master Fund Limited
ICE Canyon LLC
2000 Avenue of the Stars, 11º andar
Los Angeles, California, USA 90067
At.: Departamento Jurídico
Tel.: +1-310-272-1340
Fax: +1-310-272-1341
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, o Ice Focus foi dispensado pela CVM de disponibilizar
esta nova divulgação do Aviso ao Mercado, outros anúncios e avisos relacionados à Oferta, bem como
o Prospecto Preliminar, uma vez que o Ice Focus não possui página própria registrada na rede mundial
de computadores para este fim.
Uniper Holding GmbH
E.ON-Platz 1
40479, Dusseldorf, Alemanha
At.: Sr. Giuseppe Sferrazza
Tel.: +49 211 4579 8215
Fax: www.uniper.energy/en.html (neste website, clicar em “Investor Relations”, em seguida "Events &
Presentations” e em seguida “Documents related to the public offering in Brazil of shares issued by
ENEVA S.A.” e por fim em “Brazilian Preliminary Prospectus”
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: (11) 3383-2000
Fax: (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais –
Download”, depois em “2017” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: (11) 3708-8000
Fax: (11) 3708-8107
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Eneva S.A.”, posteriormente em “2017”, na sequência “Oferta Pública Subsequente de Ações
(Follow-on)” e, por fim, clicar no link no título do documento correspondente).
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Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 17º andar
CEP 04542-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Antônio Pereira
Tel.: (11) 3371-0700
Fax: (11) 3371-0704
http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/areas-de-negocios/investment-banking.html (neste website,
acessar “Eneva S.A.”, em seguida clicar em “De Acordo” e em seguida clicar em “Prospecto
Preliminar”).
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar
CEP 01451-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: (11) 2169-4672
Fax: (11) 3847-9856
www.bradescobbi.com.br/site/ofertas_publicas/ (neste website, clicar em “Eneva S.A.”, posteriormente
em “2017” na sequência “Oferta Pública Subsequente de Ações (Follow-on)” e, por fim, clicar em
“Prospecto Preliminar”).
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, nº 1.111, 14º andar, parte
CEP 01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Persio Dangot
Tel.: (11) 4009-3501
Fax: (11) 2845-3080
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html (neste website, acessar “Corretora” no
quadro “Prospectos” no centro da página, e, a seguir, clicar em “2017”, e, por fim, selecionar “Eneva
– Prospecto Preliminar”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235 (Bloco A), 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Cleomar Parisi
Tel.: +55 (11) 3012-7180
Fax: +55 (11) 3553-0063
http://www.santander.com.br/bbr/pessoa-juridica/corporate-finance/ofertas-em-andamento (neste website,
identificar “Eneva S.A.” e, posteriormente, escolher o link específico do “Prospecto Preliminar”)
Instituições Consorciadas
O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas e será
novamente divulgado em 25 de setembro de 2017, dia de início do Período de Reserva da Oferta Prioritária, do
Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas, do Período de Reserva da Oferta de Varejo e
do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições
Consorciadas que aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições
Consorciadas poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da B3.
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na Rua Sete de
Setembro, nº 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato
Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste
website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Informações sobre Companhias”, em
seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre
outros)”. Na nova página, digitar “Eneva” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “ENEVA S.A.” e
selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. Clicar em download do Prospecto Preliminar com
a data mais recente); e (ii) B3 (www.bmfbovespa.com.br – neste website, acessar Empresas Listadas”; na nova
página, digitar “Eneva” e clicar em Buscar”; em seguida, clicar em “Eneva S.A.” e selecionar “Informações
Relevantes”; posteriormente clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, em seguida, clicar em
download do Prospecto Preliminar com a data mais recente).
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de investimento
nas Ações os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas
neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”, na página 24 deste Prospecto e na seção “4.
Fatores de Risco” do Formulário de Referência, deste Prospecto, e as demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto, a partir da página 163.
As atividades da Companhia, sua situação financeira, seus resultados operacionais, fluxos de caixa,
liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos. O
preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia pode diminuir devido à ocorrência de
quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo
o seu investimento. Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que
poderão lhe afetar e afetar os Acionistas Vendedores de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas
atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente a
Companhia considere irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou
causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso de
expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito
material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou
perspectivas e/ou o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os demais
fatores de risco, os investidores devem ler a seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
da Companhia”, na página 24 deste Prospecto e a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência da Companhia, incorporado por referência a este Prospecto.
As atividades e a negociação das ações de emissão da Companhia estão sujeitas a riscos
inerentes ao mercado de valores mobiliários brasileiro, como a volatilidade e falta de liquidez
do mercado.
Mercados emergentes de valores mobiliários, como o brasileiro, envolvem, com frequência,
investimentos de maior risco quando comparados a outros mercados mundiais, sendo tais
investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa.
Sobre os riscos econômicos e políticos, os investidores podem ter sua capacidade de obter retorno,
total ou parcial, de seus investimentos afetada por mudanças no ambiente regulatório, fiscal,
econômico e político. Especificamente com relação aos investidores estrangeiros, existe o risco de que
os mesmos enfrentem restrições relacionadas ao repatriamento do capital investido ou à criação ou
majoração de alíquotas de impostos existentes sobre o investimento estrangeiro.
Por ser um mercado substancialmente menor, menos líquido, mais concentrado e potencialmente mais
volátil do que os principais mercados de valores mobiliários mundiais, o mercado brasileiro de valores
mobiliários poderá limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações de
emissão da Companhia nas condições por eles desejadas.
A comparação entre alguns dados do mercado brasileiro de valores mobiliários e alguns mercados
internacionais, como os dos Estados Unidos, permite ilustrar as características descritas acima. Como
exemplo, no mês de março de 2017, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de aproximadamente
R$2,65 trilhões, com um volume diário de negociação de R$189,03 bilhões. No mesmo mês, a New
York Stock Exchange teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US$20,65 trilhões e um
volume diário médio de negociação de US$43,66 bilhões. Com relação à concentração, as cinco
principais ações negociadas na B3 foram responsáveis por, aproximadamente, 3,1% do volume
financeiro médio diário de ações negociadas na B3 no mês de março de 2017.
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Portanto, o tamanho, liquidez, concentração e potencialmente volatilidade do mercado de capitais
brasileiro poderão se transformar em obstáculos para os investidores de ações de emissão da
Companhia que desejarem vender as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito
substancialmente adverso no mercado das ações de emissão da Companhia. Na hipótese de as ações
em negociação da Companhia não se transformarem e permanecerem como um mercado ativo e
líquido de negociação, o preço de negociação das ações de emissão da Companhia pode ser
negativamente impactado.
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações
ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta e o Período de Lock-up,
poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores celebrarão acordos de restrição à venda
de ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-up), por meio dos quais se comprometerão a,
sujeitos tão somente às exceções previstas no Contrato de Distribuição Internacional, durante o período
de 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar,
dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão
da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda de
um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente o
valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para informações adicionais, ver a
seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)”, na página 68 deste
Prospecto.
Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos Pedidos
de Reserva da Oferta Prioritária, Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo e boletins de
subscrição/contratos de compra e venda feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato
de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda,
de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, tal Instituição
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas
julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de integrar o grupo de
instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, a(s) Instituição(ões)
Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva e boletins de subscrição que
tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os
quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão devolvidos sem reembolso e
com dedução de quaisquer tributos eventualmente incidentes, incluindo tributos sobre movimentação
financeira valores pagos em função do IOF/Câmbio, caso venham a ser criados, e se a alíquota for
superior a zero. Para mais informações, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma
de Conduta”, na página 67 deste Prospecto.
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A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de
valores mobiliários, o que poderá afetar o preço das ações ordinárias de sua emissão e
resultar em uma diluição da participação do investidor.
A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações nos
mercados financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar
disponíveis em condições que nos sejam desfavoráveis ou desvantajosas. A Companhia pode, ainda,
recorrer a ofertas públicas ou privadas de ações de sua emissão ou valores mobiliários lastreados,
conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber
ações de emissão da Companhia. Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou
privadas de ações de emissão da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis,
permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações de sua
emissão pode ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da Companhia
e/ou alterar o valor das ações de sua emissão, o que pode resultar na diluição da participação dos
investidores.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover a redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário, especialmente se considerada a colocação prioritária das Ações aos Acionistas, no
âmbito da Oferta Prioritária.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), desde que não seja verificado excesso
de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover a redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a
ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a
totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam subscritas/adquiridas no
âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e boletins de subscrição e intenções de investimentos
automaticamente cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na página 65 deste Prospecto.
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Investidores que subscreverem/adquirirem Ações poderão sofrer diluição imediata e
substancial no valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação deverá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações emitidas e
em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de liquidação da
Companhia, os investidores que subscreveram/adquirirem Ações por meio da Oferta poderão receber um
valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao subscrever/adquirir as Ações na Oferta.
Adicionalmente, na data deste Prospecto, a Companhia conta com um programa ou de eventual novo
programa que venha a ser aprovado pelos acionistas da Companhia de opção de compra de ações da
Companhia. No âmbito do referido programa, o Conselho de Administração poderá outorgar aos
administradores e determinados empregados opções de compra de ações. Caso tais administradores ou
empregados exerçam as opções de que são titulares e a nossa Companhia emita novas ações para
cumprir suas obrigações no âmbito do referido Programa, os investidores que subscreverem/adquirirem
Ações no âmbito da Oferta Restrita poderão ser imediatamente diluídos.
Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta e o programa de opção de compra de
ações da Companhia, consulte a seção “Diluição”, na página 119 deste Prospecto.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia e os Acionistas Vendedores expostos a riscos relativos a
uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior.
A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros. Os
esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à proteção
dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Distribuição
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Distribuição
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional
para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso estes venham a sofrer perdas no
exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também fazem diversas declarações e garantias relacionadas
aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão
ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no exterior. Esses procedimentos no
exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do
critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nesses processos. Além
disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas
a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos,
mesmo que fique provado que nenhuma incorreção foi cometida. Uma eventual condenação da
Companhia em um processo no exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos
Offering Memoranda, se envolver valores elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países, principalmente nos
emergentes ou nos Estados Unidos, pode afetar negativamente a economia brasileira e os
negócios da Companhia.
O mercado de títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado, em vários
graus, pela economia global e condições do mercado, e especialmente pelos Estados Unidos, pela
União Europeia e pelos mercados emergentes. A crise financeira iniciada nos Estados Unidos no terceiro
trimestre de 2008 criou uma recessão global. Mudanças nos preços de ações ordinárias de companhias
abertas, ausência de disponibilidade de crédito, reduções nos gastos, desaceleração da economia
global, instabilidade de taxa de câmbio e pressão inflacionária podem adversamente afetar, direta ou
indiretamente, a economia e o mercado de capitais brasileiros. Crises nos Estados Unidos, na União
Europeia e nos mercados emergentes podem reduzir a demanda do investidor por títulos e valores
mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia.
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Além disso, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições econômicas
internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os preços das ações na
B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros dos Estados Unidos e pelo
comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer aumento nas taxas de juros em
outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a liquidez global e o interesse do
investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro continuará aberto às companhias
brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às companhias brasileiras. Crises
econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse do investidor por valores mobiliários de
companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a
liquidez e o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como poderá afetar seu
futuro acesso ao mercado de capitais brasileiros e a financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá
afetar adversamente o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os acionistas da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
De acordo com o Estatuto Social, a Companhia deve pagar dividendos aos seus acionistas no valor mínimo
de 25% (vinte e cinco) de seu lucro líquido anual, conforme determinado e ajustado. Esses ajustes do lucro
líquido para os fins de cálculo da base dos dividendos incluem contribuições a diversas reservas que
efetivamente reduzem o valor disponível para o pagamento de dividendos. A Companhia pode não pagar
dividendos aos seus acionistas em qualquer exercício social, caso o Conselho de Administração determine
que essas distribuições não seriam aconselháveis em vista da condição financeira da Companhia ou em
virtude de restrições impostas em determinados contratos financeiros celebrados por controladas da
Companhia. Para mais informações, vide itens “3.4 − Política de destinação dos resultados” e “4.1 – Fatores
de Risco” do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão realizar operações
com derivativos contratadas com terceiros para proteção (hedge), tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como referência, conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400, desde que tais
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais investimentos não serão considerados investimentos realizados
por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. A realização de tais operações pode
influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre a
Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da Oferta, o que
poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passarão a ser de conhecimento público após a
realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste momento e até a
divulgação do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, Acionistas Vendedores ou os Coordenadores da
Oferta, ou, ainda, contendo certos dados que não constam deste Prospecto ou do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por parte
da Companhia ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até a divulgação do Anúncio de
Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter informações que não foram fornecidas
ou que não contaram com a revisão da Companhia ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia ou, ainda,
caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do Formulário de
Referência, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias
midiáticas, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais
investidores podendo resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, na suspensão da Oferta, com a
consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento.
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Determinados Coordenadores da Oferta ou sociedades integrantes de seus conglomerados
econômicos figuram como credores ou garantidores de dívidas da Companhia, e a destinação
dos recursos da oferta acarretará o reperfilamento do endividamento da Companhia.
Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta”, “Destinação dos Recursos” e
“Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta”, constantes das páginas 110, 114
e 90 deste Prospecto, (i) o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o Bradesco BBI e o Citi figuram como
garantidores de certas dívidas da Companhia; e (ii) o Bradesco BBI é co-credor da Companhia no
âmbito da linha de crédito indireto do BNDES, por meio de repasse do Banco Votorantim e do Banco
Bradesco.
Tendo em vista que a Companhia pretende utilizar parte dos recursos líquidos da Oferta Primária para
liquidar ou amortizar dívidas, Tomadas junto ou garantidas por determinados Coordenadores da Oferta
e/ou sociedades pertencentes aos respectivos conglomerados econômicos os referidos Coordenadores
da Oferta ou sociedades integrantes de seus conglomerados econômicos, poderão ter interesse
vinculado à conclusão da Oferta, o que poderá impactar a condução dos trabalhos relativos à
distribuição e aos esforços de colocação das Ações no contexto da Oferta. Para mais informações ver
Seção “Destinação de Recursos”, “Operações Vinculadas à Oferta” e “Relacionamento entre a
Companhia e os Coordenadores da Oferta”, nas páginas [], [] e [] deste Prospecto.
Determinados Acionistas, incluindo Acionistas Vendedores, são Coordenadores da Oferta ou
integram o conglomerado econômico de Coordenadores da Oferta e dos Agentes de
Colocação Internacional, o que pode levar a um potencial conflito de interesses.
Na data deste Prospecto, alguns dos Acionistas, incluindo Acionistas Vendedores, são Coordenadores
da Oferta ou integram o conglomerado econômico de Coordenadores da Oferta e dos Agentes de
Colocação Internacional, o que pode levar a um potencial conflito de interesses.
Não se pode garantir que os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional
estejam conduzindo a Oferta de forma absolutamente imparcial, em função dos relacionamentos
societários existentes entre eles e alguns dos Acionsitas, incluindo Acionistas Vendedores.
Para uma descrição mais detalhada dos relacionamentos existentes, veja as seções “Relacionamento
entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta” e “Relacionamento entre os Acionistas Vendedores
e os Coordenadores da Oferta”, nas páginas 90 e 101 deste Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Coordenador Líder foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Nos
13 (treze) anos seguintes, a empresa expandiu-se consideravelmente, tornando-se um banco completo,
com foco principal nas áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e
aquisições, wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
Em 2006, o UBS A.G, instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A., associaram-se
para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG
Investments, formando o BTG Pactual. Em dezembro de 2010, o Coordenador Líder emitiu US$1,8
bilhão em capital para um consórcio de respeitados investidores e sócios, representando 18,65%
(dezoito inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) do Coordenador Líder. Nos anos 2011 e
2012, o Coordenador Líder adquiriu uma participação de 37,64% (trinta e sete inteiros e sessenta e
quatro centésimos por cento) no Banco Pan Americano, na Celfin, corretora de valores no Chile, que
também opera no Peru e na Colômbia e na Bolsa y Renta, a maior corretora em volume de transações
em ações na Colômbia, de acordo com a Superintendência Financeira.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth management, o
Coordenador Líder oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam desde asset
management a planejamento sucessório e patrimonial. O Coordenador Líder também oferece serviços
de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto
em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o Coordenador Líder presta
serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de subscrição nos mercados de
dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de fusões e aquisições e produtos
estruturados personalizados.
O Coordenador Líder é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número
de operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América Latina,
tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012 (Dealogic,
Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o Coordenador Líder foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O Coordenador Líder foi também eleito por
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity House
of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina renderam sete
vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013;
IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e World Finance em 2012).
Como principal suporte a seus investidores, o Coordenador Líder sempre investiu fortemente na sua
equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do mercado para a atuação junto ao
grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o título de “#1 Equity Research Team Latin
America” em 2012, bem como no período de 2003 a 2007 (Institutional Investor).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o Coordenador Líder
foi reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, em 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
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O Coordenador Líder apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda
variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras,
Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce,
Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em
função do forte relacionamento do Coordenador Líder com seus clientes, com sua atuação constante e
de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação
em todas as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital. Em
2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e
Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se
destacar também que o Coordenador Líder atuou como coordenador líder e lead settlement agent na
oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em
2012, o Coordenador Líder participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria
oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e
Aliansce. Em 2013, o Coordenador Líder participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB
Seguridade, CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação,
Iguatemi e Tupy. Em 2014, o Coordenador Líder atuou como coordenador líder e agente estabilizador
no follow-on da Oi S.A. Em 2015, o Coordenador Líder participou da oferta pública inicial de Par
Corretora e do follow-on de Telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o Coordenador Líder
participou das ofertas públicas primárias de ações realizadas pela Energisa e pela Linx, bem como da
oferta pública primária e secundária da SANEPAR. Em 2017, o BTG Pactual participou da oferta pública
inicial de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana
Investments, bem como do follow-on da CCR, das Lojas Americanas, da Alupar e da BR Malls.
Itaú BBA
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da fusão dos
bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. Em
31 de dezembro de 2016, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: ativos na ordem de
R$1,4 trilhão e uma carteira de crédito de R$569 bilhões. A história do Itaú BBA começa com o BBA
Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio Beltran, em parceria com
o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para operações financeiras bancárias,
com características de atacado, e destaque para underwriting, hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de clientes
na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA
Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em financiamento
de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e
Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA Icatu
Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova instituição: o
Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes corporativos e banco de
investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do Itaú e a especialização do
BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se como
um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito abaixo. A
partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e produtos estruturados.
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Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a área
corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e fusões
e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em que
atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador da
América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de investimento
em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que o apontou
como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, e 2015 e como o banco mais criativo
do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg como o melhor assessor
em transações de M&A da América Latina e Caribe.
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de ações,
além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias abertas e
trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto com a Itaú
Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e internacionais, além
de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América Latina, segundo a
Institucional Investor. Em 2016 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado brasileiro em número de
transações que totalizaram US$2,2 bilhões, segundo dados do Dealogic.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e
soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões
e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Thomson Reuters, o
Itaú BBA prestou assessoria financeira a 54 transações em 2015 no Brasil, obtendo a primeira
colocação no ranking Thomson por quantidade de operações acumulando um total de US$18,6 bilhões.
Em 2016, ainda de acordo com a Thomson Reuters, o Itaú BBA foi líder em número de operações
e volume no Brasil, tendo prestado assessoria financeira a 41 transações totalizando US$14,5 bilhões,
e também na América Latina, com 45 transações que totalizaram US$27,3 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes produtos
no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, commercial papers,
fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), certificados de
recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). Em 2014, segundo o
ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa local, coordenando 20% do
volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo ranking, o Itaú BBA ficou em
segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo volume total somou mais de
US$4 bilhões em 2015 e US$8 bilhões em 2016, equivalente a 14% e 21% do total, respectivamente.
Goldman Sachs
O Goldman Sachs é uma instituição financeira global com atuação em fusões e aquisições,
coordenação de oferta de ações, serviços de investimento, investimentos de carteira própria e análise
de empresas, prestando em todo o mundo uma ampla gama de serviços a empresas, instituições
financeiras, governos e indivíduos de patrimônio pessoal elevado. Fundado em 1869, o Goldman Sachs
tem sua sede global em Nova York, com escritórios também em Londres, Frankfurt, Tóquio, Hong
Kong e outros importantes centros financeiros. O Goldman Sachs tem três atividades principais:


Banco de investimentos: ampla gama de serviços de assessoria financeira e participação em ofertas
de valores mobiliários, atendendo grupo de clientes que inclui empresas, instituições financeiras,
fundos de investimento, governos e indivíduos;
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Trading e investimentos com recursos próprios: intermediação de operações financeiras tendo como
contraparte empresas, instituições financeiras, fundos de investimentos, governos e indivíduos. Além
disso, o Goldman Sachs investe seus recursos, diretamente, em renda fixa e produtos de renda
variável, câmbio, commodities e derivativos de tais produtos, bem como realiza investimentos
diretamente em empresas e por meio de fundos que são captados e geridos pelo banco; e



Investment Management: assessoria e serviços de planejamento financeiro, bem como produtos
de investimentos (por meio de contas e produtos geridos separadamente, tais como fundos de
investimentos) em todas as classes de ativos para investidores institucionais e indivíduos no mundo
inteiro, provendo também serviços de prime brokerage, financiamento e empréstimo de ativos para
clientes institucionais, incluindo hedge funds, fundos de investimento abertos, fundos de pensão
e fundações, e para indivíduos de patrimônio pessoal elevado.

O Goldman Sachs tem representação em São Paulo desde meados da década de 90 e, recentemente,
ampliou suas operações locais por meio da estruturação de um banco múltiplo e uma corretora de
títulos e valores mobiliários. Atualmente, a plataforma brasileira inclui atividades de carteira de banco
de investimento, operações com recursos próprios, nas áreas de renda variável, renda fixa, câmbio e
commodities, dentre outros. Atualmente, aproximadamente 250 pessoas trabalham no escritório de
São Paulo. Em particular, na área de banco de investimentos, o Goldman Sachs acredita que tem vasto
conhecimento local e experiência comprovada em fusões e aquisições, emissão de ações e
instrumentos de dívida. Goldman Sachs tem desempenhado importante papel em ofertas realizadas no
mercado brasileiro, tais como a coordenação da oferta pública inicial de ações da BM&FBOVESPA em
2007 (R$6,7 bilhões), da Visanet em 2009 (R$8,4 bilhões), da Qualicorp S.A. em 2011 (R$1,1 bilhão),
do BTG Pactual em 2012 (R$3,2 bilhões), do follow-on da TAESA (R$1,8 bilhão) e do follow-on da
Equatorial (R$1,4 bilhão) também em 2012, do follow-on da BHG (R$329 milhões), do IPO da Alupar
(R$851 milhões), do IPO da Ser Educacional (R$619 milhões), do re-IPO da Via Varejo (R$2,8 bilhões)
no ano de 2013, do follow-on da Oi (R$13,2 bilhões) no ano de 2014 e do follow-on da Telefônica
Brasil (R$16,1 bilhões) no ano de 2015 e do IPO do Atacadão S.A. (R$5,0 bilhões) no ano de 2017,
valores constantes dos prospectos divulgados no site da CVM.
Bradesco BBI
Banco de investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável pela originação e
execução de fusões e aquisições e pela originação, estruturação, sindicalização e distribuição de
operações de renda fixa e renda variável, no Brasil e exterior.
O Bradesco BBI foi eleito o melhor Investment Banking do Brasil em 2014 pela Euromoney e “Best
Investment Bank in Brazil” em 2013, 2015 e 2016 pela Global Finance Magazine, tendo assessorado,
no ano de 2014, transações de Investment Banking com volume de aproximadamente R$172 bilhões e
em 2015 R$135 bilhões:


Presença constante em operações de renda variável nos últimos três anos, coordenando IPOs (Initial
Public Offerings) e Follow-ons que foram a mercado e atuando como coordenador líder do único
IPO realizado em 2015, Par Corretora. Considerando as ofertas públicas registradas na CVM,
ANBIMA e U.S. Securities and Exchange Commission no período de 2015, o Bradesco BBI
participou como coordenador e joint bookrunner de 5 ofertas, que somadas representaram um
volume superior a R$18 bilhões. No primeiro semestre de 2016, podemos destacar OPA de
aquisição de controle da Tempo Participações S.A., no valor de R$318 milhões e follow-on da
Rumo Logística no valor de R$2,6 bilhões.



Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu o ano de 2015 com grande
destaque em renda fixa. No primeiro semestre de 2016 coordenou 40 operações no mercado
doméstico, em ofertas que totalizaram mais de R$13 bilhões. No mercado internacional, o
Bradesco BBI está constantemente ampliando sua presença em distribuição no exterior, tendo
atuado como Bookrunner em cinco emissões de bond e como dealer Manager em sete tender
offers no primeiro semestre de 2016.
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No primeiro semestre de 2016, o Bradesco BBI classificou-se entre os principais bancos que
assessoraram M&A no Brasil. No período, o Bradesco BBI teve 12 transações anunciadas com valor
de aproximadamente R$24 bilhões. Dentre elas, destacamos as principais: (i) assessoria ao Grupo
Ultra na aquisição da Alesat por R$2.168 milhões; (ii) assessoria à BM&FBovespa na aquisição da
Cetip por R$11.061 milhões; (iii) assessoria ao comitê especial da CBD para integração com a
Cnova por R$1.762 milhões e (iv) assessoria à Estácio na fusão com a Kroton por R$6.554 milhões.

Em termos de valor de mercado, o Banco Bradesco S.A. é o segundo maior banco privado da América
Latina além de ter a marca mais valiosa entre instituições financeiras de acordo com pesquisa da Brand
Finance de 2013. O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas
localidades no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 61.565 pontos de atendimento,
destacando-se 4.483 agências. No primeiro semestre de 2016, o lucro líquido foi de R$8,274 bilhões,
enquanto o ativo total e patrimônio líquido totalizaram R$1,105 trilhão e R$96,358 bilhões,
respectivamente, segundo o Relatório de Análise Econômica e Financeira da instituição.
Citi
O Citi possui uma longa história de comprometimento na América Latina com presença em 24 países
da região. O Citi combina recursos globais com presença e conhecimento local para entregar soluções
financeiras aos clientes.
O Citi é uma empresa pertencente ao grupo Citigroup. O grupo Citigroup possui 200 anos de história e
está presente em mais de 160 países. No Brasil, o grupo Citigroup está presente desde 1915,
atendendo pessoas físicas e jurídicas, entidades governamentais e outras instituições.
Desde o início das operações na América Latina, o grupo Citigroup oferece aos clientes globais e locais,
acesso, conhecimento e suporte através da equipe diferenciada de atendimento em todas as regiões. O
grupo Citigroup destaca sua forte atuação também nas operações locais, reforçada pela consistência
de suas ações ao longo da história.
O grupo Citigroup possui estrutura internacional de atendimento, oferecendo produtos e serviços
personalizados, soluções para preservação, gestão e expansão de grandes patrimônios individuais e
familiares. Atua com forte presença no segmento Citi Markets & Banking, com destaque para áreas de
renda fixa e variável, fusões e aquisições, project finance e empréstimos sindicalizados. Com know-how
internacional em produtos de banco de investimento e experiência em operações estruturadas, atende
empresas de pequeno, médio e grande porte, além de instituições financeiras.
Com 200 anos de história no mundo, destes mais de 100 anos no Brasil, o grupo Citigroup atua como
uma empresa parceira nas conquistas de seus clientes. O Citi foi reativado em 2006, tendo como
principais atividades operar em sistema mantido pela BM&FBOVESPA, comprar e vender títulos e
valores mobiliários, por conta de terceiros ou por conta própria, encarregar-se da distribuição de
valores mobiliários no mercado, administrar recursos de terceiros destinados a operações com valores
mobiliários, exercer as funções de agente emissor de certificados, manter serviços de ações escriturais,
emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures e emprestar valores
mobiliários para venda (conta margem).
Em fevereiro de 2009, o Citi adquiriu a Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores, com mais de 15.000
contas ativas de clientes. Com essa aquisição, o Citi ampliou o mercado de atuação e passou a se
dedicar também ao segmento de varejo.
O Citi tem atuado no segmento de mercado de capitais de forma ativa desde então, tendo participado
de uma das maiores ofertas já realizada na história do mercado de capitais, a Petróleo Brasileiro S.A. –
PETROBRAS, no montante de R$120,2 bilhões (setembro de 2010), a qual ganhou o prêmio de Best
Deal of the Year of 2011.
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Além disso, participou, nos últimos anos, como coordenador nas ofertas públicas de ações de emissão
da Redecard S.A., no montante de R$2.213 milhões (março de 2009); BR Malls Participações S.A., no
montante de R$836 milhões (julho de 2009); EDP Energias do Brasil S.A., no montante de R$442
milhões (novembro de 2009); Hypermarcas S.A., no montante de R$1,2 bilhão (abril de 2010); Banco
do Brasil S.A., no montante de R$9,8 bilhões (agosto de 2010); HRT Participações em Petróleo S.A., no
montante de R$2,4 bilhões (outubro de 2010); BTG Pactual S.A., no montante de R$3,2 bilhões (abril
de 2012); Brazil Pharma S.A., no montante de R$481 milhões (junho de 2012); SDI Logística Rio –
Fundo de Investimento Imobiliário – FII, no montante de R$143,8 milhões (novembro de 2012).
Em 2013, o Citi atuou como coordenador na oferta pública de ações de emissão da BB Seguridade
Participações S.A., no montante de R$11,5 bilhões (abril de 2013). No mesmo ano, Citi atuou como
coordenador líder na transação de Re-IPO da Tupy S.A., no montante de R$523 milhões (outubro de 2013).
Em 2014, o Citi atuou como um dos coordenadores globais na oferta de Oi S.A., com um montante de
mercado de R$5,5 bilhões de reais (abril de 2014). Em 2016, o Citi atuou como coordenador na oferta pública
de ações de emissão da Rumo Operadora Logística Multimodal S.A., no montante de R$2,6 bilhões (abril de
2016) e coordenador líder do Re-IPO do Grupo Energisa, no montante de R$1,5 bilhão (julho de 2016). Em
2017, o Citi atuou como coordenador líder do IPO da Azul S.A., no montante de R$2,0 bilhões (abril de 2017).
Santander
O Santander é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição com sede na Espanha fundada em
1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu conglomerado econômico (“Grupo Santander”)
possui, atualmente, cerca de €1,3 trilhão em ativos, administra quase €1,5 trilhão em fundos, possui
cerca de 121 milhões de clientes e 13,0 mil agências.
Em 2016, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €3,4 bilhões na
América Latina, o que representou, no mesmo período, aproximadamente 42% dos resultados das
áreas de negócios do Grupo Santander no mundo. Também na América Latina em 2016, o Grupo
Santander possuía cerca de 5,8 mil agências e cerca de 86 mil funcionários.
Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do Comércio
S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional S.A. (incluindo
sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander Espanha, The
Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do capital do ABN AMRO,
então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de 2007, o CADE aprovou sem
ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO pelo consórcio. No primeiro trimestre
de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um acordo por meio do qual o Santander Espanha
adquiriu direito às atividades de administração de ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia
adquirido como parte da compra pelo consórcio do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander
Espanha assumiu o controle acionário indireto do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco
Real foi incorporado pelo Santander e foi extinto como pessoa jurídica independente.
Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos do
mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de clientes –
pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As atividades do
Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco global de atacado e
gestão de recursos de terceiros e seguros.
O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais que
são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas de
transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit Markets),
finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de mercado e mesa
proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se beneficiar dos serviços
globais fornecidos pelo Grupo Santander.
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Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando com
equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.
A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como uma das
melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o Santander dispõe de
estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de ativos latino-americanos, o que
assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target em operações brasileiras.
Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no mundo.
Presente no Brasil, Estados Unidos da América, Europa e Ásia, a equipe do Grupo Santander figura
dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O Santander dispõe de
uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos investidores institucionais no Brasil
por meio da Santander Corretora.
Em 2016, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 34,4 milhões de clientes, 3.421
agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 20 mil caixas eletrônicos próprios e
compartilhados, além de um total de ativos em torno de R$699 bilhões e patrimônio líquido de,
aproximadamente, R$58 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2016, possui uma participação de
aproximadamente 22% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo, além de
representar 53% no resultado do Grupo Santander na América Latina.
A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas
públicas de valores mobiliários no Brasil nos últimos anos.
Em 2010, o Santander alcançou pelo segundo ano consecutivo a liderança no ranking de emissões de ações
na América Latina de acordo com a Bloomberg, tendo atuado como coordenador líder da oferta pública
inicial de ações de Renova Energia S.A. e como bookrunner da oferta pública inicial de BR Properties S.A. e
das ofertas de follow-on de Anhanguera Educacional Participações S.A., Estácio Participações S.A., Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS, PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Inpar S.A. e JBS S.A.
Em 2011, o Santander atuou como coordenador líder da oferta pública inicial de Autometal S.A e EDP –
Energias do Brasil S.A., como bookrunner nas ofertas de follow-on de BR Properties S.A., Kroton
Educacional S.A., Tecnisa S.A. e Direcional S.A., na oferta pública inicial de ações de IMC – Internacional
Meal Company Holdings S.A., e como assessor financeiro contratado pela TIM Participações S.A. em sua
migração do segmento de listagem denominado “Nível 2” para o segmento de listagem denominado
“Novo Mercado” de governança corporativa da BM&FBOVESPA.
Em 2012, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial de Unicasa Indústria de Móveis
S.A., na oferta de follow-on de Fibria Celulose S.A., na oferta pública inicial de units de Trasmissora
Aliança de Energia Elétrica S.A., esta última considerada pela Latin Finance como “Best Equity Follow
On” de 2012, e na oferta de follow-on de Marfrig Alimentos S.A.
Em 2013, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública de ações da Via Varejo S.A., na oferta
pública inicial de ações da Ser Educacional S.A., na oferta pública inicial de units de Alupar
Investimentos S.A. e na oferta pública inicial de Smiles S.A.
Em 2014, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow–on da Oi S.A.
Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e atuou
como coordenador líder na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A.
Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem Diagnósticos
S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como coordenador líder na
oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de follow-on da Fras-le S.A.
Além de ter atuado como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.

89

RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo são vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há, na
data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os Coordenadores da
Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos econômicos que estejam
vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Além do relacionamento relativo à Oferta, na data deste Prospecto, o BTG Pactual possui participação
acionária na Companhia equivalente a 36,37% do capital social da Companhia, conforme descrito nos
itens “15.1/2 – Posição acionária” do Formulário de Referência da Companhia.
Os seguintes sócios do BTG Pactual e do seu conglomerado econômico atuam na qualidade de
membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Sr. Edwyn Neves, eleito na Assembleia
Geral Ordinária da Companhia, realizada em 27 de abril de 2017; e (ii) Sr. Renato Antonio Secondo
Mazzola, eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 27 de abril de 2017,
conforme descrito nos itens “12.5/6 – Composição e experiência prof. da adm. e do CF” do Formulário
de Referência da Companhia.
Adicionalmente, o BTG Pactual teve reconhecido, no âmbito do plano da recuperação judicial da
Companhia, um crédito no valor principal de R$514,8 milhões com vencimento em 17 de abril de 2028,
no qual incide a taxa CDI acrescida de 2,75% ao ano. Em 30 de junho de 2017, o saldo devedor desta
operação totalizava R$713,0 milhões, conforme descrito no item “10.1(f)(i) – Contratos de empréstimo
e financiamentos relevantes” do Formulário de Referência da Companhia.
As demais Operações de Cédula de Crédito Bancário realizadas pelo BTG Pactual com a Companhia e
com suas controladas encontram-se encerradas, na forma descrita no item 1“10.1(f)(i) – Contratos de
empréstimo e financiamentos relevantes” do Formulário de Referência da Companhia.
A Pecém II Geração de Energia S.A., companhia controlada pela Companhia e Uniper (sucessora legal
por incorporação da DD Brazil Holdings S.à.r.l.), realizou uma Operação de Fiança Bancária com o BTG
Pactual, celebrada em 17 de julho de 2013, no valor principal de R$65,4 milhões, com vencimento em
30 de maio de 2018, a qual é corrigida em parte pela variação da TJLP acrescida de 3,14% ao ano e
em parte pela variação do IPCA acrescida de 3,14% ao ano. A comissão desta operação é de 3,75% ao
ano. O referido contrato foi aditado em 11 de março de 2016. Em 30 de junho de 2017, o saldo
devedor desta operação totalizava R$127,9 milhões. A Companhia esclarece que as fianças acima
indicadas são acessórias ao Contrato de Financiamento de Pecém II junto o BNDES, o qual será objeto
de pré-pagamento pela Companhia com recursos da Oferta. Em razão do pré-pagamento, as fianças
prestadas pelo Coordenador Líder serão rescindidas, conforme descrito na seção “Destinação dos
Recursos”, na página 114 deste Prospecto.
A BPMB Parnaíba S.A. realizou operações de câmbio de compra, em 5 de junho de 2017, que totalizou
aproximadamente US$1,0 milhão, sendo o montante correspondente a R$3,3 milhões.
Em 25 de setembro de 2015, a BPMB contratou empréstimo junto ao BTGI Stigma LLC. O valor
disponível no âmbito deste empréstimo era de R$70,0 milhões, tendo sido posteriormente reduzido
para R$50,0 milhões, os quais foram integralmente desembolsados. Seu vencimento inicial, em parcela
única, ocorreria em 5 dezembro de 2016, e sua remuneração equivale a 100% do CDI, acrescido de
um spread de 3,50% a.a. com cobrança semestral a partir de 7 de dezembro de 2015 e terminando na
data de vencimento do empréstimo. Em 05 dezembro de 2016, esta dívida teve o seu vencimento
postergado por 18 meses, sendo prevista a liquidação do principal de R$50,0 milhões em duas parcelas
de R$25,0 milhões, respectivamente, em dezembro de 2017 e junho de 2018.
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Exceto pelo disposto acima, a Companhia e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico não
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual ou seu conglomerado econômico.
As sociedades integrantes do conglomerado econômico do BTG Pactual podem possuir títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou
geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições
de mercado. Todavia, exceto com relação à participação acionária do BTG Pactual na Companhia, a
participação das demais sociedades integrantes do conglomerado econômico do BTG Pactual em ações
da Companhia não atinge, e não atingiu nos últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia.
Não obstante, a Companhia e/ou sociedades do seu conglomerado econômico pode contratar, a
qualquer tempo, o BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de
operações que incluam, mas não se limitem a reestruturação societária, ofertas públicas de valores
mobiliários emitidos pela Companhia, assessoria em operações de fusões e aquisições e no mercado de
capitais, extensão de linhas de crédito, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários,
consultoria financeira, formador de mercado e outras operações necessárias à condução das atividades
da Companhia.
Nos últimos 12 meses, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou por
suas controladas e coligadas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga, pela Companhia ao BTG Pactual ou a sociedades do seu conglomerado
econômico no contexto da Oferta.
A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre a Companhia e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
A Companhia declara que a participação do Coordenador Líder na Oferta como Coordenador da
Oferta pode ser entendida como eventual conflito de interesse. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Determinados Acionistas, incluindo Acionistas
Vendedores, são Coordenadores da Oferta ou integram o conglomerado econômico de Coordenadores
da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, o que pode levar a um potencial conflito de
interesses”, constante da página 82 deste Prospecto.
Além disso, conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos
Recursos”, nas páginas 110 e 114 deste Prospecto, parte dos recursos da Oferta Primária será
destinada à amortização/liquidação de dívida com relação à qual o Coordenador Líder figura como
garantidor. Em razão disto, a participação do Coordenador Líder pode caracterizar eventual conflito de
interesse no âmbito da Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta ou sociedades integrantes de seus
conglomerados econômicos figuram como credores ou garantidores de dívidas da Companhia, e a
destinação dos recursos da oferta acarretará o reperfilamento do endividamento da Companhia”,
constante da página 82 deste Prospecto.
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Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Além do relacionamento relativo à Oferta, na data deste Prospecto, sociedade pertencente ao grupo
econômico do Itaú BBA (Itaú Unibanco S.A., Acionista Vendedor), bem como veículo de investimento
sob controle comum com o Itaú BBA (Cambuhy I FIP) participam do capital social da Companhia,
conforme descrito nos itens “15.1/2 – Posição acionária” do Formulário de Referência da Companhia.
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico possuem
relacionamento com o Itaú BBA e demais sociedades do seu grupo econômico, conforme detalhado
a seguir:
(i)

Companhia:



crédito reconhecido no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia no valor de
R$282,6 milhões, com vencimento em 15 de maio de 2028, com saldo em aberto no valor
R$391,5 milhões, em 30 de junho de 2017; e



aplicações financeiras por meio da asset do grupo econômico do Itaú BBA, no valor de R$341,4
milhões, em 30 de junho de 2017.

(ii) Parnaíba II:


repasse de créditos BNDES no valor de R$13,3 milhões, cujo contrato foi celebrado em 29 de
setembro de 2016, com vencimento em 15 de setembro de 2027, com saldo em aberto no valor
R$13,5 milhões, em 30 de junho de 2017; e



repasse de créditos BNDES no valor de R$239,8 milhões, cujo contrato foi celebrado em 29 de
setembro de 2016, com vencimento em 15 de setembro de 2027, com saldo em aberto no valor
R$243,9 milhões, em 30 de junho de 2017.
A Companhia esclarece que os repasses acima foram realizados no âmbito de Contrato de Repasse
de Crédito, no qual figura o Itaú BBA como agente financeiro repassador. Ressalta-se que o referido
contrato conta com as seguintes garantias, sendo que algumas delas são compartilhadas com outros
credores: (i) aval da Companhia, (ii) alienação fiduciária das Ações da Parnaíba II (garantia
compartilhada), (iii) cessão condicional e fiduciária de contratos de fornecimento de gás (garantia
compartilhada), (iv) cessão fiduciária das contas reserva do projeto, (v) cessão fiduciária dos direitos
creditórios de CCEARs (garantia compartilhada), (vi) cessão fiduciária de contratos de arrendamento e
(vii) alienação fiduciária de máquinas e equipamentos e terreno da planta (garantia compartilhado).

(iii) Pecém II
As fianças abaixo foram emitidas pelo Itaú BBA em favor do BNDES como garantia do Contrato de
Financiamento de Pecém II junto ao BNDES, e contam com o aval da Companhia:


fiança no valor de R$207,3 milhões, com aval da Eneva, cujo último aditivo contratual foi celebrado
em 11 de março de 2016, com vencimento em 12 de março de 2018, com saldo em aberto no
valor de R$230,5 milhões;



fiança no valor de R$0,6 milhão, com aval da Eneva, cujo último aditivo contratual foi celebrado em
11 de março de 2016, com vencimento em 12 de março de 2018, com saldo em aberto no valor
de R$0,6 milhão;



fiança no valor de R$143,0 milhões, com aval da Eneva, cujo último aditivo contratual foi celebrado
em 11 de março de 2016, com vencimento em 12 de março de 2018, com saldo em aberto no
valor de R$155,1 milhões;
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fiança no valor de R$88,7 milhões, com aval da Eneva, cujo último aditivo contratual foi celebrado em
11 de março de 2016, com vencimento em 12 de março de 2018, com saldo em aberto no valor de
R$98,6 milhões;



fiança no valor de R$2,7 milhões, com aval da Eneva, cujo último aditivo contratual foi celebrado
em 11 de março de 2016, com vencimento em 12 de março de 2018, com saldo em aberto no
valor de R$2,9 milhões;



fiança no valor de R$53,1 milhões, com aval da Eneva, cujo último aditivo contratual foi celebrado
em 11 de março de 2016, com vencimento em 12 de março de 2018, com saldo em aberto no
valor de R$59,0 milhões; e



fiança no valor de R$19,9 milhões, com aval da Eneva, cujo último aditivo contratual foi celebrado
em 11 de março de 2016, com vencimento em 12 de março de 2018, com saldo em aberto no
valor de R$19,9 milhões.

Em decorrência das operações acima descritas, o Itaú BBA e demais sociedades do seu grupo
econômico recebem remuneração entre URTJLP e 100% CDI + 2,75% a.a.
Além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, a Companhia e/ou quaisquer sociedades
de seu grupo econômico não possuem atualmente qualquer relacionamento relevante com o Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. Entretanto, a Companhia poderá vir a contratar, no
futuro, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico para a realização de operações
financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira, serviços de
folha de pagamento ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades
da Companhia e/ou de quaisquer sociedades de seu grupo econômico.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i)
mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da
Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia
com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou
arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como ativo
de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das
ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operação com total return swap). O Itaú
BBA e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a
demanda e os preços das ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante
Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia”, na página 81 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não participaram
de qualquer oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou suas controladas.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico no contexto da Oferta.
A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Em relação ao disposto no art. 5o do Anexo II do Código ANBIMA, nos últimos 180 dias, o Itaú BBA e
quaisquer outros veículos de seu conglomerado econômico não realizaram qualquer operação de
aquisição ou venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou suas controladas.
A Companhia declara que a participação do Itaú BBA na Oferta como Coordenador da Oferta pode ser
entendida como eventual conflito de interesse. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Determinados Acionistas, incluindo Acionistas Vendedores, são
Coordenadores da Oferta ou integram o conglomerado econômico de Coordenadores da Oferta e dos
Agentes de Colocação Internacional, o que pode levar a um potencial conflito de interesses”, constante
da página 82 deste Prospecto.
Além disso, conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos
Recursos”, nas páginas 110 e 114 deste Prospecto, parte dos recursos da Oferta Primária será
destinada à amortização/liquidação de dívida com relação à qual o Itaú BBA figura como garantidor,
por meio das fianças mencionadas acima. Em razão disto, embora nenhum recurso da Oferta Primária
seja destinado ao pagamento de dívidas com o Itaú BBA, a participação do Itaú BBA na Oferta poderá
ser entendida como eventual conflito de interesse no âmbito da Oferta. Para mais informações sobre os
possíveis conflitos de interesse decorrentes da participação do Itaú BBA na Oferta, veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta ou sociedades
integrantes de seus conglomerados econômicos figuram como credores ou garantidores de dívidas da
Companhia, e a destinação dos recursos da oferta acarretará o reperfilamento do endividamento da
Companhia”, constante da página 82 deste Prospecto.
Relacionamento entre a Companhia e o Goldman Sachs
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico possuem
relacionamento com o Goldman Sachs e demais sociedades do seu grupo econômico, conforme detalhado a
seguir:


Goldman Sachs International detém 3.340 (três mil, trezentas e quarenta) ações ordinárias de
emissão de Eneva S.A. (CUSIP: 9EQ3B7DM8), sendo que o valor total de mercado é de
aproximadamente R$53.006,00 (cinquenta e três mil e seis reais);



Sphere Fundo de Investimento Multimercado – Investimento no Exterior Crédito Privado detém
40.922 (quarenta mil, novecentas e vinte e duas) ações ordinárias de emissão de Eneva S.A. (CUSIP:
9EQ3B7DM8), sendo que o valor total de mercado é de aproximadamente R$649.432,00
(seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais);



Goldman Sachs International detém 882 (oitocentas e oitenta e duas) American Depositary
Receipts (ADRs) (CUSIP: 29278B208) representativas de ações ordinárias de emissão de Eneva S.A.;



Goldman Sachs International detém 146.697 (cento e quarenta e seis mil, seiscentas e noventa e
sete) ações ordinárias de emissão de CCX Carvão da Colômbia S.A. (CUSIP:9EQ2S5YG6), sendo
que o valor total de mercado é de aproximadamente R$165.768,00 (cento e sessenta e cinco mil,
setecentos e sessenta e oito reais).
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Além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, a Companhia poderá, no futuro, contratar
o Goldman Sachs ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer
outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
O Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da
Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito
e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Goldman Sachs no
âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como ativo
de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações
contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operação com total return swap). O Goldman
Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a
demanda e os preços das ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante
Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia”, na página 81 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não
participaram de qualquer oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou suas
controladas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
remuneração a ser paga, pela Companhia, ao Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico no contexto da Oferta.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Goldman
Sachs como instituição intermediária da Oferta.
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico possuem
relacionamento com o Bradesco BBI e demais sociedades do seu grupo econômico, conforme
detalhado a seguir:
(i)

Parnaíba I



Fiança com saldo em aberto no valor de R$102,5 milhões, em 30 de junho de 2017, e vencimento em
junho de 2019, com custo de comissão de 3,50% ao ano. A operação possui garantia.

(ii) Itaqui


Repasse de créditos BNDES com saldo em aberto no valor de R$78,6 milhões em 30 de junho de
2017, ao custo anual de TJLP + 4,78% e vencimento em junho de 2026. A operação possui
garantia.
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Repasse de créditos BNDES com saldo em aberto no valor de R$79,4 milhões em 30 de junho de
2017, ao custo anual de IPCA + 12,13% e vencimento em junho de 2026. A operação possui
garantia.



As operações acima se inserem no âmbito do Contrato de Repasse da Itaqui junto ao BNDES, o
qual poderá ser objeto de liquidação antecipada conforme descrito na seção de “Destinação de
Recursos” na página 114 deste Prospecto. Não obstante, a Companhia esclarece que as operações
acima indicadas relativas ao Bradesco não serão objeto de liquidação antecipada, conforme
descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas páginas
110 e 114 deste Prospecto.

(iii) Pecém II


Fiança com saldo em aberto no valor de R$65,3 milhões em 30 de junho de 2017, e vencimento em
maio de 2018 com custo de comissão de 3,50% ao ano. A operação possui garantia.

A Companhia esclarece que a fiança acima indicada é acessória ao Contrato de Financiamento de
Pecém II junto ao BNDES, o qual será objeto de pré-pagamento pela Companhia com recursos da
Oferta. Em razão do pré-pagamento, a fiança prestada pelo Bradesco BBI será rescindida, conforme
descrito na seção “Destinação dos Recursos”, na página 114 deste Prospecto.
(iv) Parnaíba III


Debêntures com saldo em aberto no valor de R$103,0 milhões em 30 de junho de 2017, ao custo
anual de CDI + 4,0% e vencimento em julho de 2018. A operação possui garantia.

(v) PGN


Debêntures com saldo em aberto no valor de R$378,9 milhões em 30 de junho de 2017, ao custo
anual de 123% do CDI e vencimento em fevereiro de 2020. A operação possui garantia.

(vi) Parnaíba II


Cédula de Crédito Bancário com saldo em aberto no valor de R$343,6 milhões em 30 de junho de
2017, ao custo anual de CDI + 3,0% e vencimento em janeiro de 2019. A operação possui
garantia.



Cédula de Crédito Bancário com saldo em aberto no valor de R$40,0 milhões em 30 de junho de
2017, ao custo anual de CDI + 2,5% e vencimento em janeiro de 2019. A operação possui
garantia.

(vii) Eneva S.A.


Fiança com saldo em aberto no valor de R$0,7 milhão em 30 de junho de 2017, e vencimento em
novembro de 2017 com custo de comissão de 2,50% ao ano. A operação possui garantia.

Além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico não possui atualmente qualquer relacionamento relevante com a Companhia.
Entretanto, a Companhia poderá vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira, serviços de folha de pagamento, cartões de crédito corporativo, cobrança ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
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O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i)
mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da
Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia
com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou
arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da
Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações
de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia”, na
página 81 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
não participaram de qualquer oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou
suas controladas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico no contexto da Oferta.
A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas
páginas 110 e 114 deste Prospecto, parte dos recursos da Oferta Primária será destinada à
amortização/liquidação de dívidas com relação às quais o Bradesco BBI figura como cocredor/garantidor. Em razão disto, a participação do Bradesco BBI pode caracterizar eventual conflito
de interesse no âmbito da Oferta. Para mais informações sobre os possíveis conflitos de interesse
decorrentes da participação do Bradesco BBI na Oferta, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta ou sociedades integrantes de seus
conglomerados econômicos figuram como credores ou garantidores de dívidas da Companhia, e a
destinação dos recursos da oferta acarretará o reperfilamento do endividamento da Companhia”,
constante da página 82 deste Prospecto.
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Relacionamento entre a Companhia e o Citi
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico possuem
relacionamento com o Citi e demais sociedades do seu grupo econômico, conforme detalhado
a seguir:
(i)

Pecém II



Em 28 de março de 2016, o Banco Citibank S.A. emitiu o montante total de R$109,0 milhões em
instrumentos de fiança em favor da Pecém II, como garantia a contratos celebrados pela Pecém II
com o BNDES. As emissões das fianças foram contratadas a uma remuneração de 3,50% ao ano.
A Companhia esclarece que os instrumentos de fiança acima indicados são acessórios ao Contrato
de Financiamento de Pecém II junto ao BNDES, o qual será objeto de liquidação antecipada parcial,
conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas
páginas 110 e 114 deste Prospecto.

(ii) PGN


Em março de 2014, o Banco Citibank S.A. atuou como coordenador da oferta pública com
esforços restritos de colocação da 2ª emissão pública de debêntures da PGN, no valor total de
R$745 milhões. Ao final da oferta, subscreveu e integralizou debêntures no valor equivalente a
R$195,0 milhões. Em 30 de junho de 2017, o saldo em aberto da referida emissão, que possui
vencimento em fevereiro de 2020 e custo anual de 123% do CDI, era de R$134,3 milhões.

Além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, o Citi e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico não possui atualmente qualquer relacionamento relevante com a Companhia.
Entretanto, a Companhia poderá vir a contratar, no futuro, o Citi e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira, serviços de folha de pagamento, cartões de
crédito corporativo, cobrança ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia.
O Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores mobiliários
(que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis
nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de
seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de
prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de
mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do Citi no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos
de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra
e venda a termo.
O Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus
clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações
contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operação com total return swap). O Citi e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a
demanda e os preços das ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante
Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia”, na página 81 deste Prospecto.
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Nos últimos 12 meses, o Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não participaram de
qualquer oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou suas controladas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico no contexto da Oferta.
A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Citi ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas
páginas 110 e 114 deste Prospecto, parte dos recursos da Oferta Primária será destinada à
amortização/liquidação de dívida com relação à qual o Citi ou sociedade do seu conglomerado
econômico figura como garantidor. Em razão disto, a participação do Citi pode caracterizar eventual
conflito de interesse no âmbito da Oferta. Para mais informações sobre os possíveis conflitos de
interesse decorrentes da participação do Citi na Oferta, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta ou sociedades integrantes de seus
conglomerados econômicos figuram como credores ou garantidores de dívidas da Companhia, e a
destinação dos recursos da oferta acarretará o reperfilamento do endividamento da Companhia”,
constante da página 82 deste Prospecto.
Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou
sociedades integrantes do seu grupo econômico possuem relacionamento com o Santander e demais
sociedades do seu grupo econômico, conforme detalhado a seguir:
Parnaíba I
Fiança bancária emitida em favor do BNDES em 20 de dezembro de 2012, com último aditamento em
27 de abril de 2017 e vencimento em 19 de junho de 2019, para garantir parcialmente operação de
financiamento de longo prazo firmada entre a Parnaíba I e a instituição beneficiária. Em 30 de junho de
2017, o saldo em aberto da referida fiança era de R$79,1 milhões e a comissão de 3,50% ao ano. A
fiança foi emitida pelo Santander em favor do BNDES como garantia do contrato de financiamento de
Parnaíba II junto ao BNDES, e conta com o aval da Companhia.
Além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico não possui atualmente qualquer relacionamento relevante com a Companhia. Entretanto,
a Companhia poderá vir a contratar, no futuro, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira, serviços de folha de pagamento, cartões de crédito corporativo, cobrança ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i)
mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da
Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia
com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou
arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Santander no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como
ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno
das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operação com total return swap). O
Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquirir ações ordinárias de
emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão
influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda
artificial durante Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações – A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia”, na página 81 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não participaram
de qualquer oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou suas controladas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico no contexto da Oferta.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Santander
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Santander ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder mantém
relacionamento comercial com o Itaú Unibanco:


Venda de energia para o Itaú Unibanco, realizado em agosto de 2014, com a finalidade e no
âmbito do regular desempenho de suas atividades de comercialização de energia, com valor
realizado de aproximadamente R$229,2 milhões, com fornecimento no mês de janeiro de 2015 e
vencimento no mês de dezembro de 2020;



Venda de energia para o Itaú Unibanco, realizado em maio de 2014, com a finalidade e no âmbito
do regular desempenho de suas atividades de comercialização de energia, com valor realizado de
aproximadamente R$87,3 milhões, com fornecimento no mês de janeiro de 2016 e vencimento no
mês de dezembro de 2020;

O Itaú Unibanco e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro,
o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão do Itaú Unibanco e não foram realizadas aquisições e
vendas, pelo Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores
mobiliários do Itaú Unibanco.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pelo Itaú Unibanco ao Coordenador Líder ou a sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
O Banco BTG Pactual é o Coordenador Líder da Oferta Brasileira e participará do Procedimento de
Bookbuilding. Para mais informações sobre o risco de um possível conflito de interesse em decorrência
da participação do Coordenador Líder na Oferta, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Ações – Determinados Acionistas, incluindo Acionistas Vendedores, são Coordenadores da Oferta
ou integram o conglomerado econômico de Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, o que pode levar a um potencial conflito de interesses”, constante da página 82 deste
Prospecto.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Uniper não mantém
relacionamento comercial com o Coordenador Líder e demais sociedades de seu conglomerado
econômico.
A Uniper e/ou sociedades de seus conglomerados econômicos poderão vir a contratar, no futuro, o C
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria
financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários,
prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira
ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Uniper e não foram realizadas aquisições e vendas,
pelo Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores
mobiliários dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder ou a sociedades de
seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder não
mantém relacionamento societário ou comercial com a Ice Focus e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico.
A Ice Focus e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, o
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Ice Focus e não foram realizadas aquisições e
vendas, pelo Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores
mobiliários da Ice Focus.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pela Ice Focus ao Coordenador Líder ou a sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”,
nas páginas 110 e 114 deste Prospecto, parte dos recursos da Oferta Primária será destinada à
amortização/liquidação de dívidas com relação às quais o Coordenador Líder figura como cocredor/garantidor. Em razão disto, a participação do Coordenador Líder pode caracterizar
eventual conflito de interesse no âmbito da Oferta. Para mais informações sobre os possíveis
conflitos de interesse decorrentes da participação do Coordenador Líder na Oferta, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações - Determinados Coordenadores da
Oferta ou sociedades integrantes de seus conglomerados econômicos figuram como credores
ou garantidores de dívidas da Companhia, e a destinação dos recursos da oferta acarretará o
reperfilamento do endividamento da Companhia”, constante da página 82 deste Prospecto.
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, o Itaú Unibanco S.A. detém participação de 7,99% do capital social da
Companhia, está sob controle comum com o Itaú BBA e poderá alienar parte das ações da Companhia
de que é titular no âmbito da Oferta.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, O BTG Pactual e/ou sociedades
integrantes do seu grupo econômico possuem relacionamento com o Itaú BBA e demais sociedades do
seu grupo econômico, conforme detalhado a seguir:


gestão de ativos por meio da asset do Itaú BBA, no valor de R$385,3 milhões, em 6 de setembro
de 2017;



operações de cobrança em volume médio mensal de R$11 milhões;



em 2012, o Itaú BBA celebrou contrato para prestação de serviços de administração de contas a
pagar ao BTG Pactual e às sociedades pertencentes ao seu grupo econômico no volume de
R$20.000.000,00/mês por meio do sistema de pagamentos SISPAG. Tal prestação de serviços
possui prazo indeterminado e não conta com qualquer garantia;



em 05 de setembro de 2017, o Banco BTG possuía operações de renda variável decorrentes de
contratos a termo no montante de, aproximadamente, R&86,2 milhões. Em decorrência de tais
operações, o Itaú BBA e demais sociedades do seu grupo econômico recebem remuneração entre
1,0% e 1.345,93% a.a; e



operação compromissada envolvendo o valor de R$500 milhões, remunerada à taxa Selic.

Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, o Ice Focus não mantém
relacionamento comercial com o Itaú BBA e demais sociedades de seu conglomerado econômico.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Uniper não mantém
relacionamento comercial com o Itaú BBA e demais sociedades de seu conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus conglomerados econômicos poderão vir a contratar,
no futuro, o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de
títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e
vendas, pelo Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários
dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI ou a sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
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A Companhia declara que a participação do Itaú BBA na Oferta como Coordenador da Oferta
pode ser entendida como eventual conflito de interesse. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações - Determinados Acionistas, incluindo
Acionistas Vendedores, são Coordenadores da Oferta ou integram o conglomerado
econômico de Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, o que
pode levar a um potencial conflito de interesses”, constante da página 82 deste Prospecto.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Goldman Sachs
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, o BTG Pactual e/ou sociedades
integrantes do seu grupo econômico possuem relacionamento com o Goldman Sachs e demais
sociedades do seu grupo econômico, conforme detalhado a seguir:


Goldman Sachs International detém 16.286.931 (dezesseis milhões, duzentas e oitenta e seis mil,
novecentas e trinta e uma) units de emissão de Banco BTG Pactual S.A. (CUSIP: 9EQ4Q0NC6),
sendo que o valor total de mercado é de aproximadamente R$312.871.945,00 (trezentos e doze
milhões, oitocentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais).

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Itaú Unibanco não mantém
relacionamento comercial com o Goldman Sachs e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Ice Focus não mantém
relacionamento comercial com o Goldman Sachs e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Uniper não mantém
relacionamento comercial com o Goldman Sachs e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus conglomerados econômicos poderão vir a contratar,
no futuro, o Goldman Sachs e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de
operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas
atividades.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Goldman Sachs e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e não foram realizadas
aquisições e vendas, pelo Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico,
de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Goldman Sachs ou a sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Goldman Sachs ou qualquer sociedade de
seu grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Goldman Sachs como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e o Goldman Sachs ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, o Itaú Unibanco mantém
relacionamento comercial com o Bradesco BBI e demais sociedades integrantes de seu conglomerado
econômico, conforme descrito abaixo:


aplicações financeiras referentes à depósitos à vista no valor de R$167 mil;



aplicações financeiras referentes à operações compromissadas em debêntures no valor de R$23,5
milhões;



aplicações financeiras referentes à operações subordinadas em letras financeiras no valor de
R$323,7 milhões;



captações referentes à operações de câmbio no valor de R$371,9 milhões; e



fianças (judiciais), cujo volume médio representa R$948,7 milhões.

Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, o BTG Pactual mantém
relacionamento comercial com o Bradesco BBI e demais sociedades integrantes de seu conglomerado
econômico, conforme descrito abaixo:


operações de câmbio no valor de R$688,7 milhões;



instrumentos de fiança relacionados ao mercado de energia no valor de R$90 milhões;



operações de cobrança em volume médio mensal de R$32,9 milhões;



aplicações em previdência no volume médio de R$16,6 milhões, de janeiro de 2017 até a data
deste Prospecto; e



contratos de seguro envolvendo prêmio mensal de R$2,2 milhões.

Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Uniper não mantém
relacionamento comercial com o Bradesco BBI e demais sociedades de seu conglomerado econômico.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Bradesco BBI não mantém
relacionamento societário ou comercial com a Ice Focus e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus conglomerados econômicos poderão vir a contratar,
no futuro, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de
operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas
atividades.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Bradesco BBI e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e não foram realizadas
aquisições e vendas, pelo Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de
valores mobiliários dos Acionistas Vendedores.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI ou a sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de
seu grupo econômico.
Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas
páginas 110 e 114 deste Prospecto, parte dos recursos da Oferta Primária será destinada à
amortização/liquidação de dívidas com relação às quais o Bradesco BBI figura como cocredor/garantidor. Em razão disto, a participação do Bradesco BBI pode caracterizar eventual conflito
de interesse no âmbito da Oferta. Para mais informações sobre os possíveis conflitos de interesse
decorrentes da participação do Bradesco BBI na Oferta, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações - Determinados Coordenadores da Oferta ou sociedades integrantes de seus
conglomerados econômicos figuram como credores ou garantidores de dívidas da Companhia, e a
destinação dos recursos da oferta acarretará o reperfilamento do endividamento da Companhia”,
constante da página 82 deste Prospecto.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Citi
Na data deste Prospecto, o BTG Pactual mantém relacionamento comercial com o Citi e demais
sociedades integrantes de seu conglomerado econômico, conforme descrito abaixo:


O Citi distribui fundos geridos pela BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM, subsidiária do
banco BTG Pactual, tendo mais de dez anos de relacionamento. O Citi também presta serviços de
custódia e de administração para estes fundos tanto no mercado local como internacional;



O Citi atua no mercado internacional como uma das principais contrapartes centrais do Banco BTG
Pactual e de seus fundos internacionais (hedge funds) relacionado a instrumentos de câmbio (Prime
Broker de FX options, swaps, futures). O valor agregado de operações desta natureza é de
USD9.890.859,00.



O Banco BTG Pactual e suas subsidiárias possuem linhas de crédito para (i) derivativos
internacionais atrelados à taxas e moedas; (ii) interbancário e (iii) operações de arbitragem de taxas
de tesouraria. O valor agregado de operações desta natureza é de USD12.102.633,75.



O Citi presta serviços de cash management ao BTG Pactual, com prazo de duração indeterminado,
relacionado a operações de correspondente bancário. Relacionado aos serviços de Cash
Management, em 31/08/2017 o Citi mantinha saldos do Banco BTG Pactual o valor agregado de
USD298,677,761.02.

Poderemos, no futuro, contratar o BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para
celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre
outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de nossas atividades. Na data deste Prospecto, o Itaú Unibanco tem
relacionamento com o Citi e suas subsidiárias em operações de trade finance, empréstimo sindicalizado,
derivativos, investimentos, pagamentos e recebimentos (cash management). O Citi também participou
como joint lead arranger e bookrunner da emissão de dívida internacional (Senior Bond) realizada pelo
Itaú em 2015.
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O Citi presta serviços de cash management ao Itaú Unibanco, com prazo de duração
indeterminado, relacionado a operações de correspondente bancário. Relacionado aos serviços de
Cash Management, em 31/08/2017 o Citi mantinha saldos do Itau Unibanco o valor agregado de
USD6.081.983,62.

Os empréstimos sindicalizados apresentam os seguintes detalhes:


Em Março de 2017 o Citi realizou um empréstimo (Senior Unsecured Syndicated Loan) para o Itaú
Corpbanca Colombia, subsidiária do Itaú Unibanco S.A, no valor de USD30.000.000,00 na qual o
Citi atuou como Joint Lead Arranger e Bookrunner.



Em Abril de 2017 o Citi realizou um empréstimo (Senior Unsecured Syndicated Loan) para o Itaú
Corpbanca, subsidiária do Itaú Unibanco S.A, no valor de USD25.0000.000,00 na qual o Citi atuou
como Arranger.

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Ice Focus não mantém
relacionamento comercial com o Citi e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Uniper não mantém
relacionamento comercial com o Citi e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o Citi e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas
oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e
aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Citi e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de
títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e
vendas, pelo Citi e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários dos
Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Citi ou a sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas
páginas 110 e 114 deste Prospecto, parte dos recursos da Oferta Primária será destinada à
amortização/liquidação de dívida com relação à qual o Citi figura como garantidor. Em razão disto, a
participação do Citi pode caracterizar eventual conflito de interesse no âmbito da Oferta. Para mais
informações sobre os possíveis conflitos de interesse decorrentes da participação do Citi na Oferta, veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta
podem ter interesse vinculado à conclusão da Oferta, pois figuram como credores ou garantidores de
dívidas da Companhia, e a destinação dos recursos da oferta acarretará o reperfilamento do
endividamento da Companhia”, constante da página 82 deste Prospecto.
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander
Na data deste Prospecto, o Itaú Unibanco mantém relacionamento comercial com o Santander e
demais sociedades integrantes de seu conglomerado econômico, conforme descrito abaixo:


participação em empréstimo sindicalizado captado junto a Corporacion Interamericana de
Inversiones (IIC) em Outubro de 2014. A participação do Santander no B loan de 5 anos foi de
USD50 milhões a uma taxa de L(3m) + 155bps a.a., sem garantias adicioanais;



operação de empréstimo bilateral de 30 dias de USD50 milhões com vencimento em outubro de
2017 e taxa de aproximadamente 1,10% a.a., proveniente do Santander Uruguay, sem garantias
adicionais;



operações de derivativos realizadas entre Itau e Grupo Santander. Essas operações totalizam um
valor de aproximadamente USD1.600 milhões, iniciadas em março de 2014 e com vencimento em
janeiro de 2024. Na data deste Prospecto há aproximadamente USD8 milhões depositados em
garantia a favor do Santander;



Fianças judiciais com data de início em dezembro de 1998, totalizando valor atual de
aproximadamente R$520 milhões, com taxa média ao redor de 1,30% a.a., sem garantias adicionais;

Na data deste Prospecto, o BTG Pactual mantém relacionamento comercial com o Santander e demais
sociedades integrantes de seu conglomerado econômico, conforme descrito abaixo:


operações de fiança sendo a primeira com data de início em agosto de 2017 e a última com
vencimento em dezembro de 2017, totalizando R$115 milhões, com taxa média de 0,70% a.a. e
prazo máximo de até 90 dias, sem garantias adicionais;



operações de derivativos realizadas entre as empresas do Grupo BTG e do Grupo Santander. Essas
operações totalizam um valor de aproximadamente USD5.000 milhões, foram fechadas desde maio
de 2008 e atualmente têm vencimento final em julho de 2027. Na data deste Prospecto, há
aproximadamente USD45 milhões depositados em garantia em favor do Santander; e



o BTG através de sua Asset realiza diversas operações de compra e venda de títulos e valores
mobiliários por meio da Santander Corretora. Os serviços são prestados por prazo indeterminado,
remuneração por meio de taxa de corretagem e sem garantias adicionais.

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Ice Focus não mantém
relacionamento comercial com o Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.Na data
deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Uniper não mantêm relacionamento
comercial com o Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o Santander e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas
oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e
aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Santander e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de
títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e
vendas, pelo Santander e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores
mobiliários dos Acionistas Vendedores.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander ou a sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Santander como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
Conforme descrito nas seções “Destinação dos Recursos” e “Relacionamento entre a Companhia e os
Coordenadores da Oferta”, nas páginas 114 e 90 deste Prospecto, parte dos recursos oriundos da
Oferta Primária será utilizada pela Companhia para a liquidação e/ou amortização de dívidas garantidas
pelos Coordenadores da Oferta ou em que um dos Coordenadores figura como co-credor. Abaixo
estão descritas as operações vinculadas celebradas pela Companhia e/ou suas controladas que serão
objeto de liquidação antecipada ou amortização integral ou parcial:
(i)

Contrato de Repasse da Itaqui junto ao BNDES – Contrato de Abertura de Crédito para
Financiamento Mediante Repasse de Recursos do BNDES celebrado em 16 de dezembro de 2009,
conforme aditado, o qual tem como repassadores à Itaqui o Votorantim e o Bradesco (sociedade do
grupo econômico do coordenador da Oferta, o Bradesco BBI), conforme descrito nas seções
“Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta” e “Destinação dos Recursos”,
nas páginas 90 e 114 deste Prospecto. A Companhia é garantidora deste financiamento, que
também conta com o pacote de garantias reais compartilhado com o BNB e com o BDNES. No
entanto, conforme descrito na seção “Destinação dos Recursos”, na página 114 deste Prospecto, a
parcela devida ao Bradesco BBI no âmbio do referido contrato não será objeto de pagamento por
meio da utilização de recursos da Oferta Primária;

(ii) CCB da Parnaíba II junto a CEF – Cédula de Crédito Bancário celebrada em 13 de janeiro de 2017
entre a Parnaíba II, a CEF, a Companhia e a Parnaíba I. Conforme descrito nas seções
“Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta” e “Destinação dos Recursos”,
nas páginas 90 e 114, o Itaú, na qualidade de credor de outras dívidas da Parnaíbal II, possui
garantias compartilhadas com a CEF, no âmbito da CCB da Parnaíba II junto a CEF, a qual será
poderá ser objeto de liquidação antecipada;
(III) Contrato de Financiamento de Pecém II junto ao BNDES – Contrato de Financiamento mediante
Abertura de Crédito o qual tem como devedora Pecém II, o qual conta, além de garantias reais,
conforme descrito nas seções “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta”
e “Destinação dos Recursos”, nas páginas 90 e 114 deste Prospecto, com fianças bancárias do BTG
Pactual, Banco Itaú, Bradesco BBI e Banco Citibank S.A. ou de sociedades do seu conglomerado
econômico.
Para mais informações sobre os referidos contratos, vide a seção “Destinação dos Recursos” na
página 114 deste Prospecto.
Embora não haja utilização pela Companhia dos recursos provenientes da Oferta Primária para
liquidação e/ou amortização das operações listadas acima, nem de quaisquer outras dívidas da
Companhia com os Coordenadores da Oferta, a participação dos Coordenadores na Oferta pode ser
interpretada como eventual conflito de interesse, conforme descrito na seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse
vinculado à conclusão da Oferta, pois figuram como credores ou garantidores de dívidas da Companhia,
e a destinação dos recursos da oferta acarretará o reperfilamento do endividamento da Companhia”,
na página 82 deste Prospecto.
Para informações sobre operações envolvendo a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta, ver as seções “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da
Oferta” e “Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta” nas
páginas 90 e 101, respectivamente, deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há qualquer
remuneração a ser paga pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores aos Coordenadores da
Oferta ou às sociedades dos seus respectivos conglomerados econômicos, cujo cálculo esteja
relacionado à Oferta.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES, CONSULTORES E AUDITORES
Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia
ENEVA S.A.
Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, Sala 701 – Parte
CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Pedro Zinner
Tel.: (21) 3721-3030
Fax: (21) 3721-3001
http://ri.eneva.com.br/
Acionistas Vendedores
Banco BTG Pactual S.A.
Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6ºandares
CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
At.: Departamento Jurídico
Tel.: (21) 3262-9600
Fax: (21) 3262-8638
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank

Itaú Unibanco S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 1º,
2º, 3º – parte, 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Eduardo C. Armonia
Tel.: (11) 3708-9784
Fax: (11) 3708-8217
www.itau.com.br/relacoes-cominvestidores/o-itau-unibanco

Ice Focus EM Credit Master Fund Limited
ICE Canyon LLC
2000 Avenue of the Stars, 11º andar
Los Angeles, California, USA 90067
At.: Departamento Jurídico
Tel.: +1-310-272-1340
Fax: +1-310-272-1341

Uniper Holding GmbH
E.ON-Platz 1
40479, Dusseldorf, Alemanha
At.: Sr. Giuseppe Sferrazza
Tel.: +49 211 4579 8215
Fax: –

Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: (11) 3383-2000
Fax: (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank

Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º,
2º e 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: (11) 3708-8000
Fax: (11) 3708-8107
www.itau.com.br/itaubba-pt/

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 17º andar
CEP 04542-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Antônio Pereira
Tel.: (11) 3371-0700
Fax: (11) 3371-0704
http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/

Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064,
10º andar
CEP 01451-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: (11) 3553-0826
Fax: (11) 3847-9856
www.bradescobbi.com.br/site/ofertas_publicas/
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Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, nº 1.111, 14º andar, parte
CEP 01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Persio Dangot
Tel.: (11) 4009-3501
Fax: (11) 2845-3080
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html

Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta

Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
2.041 e 2.235 (Bloco A), 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Cleomar Parisi
Tel.: +55 (11) 3012-7180
Fax: +55 (11) 3553-0063
http://www.santander.com.br/bbr/pessoajuridica/corporate-finance/ofertas-emandamento

Consultores Legais Locais da Companhia
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch
Advogados
Rua Funchal, nº 418, 11º andar
CEP 04551-060, São Paulo, SP
At.: Sr. Daniel de Miranda Facó
Tel.: (11) 3089-6500
Fax: (11) 3089-6565
www.souzacescon.com.br

Lefosse Advogados
Rua Tabapuã, nº 1.277, 14º andar
CEP 04533-014, São Paulo, SP
At.: Sr. Rodrigo Azevedo Junqueira
Tel.: (11) 3024-6100
Fax: (11) 3024-6200
www.lefosse.com

Consultores Legais Locais do BTG Pactual,
na qualidade de Acionista Vendedor

Consultores Legais Locais do
Itaú Unibanco
Itaú Unibanco S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500,
1º, 2º, 3º – parte, 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Eduardo C. Armonia
Tel.: (11) 3708-9784
Fax: (11) 3708-8217
Eduardo.armonia@itaubba.com

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Rua Funchal, nº 418, 11º andar
CEP 04551-060, São Paulo, SP
At.: Sr. Daniel Laudisio
Tel.: (11) 3089-6500
Fax: (11) 3089-6565
www.souzacescon.com.br

Consultores Legais Locais da Uniper

Consultores Legais Locais do Ice Focus
Dias Carneiro Advogados
Av. Paulista 1079 - 4º e 5º andares
CEP 01311-200, São Paulo, SP
Tel: +55 11 3087-2100

Lefosse Advogados
Rua Tabapuã, nº 1.277, 14º andar
CEP 04533-014, São Paulo, SP
At.: Carlos Mello / Christiano Rehder
Tel.: (11) 3024-6100
Fax: (11) 3024-6200
www.lefosse.com
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Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta

Consultores Legais Externos
da Companhia

Simpson Thacher & Bartlett LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455,
12º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Grenfel S. Calheiros
Tel.: (11) 3546-1000
Fax: (11) 3546-1002
www.stblaw.com

White & Case LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277,
4º andar
CEP 01452-000, São Paulo,SP
At.: Sr. Donald Baker
Tel.: (11) 3147-5601
Fax: (11) 3147-5611
www.whitecase.com

Consultores Legais Externos do Itaú Unibanco
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Rua Colômbia, 325
CEP 01438-000, São Paulo, SP
At. Fabiana Sakai
Tel.: +55 11 3927 7781 | + 55 11 97489 8783
fsakai@milbank.com
Consultores Legais Externos do Ice Focus

Consultores Legais Externos da Uniper
Allen & Overy LLP
1221 Avenue of the Americas
New York, North America, NY 10020
Estados Unidos
Tel.: +1 212 610 6338

Latham & Watkins LLP
555 Eleventh Street, NW
Suite 1000
Washington, D.C. 20004-1304
At.: Luis F. Torres
Direct Dial: +1.202.637.3366
Tel.: +1.202.637.2201
e-mail: luis.f.torres@lw.com
http://www.lw.com

Auditores Independentes
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Rua do Russel, 804 – 6º e 7º Andares
CEP 22210-907, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Guilherme Naves Valle
Tel.: (21) 3232-6112
Fax: (21) 2516-6591
www.pwc.com.br
KPMG Auditores Independentes
EZ Tower – Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 7º andar
CEP 04711-904, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Paulino
Tel.: +55 (11) 3940-3122
Fax: +55 (21) 3515-9000
http://www.kpmg.com.br
Declarações de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade
das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de veracidade
estão anexas a este Prospecto, a partir da página 121.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta serão, após a dedução das
comissões e das despesas devidas no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por Ação de
R$14,50 (que é o ponto médio da faixa de preços indicada na capa deste Prospecto Preliminar), de
R$1.050,5 milhões (sem considerar o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar e as Ações
Adicionais que serão integralmente da Oferta Secundária, conforme aplicável).
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e será informado no
Prospecto Definitivo. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas estimadas da
Oferta, vide seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste
Prospecto Preliminar.
A tabela abaixo resume os percentuais da destinação dos recursos líquidos provenientes da
Oferta Primária:
Percentual de alocação dos recursos
líquidos estimados na Oferta Primária

Destinação
Pré-pagamento de dívidas...........................................................
Investimentos gerais nas atividades ordinárias da Companhia. .....
Total .........................................................................................
(1)
(2)

72,8%
27,2%
100%

Valor estimado líquido(1)(2)
(em R$ milhões)
764,4
286,1
1.050,5

Calculado com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa de preços indicada na capa deste Prospecto Preliminar.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta Primária e sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar, as quais serão integralmente objeto da Oferta Secundária, conforme aplicável.

Pré-pagamento de Dívida
A Companhia pretende reduzir o seu endividamento, e dessa forma realizar o pagamento de dívidas
celebradas por suas controladas, abaixo descritas:

Devedora

Dívida

Itaqui ........... Contrato de
Repasse da Itaqui
junto ao BNDES

Parnaíba II ....

CCB da Parnaíba II
junto a CEF

Pecém II ....... Contrato de
Financiamento
de Pecém II junto
ao BNDES

Descrição das
Principais
Características
da Dívida
Vide nota (A)
abaixo

Credor a ser pago
no âmbito da
Dívida

Saldo em
Aberto Total
em 30 de junho
de 2017
(em R$ milhões)

Banco Votorantim

316,2

Valor da dívida
a ser
paga/liquidada
com os recursos
da Oferta (em
R$ milhões)
159,6

Prazos
Subcrédio A a
E: 15.07.2026
Subscrédito F:

Taxa de juros
anual(1)
Subcréditos A a
E: IPCA + de
12,13% (custo
médio)

15.06.2026

Subcrédito F:
TJLP + de 4,8%

Vide nota (B)
abaixo

Caixa Econômica
Federal

394,5

394,5

03.01.2019

CDI + 3,0%

Vide nota (C)
abaixo

BNDES

841,4

210,3

15.12.2027

Subcréditos: A,
B, C, D e L
TJLP+3,14% E,
F, G, H e I:
Taxa de
Referência
BNDES
+3,14% +IPCA
Subcrédito L
TJLP + 3,14%
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A)

Contrato de Repasse da Itaqui junto ao BNDES

O Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante Repasse de Recursos do BNDES nº
66383-3 foi celebrado em 16 de dezembro de 2009 entre a Itaqui, o Votorantim, o Banco Bradesco e a
Companhia, conforme aditado (“Contrato de Repasse da Itaqui junto ao BNDES”), para fins de
disponibilização de uma linha de crédito indireto do BNDES, por meio da qual os bancos Bradesco e
Votorantim repassaram a Itaqui:
(a) recursos no montante de R$100 milhões, referentes aos subcréditos A, B, C, D e E, os quais
contam com as seguintes características: (i) prazo total de 17 anos, com 14 anos de amortização, (ii)
remuneração a IPCA mais 12,13% (considerando a média das remunerações incidentes sobre
todos os subcréditos desta faixa), (iii) amortização em 10 prestações anuais e sucessivas, conforme
o seguinte cronograma: 3% em 2017, 5% em 2018, 8% em 2019, 10% em 2020 e os 74%
restantes durante os anos seguintes, em parcelas anuais e sucessivas, até 15 de julho de 2026;
(b) recursos no montante de R$141,8 milhões, referentes ao subcrédito F, o qual conta com as
seguintes características: (i) prazo total de 17 anos, com 14 anos de amortização, (ii) remuneração
a TJLP mais 4,80%, (iii) amortização em 114 parcelas mensais e sucessivas, de acordo com o
seguinte cronograma: 3% em 2017, 5% em 2018, 8% em 2019, 10% em 2020 e os 74%
restantes durante os anos seguintes, em parcelas mensais e sucessivas, até 15 de junho de 2026.
A Companhia é garantidora deste financiamento, que também conta com o pacote de garantias reais
compartilhado com o BNB e com o BDNES, na qualidade de credor da Companhia em outra dívida
incluindo: (i) contrato de penhor de ações; (ii) contrato de cessão fiduciária de direitos e créditos; (iii)
contrato de alienação fiduciária de máquinas e equipamentos; (iv) instrumento particular de cessão
condicional de contratos em garantia; (v) conta reserva de serviço da dívida; e (vi) hipoteca.
Ressalta-se, no entanto, que a Companhia somente pretende utilizar recursos decorrentes da Oferta
Primária para a realização da liquidação antecipada do saldo em aberto junto ao Votorantim, e, dessa
forma, não haverá a realização de liquidação de saldo em aberto junto ao Banco Bradesco no âmbito do
referido contrato por meio da utilização de recursos da Oferta Primária.
(B)

CCB da Parnaíba II junto a CEF

A Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 19.4497.767.0000002-26 celebrada em 13 de janeiro
de 2017 entre a Parnaíba II, a CEF, a Companhia e a Parnaíba I (“CCB da Parnaíba II junto a CEF”),
conforme aditada, conta com as seguintes características: (i) valor principal correspondente a R$400,0
milhões, (ii) juros anuais de 100% do CDI, acrescido de 3%, (ii) vencimento em 03 de janeiro de 2019.
Além de aval prestado pela Companhia, a CCB conta ainda com as seguintes garantias reais, as quais,
exceto com relação ao item (v) abaixo, são compartilhadas entre os credores da Parnaíba II (CEF, Bradesco
e Itaú): (i) contrato de alienação fiduciária de ações; (ii) contrato de cessão fiduciária de direitos e créditos;
(iii) contrato de alienação fiduciária de máquinas e equipamentos; (iv) contrato de cessão condicional e
cessão fiduciária dos direitos decorrentes dos contratos de compra e venda de gás e de arrendamento da
unidade de tratamento de gás (UTG); (v) cessão fiduciária de certificado de depósito bancário; e (vi)
alienação fiduciária de bem imóvel.
Em 30 de junho de 2017, o saldo em aberto desta CCB era de R$394,5 milhões.
(C)

Financiamento de Pecém II junto ao BNDES

O Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito No. 10.2.0784.1 foi celebrado em 28 de
setembro de 2010, conforme alterado entre o BNDES, a MPX Pecém Geração de Energia S.A. (antiga
denominação social da Pecém II) e MPX Energia S.A. (antiga denominação social da Eneva S.A.) no valor
de R$737,4 milhões (“Contrato de Financiamento de Pecém II junto ao BNDES”), o qual tem vencimento
previsto para 15 de dezembro de 2027, e contato com 14 anos de amortização (observada carência para
pagamento de juros e principal).
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O financiamento conta com as seguintes garantias reais, incluindo: (i) penhor das ações de Pecém II de
titularidade da Companhia; (ii) cessão fiduciária de direitos creditórios; (iii) alienação fiduciária de
máquinas e equipamentos; (iv) hipoteca de terreno onde está localizada a planta; e (v) constituição de
conta de receitas e conta reserva.
Ainda, o referido financiamento conta com fianças bancárias, celebradas com os bancos abaixo
destacados:


BTG Pactual: instrumento de fiança celebrado com o BTG Pactual no valor principal de R$65,4
milhões, com vencimento em 30 de maio de 2018, corrigido em parte pela variação da TJLP
acrescida de 3,14% ao ano e em parte pela variação do IPCA acrescida de 10,59% ao ano. A
comissão desta operação é de 3,75% ao ano;



Banco Itaú: instrumentos de fiança celebrados com o Banco Itaú, no valor principal de R$342,3
milhões, com vencimento em 12 de março de 2018, corrigido em parte pela variação da TJLP
acrescida de 3,14% ao ano e parte pela variação do IPCA acrescida de 10,59% ao ano. A comissão
desta operação é de 3,75% ao ano.



Bradesco BBI: instrumento de fiança celebrado com o Bradesco BBI no valor principal de R$65,3
milhões, com vencimento em 30 de maio de 2018, corrigido em parte pela variação da TJLP
acrescida de 3,14% ao ano e em parte pela variação do IPCA acrescida de 10,59% ao ano. A
comissão desta operação é de 3,50% ao ano; e



Banco Citibank S.A.: instrumentos de fiança celebrados com o Banco Citibank S.A no valor
principal de R$109,0 milhões, com vencimento em 30 de maio de 2018, corrigido em parte pela
variação da TJLP acrescida de 3,14% ao ano e em parte pela variação do IPCA acrescida de 10,59%
ao ano. A comissão desta operação é de 3,50% ao ano.

Em relação às operações mencionadas acima, a Companhia informa que, conforme descrito nas seções
“Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta” e “Operações Vinculadas à Oferta”,
nas páginas 90 e 110 deste Prospecto:
(i)

o Contrato de Repasse da Itaqui junto ao BNDES tem como repassadores o Votorantim e o Banco
Bradesco (sociedade do grupo econômico do coordenador da Oferta, o Bradesco BBI), sendo certo
que somente os créditos repassados pelo Votorantim poderão ser objeto de liquidação antecipada
com os recursos da Oferta Primária;

(ii) a CCB da Parnaíba II junto a CEF que poderá ser objeto de liquidação antecipada conta com uma
estrutura de garantias compartilhadas com o Itaú (sociedade do grupo econômico do Itaú
Unibanco S.A., acionista da Companhia e do Itaú BBA, coordenador líder da Companhia) e o
Bradesco (sociedade do grupo econômico do coordenador da Oferta, o Bradesco BBI). Ressalta-se
no entanto que o Itaú ou o Bradesco não receberão recursos decorrentes de uma eventual
liquidação antecipada; e
(iii) o Contrato de Financiamento de Pecém II junto ao BNDES que poderá ser objeto de liquidação
antecipada parcial conta com fianças prestadas pelos coordenadores da Oferta ou sociedades dos
grupos dos coordenadores da Oferta, quais sejam, o BTG Pactual, o Itaú BBA, o Bradesco BBI e o
Citi. Ressalta-se, no entanto que os referidos fiadores não receberão recursos decorrentes de uma
eventual liquidação antecipada.

116

Nesse sentido, a Companhia esclarece que nenhum recurso da Oferta Primária em virtude da liquidação
antecipada total ou parcial das obrigações descritas no quadro acima será destinado aos
Coordenadores da Oferta. Para informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão
da Oferta, pois figuram como credores ou garantidores de dívidas da Companhia, e a destinação dos
recursos da oferta acarretará o reperfilamento do endividamento da Companhia”, na página 82 deste
Prospecto.
Para mais informações sobre os contratos acima descritos, bem como sobre demais financiamentos,
empréstimos contraídos pela Companhia e suas subsidiárias, bem como garantias prestadas no âmbito
de tais compromissos, vide o item (f) do item “10 – Comentários dos Diretores” do Formulário de
Referência da Companhia, incorporado por referência a este Prospecto.
Investimentos Gerais
A Companhia pretende utilizar o restante dos recursos líquidos provenientes da Oferta para
investimentos gerais nas atividades ordinárias da Companhia.
Outros Fatores
Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação, conforme estimado neste Prospecto
Preliminar, aumentaria ou reduziria, conforme o caso, os recursos líquidos captados pela Companhia na
Oferta Primária em R$73,1 milhões.
Caso os recursos líquidos captados por meio da Oferta Primária sejam inferiores às estimativas da
Companhia, sua aplicação será reduzida e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a
Companhia pode vir a efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha
de financiamento junto a instituições financeiras os quais deverão ser contratados tendo como principal
critério o menor custo de capital para a Companhia. Enquanto os recursos acima descritos não forem
destinados para as finalidade destacadas, no curso regular dos negócios da Companhia, os recursos
captados na Oferta Primária poderão ser investidos em aplicações financeiras que a administração da
Companhia acredita estarem dentro da política de investimento da Companhia, visando a preservação do
capital e investimentos da Companhia com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e
aplicações financeiras de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha.
A efetiva aplicação dos recursos líquidos provenientes da Oferta depende de condições de mercado e
contratuais e se baseia em análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos futuros, tendências
e, inclusive, alcance de condições razoáveis para pagamento antecipado dessas obrigações. Alterações
nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da
Oferta quando de sua efetiva utilização.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos auferidos pela Companhia em decorrência
da Oferta Primária e o impacto na situação patrimonial da Companhia, veja a Seção “Capitalização” na
página 118 deste Prospecto.
Por fim, ressalta-se que, caso haja eventual o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar e/ou
colocação de Ações Adicionais, a Companhia não receberá quaisquer recursos decorrentes dos mesmos,
visto que tais recursos serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores, no âmbito da
Oferta Secundária.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta os empréstimos, financiamentos e debêntures consolidados (circulantes e
não circulantes) da Companhia, seu patrimônio líquido e a capitalização total em 30 de junho de 2017,
indicando (i) a posição efetiva em 30 de junho de 2017; (ii) o valor ajustado para considerar os recursos
líquidos estimados em R$1.050,5 milhões (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar as quais serão objeto da Oferta Secundária, conforme aplicável),após a dedução das
comissões e das despesas, a serem recebidos pela Companhia em função da Oferta Primária, (iii) valor
ajustado para considerar (a) os recursos líquidos estimados em R$1.050,5 milhões (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar as quais serão objeto da Oferta Secundária,
conforme aplicável), após a dedução das comissões e das despesas, a serem recebidos pela Companhia
em função da Oferta Primária e (b) o pagamento de empréstimos e financiamentos descritos na seção
“Destinação dos Recursos” na página 114 deste Prospecto. Para mais informações, veja as seções "3 –
Informações Financeiras Selecionadas", "10 – Comentários dos Diretores" e "18 – Valores Mobiliários"
do Formulário de Referência da Companhia.
As informações abaixo, referentes à coluna "Efetivo", foram extraídas das informações trimestrais
consolidadas da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao
trimestre findo em 30 de junho de 2017. O investidor deve ler a tabela abaixo em conjunto com os
itens "3 – Informações Financeiras Selecionadas" e "10 – Comentários dos Diretores" do Formulário de
Referência da Companhia, bem como com as informações trimestrais consolidadas da Companhia, as
quais se encontram incorporadas por referência a este Prospecto.
Efetivo

Em 30 de junho de 2017
Ajustado(1)
Ajustado(2)
(em milhares de R$)

Empréstimos e financiamentos ....................................
Empréstimos e financiamentos (circulante) .....................
Empréstimos e financiamentos (não circulante) ..............
Debêntures (circulante) .................................................
Debêntures (não circulante) ..........................................

4.733.552
251.028
3.815.645
240.472
426.407

4.733.552
251.028
3.815.645
240.472
426.407

3.969.164
184.010
3.118.275
240.472
426.407

Patrimônio líquido .........................................................
Capital Social.................................................................
Reserva de capital ..........................................................
Ajuste de avaliação patrimonial......................................
Prejuízos acumulados ....................................................
Participações de Acionistas não controladores ................
(3)
Capitalização Total ......................................................

4.430.193
8.024.122
18.558
(3.796)
(3.594.835)
(13.856)
9.163.745

5.480.672
9.074.601
18.558
(3.796)
(3.594.835)
(13.856)
10.214.224

5.480.672
9.074.601
18.558
(3.796)
(3.594.835)
(13.856)
9.449.836

(1)

(2)

(3)

Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados em R$1.050,5 milhões, após a dedução
de comissões e despesas, valor este calculado com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa de preço das Ações
indicada na capa deste Prospecto.
Ajustado para refletir (i) o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados em R$1.050,5 milhões, após a
dedução de comissões e despesas, valor este calculado com base no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa de preço das
Ações indicada na capa deste Prospecto e (ii) o pagamento de empréstimos e financiamentos descritos na seção “Destinação dos Recursos” na
página 114 deste Prospecto.
Capitalização total corresponde à soma total de empréstimos e financiamentos e o patrimônio líquido nas datas indicadas.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, conforme estimado neste Prospecto, aumentaria
(reduziria) o valor do patrimônio líquido da Companhia em R$73,1 milhões, sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, e após a dedução das comissões e das despesas estimadas
a serem pagas pela Companhia no âmbito da Oferta Primária.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta Primária e ajustes decorrentes
está sujeito, ainda, a alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta
Primária que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Exceto pelo descrito acima, não houve mudanças relevantes na capitalização da Companhia desde
30 de junho de 2017.

118

DILUIÇÃO
Os Acionistas e demais investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu
investimento, calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a Oferta.
Em 30 de junho de 2017, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de
R$4.430.193 milhões, e o valor patrimonial por Ação de emissão da Companhia, na mesma data, era
de R$18,53. O referido valor patrimonial por Ação representa o valor do patrimônio líquido
consolidado da Companhia, dividido pelo número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de
junho de 2017.
Considerando (i) o efeito da colocação das Ações da Oferta Primária (exceto pelas Ações Adicionais e
pelas Ações do Lote Suplementar que serão objeto de Oferta Secundária, conforme aplicável) ao Preço
por Ação de R14,50, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço constante da capa deste
Prospecto Preliminar, e após a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta Primária, o
patrimônio líquido consolidado da Companhia estimado em 30 de junho de 2017 seria de R$5.480,7
milhões, representando um valor patrimonial de R$17,40 por ação ordinária de emissão da Companhia.
Isto significaria uma redução imediata no valor do patrimônio líquido por Ação de R$1,13 para os
atuais acionistas da Companhia, e um aumento percentual no valor do patrimônio líquido por Ação de
20,0% para os acionistas e investidores que subscreverem Ações no âmbito da Oferta Primária.
A tabela abaixo ilustra a diluição por Ação, com base no patrimônio líquido da Companhia consolidado
em 30 de junho de 2017, considerando a realização da Oferta:

Preço por Ação(1)..........................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de junho de 2017(2) ....................................................
Redução do valor contábil patrimonial líquido por Ação em 30 de junho de 2017 para os
atuais acionistas .......................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de junho de 2017 ajustado para refletir a
Oferta Primária .........................................................................................................................
(3)
Aumento do valor patrimonial contábil por Ação para os novos investidores ..............................
(4)
Percentual de aumento imediato no valor patrimonial por Ação resultante da Oferta Primária ....
(1)
(2)
(3)

(4)

Em R$, exceto
(%)
14,50
18,53
1,13
17,40
2,90
20,0%

Considera o Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto.
Considera o número total das Ações na data deste Prospecto.
Para os fins aqui previstos, o aumento do valor patrimonial contábil por Ação para os novos investidores representa a diferença entre o valor
patrimonial líquido por Ação imediatamente após a conclusão da Oferta Primária e o Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da
faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto a ser pago pelos acionistas e investidores no âmbito da Oferta Primária.
O cálculo do percentual do aumento imediato no valor patrimonial por Ação resultante da Oferta Primária para novos investidores é obtido por
meio da divisão do valor patrimonial por Ação resultante da Oferta Primária para novos investidores pelo Preço por Ação de R$14,50.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não possui relação com o valor
patrimonial das Ações e será calculado tendo como parâmetro, cumulativamente (a) a cotação das
ações da Companhia na B3; e (b) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da
demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante
o Procedimento de Bookbuilding. Para uma descrição detalhada do Procedimento de Bookbuilding
e das condições da Oferta, veja a seção “Informações Sobre à Oferta” na página 44 deste
Prospecto Preliminar.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa de
preço indicado na capa deste Prospecto Preliminar, após a dedução das comissões e despesas
estimadas no âmbito da Oferta Primária, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações
do Lote Suplementar, (i) aumentaria (reduziria), o valor do patrimônio líquido consolidado da
Companhia em R$73,1 milhões; (ii) aumentaria (reduziria), o valor patrimonial por Ação em R$0,23; e
(iii) reduziria (aumentaria) o aumento imediato no valor patrimonial contábil por Ação para os novos
investidores em R$0,77.

119

O valor do patrimônio líquido contábil consolidado da Companhia após a conclusão da Oferta Primária
está sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos
e condições gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento
de Bookbuilding.
A eventual realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações
de emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, será integralmente entregue aos Acionistas Vendedores.
Plano de Opções de Compra de Ações
Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 agosto de 2016, foi aprovado o novo Programa de
Opção de Compra ou Subscrição de Ações (“Novo Programa da Companhia”), em substituição ao
programa da companhia vigente à época, o qual foi objeto de cancelamento na mesma Assembleia.
Com base no Novo Programa da Companhia, foram aprovados pelo Conselho de Administração:
(i)

em 10 de agosto de 2016, o Primeiro Plano de Opção de Subscrição ou Compra de Ações para
determinados membros da Diretoria Estatutária da Companhia, o qual entrou em vigor na data de
sua aprovação (“Primeiro Plano”);

(ii) em 10 de maio de 2017, o Segundo Plano de Opção de Subscrição ou Compra de Ações
(“Segundo Plano”) , o qual entrou em vigor em 11 de maio de 2017; e
(iii) em 03 de agosto de 2017, o Terceiro Plano de Opção de Subscrição ou Compra de Ações
(“Terceiro Plano” e, em conjunto com o Primeiro Plano e Segundo Plano, “Planos de Opção”), o
qual entrou em vigor em 03 de agosto de 2017.
O Novo Programa da Companhia tem por objetivo:
(i)

estimular a melhoria da gestão da Companhia e das empresas que estejam sob o seu controle
direto ou indireto, conferindo aos participantes (conforme definido no respectivo programa) a
possibilidade de serem acionistas da Companhia, estimulando-os, assim, a trabalhar na otimização
de todos os aspectos que possam valorizar a Companhia e na consecução de seus objetivos;

(ii) atrair, motivar e reter administradores e empregados nos quadros da Companhia; e
(iii) ampliar a atratividade da Companhia.
A Administração da companhia propôs que o limite máximo de Ações destinadas ao Novo Programa da
Companhia fosse de 4% do total de Ações de emissão da Companhia, o que equivale a até 9.565.137
ações na data deste Prospecto.
Até a data deste Prospecto, haviam sido outorgadas no âmbito do Novo Programa 5.942.029 opções,
não tendo sido exercidas ou canceladas opções até a presente data. O saldo de ações que compõe
essas opções é 5.942.029, equivalentes a 2,48% do capital social da Companhia neste Prospecto.
Sem prejuízo do disposto acima, ressalta-se que, o Conselho de Administração da Companhia aprovou
em reunião realizada em 03 agosto de 2016, recomendar à Assembleia Geral de Acionistas a
aprovação de novo programa de opção de compra e subscrição de ações da Companhia no montante
de até 2 milhões de ações da Companhia (“Programa Potencial Adicional”). Para fins deste Prospecto,
considerar-se-á que o preço de exercício da opção será de R$15,00, a ser ajustado e pela variação do
IPCA do IPCA + 3,0% a partir da outorga.
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O quadro a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, com base no patrimônio líquido da
Companhia em 30 de junho de 2017 e considerando (i) a emissão de 75.862.069 Ações objeto da
Oferta Primária, pelo Preço por Ação de R$14,50, e após a dedução das comissões e despesas devidas
no âmbito da Oferta Primária, (ii) a outorga e exercício de todas as opções previstas no Novo Programa,
equivalente a 4,0% do capital social da Companhia, ou seja, correspondente a emissão de 9.565.137
ações e (iii) a outorga e exercício de todas as opções que podem ser previstas no âmbito do Programa
Potencial Adicional, equivalente a 0,84% do capital social da Companhia na data deste Prospecto,
sendo correspondente a emissão de 2.000.000 de ações.
Em R$,
exceto (%)
(1)

Preço por Ação ......................................................................................................................................................
(2)
Preço de exercício da Opção ..................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de junho de 2017 .................................................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de junho de 2017 ajustado para refletir a Oferta Primária e o exercício
da totalidade das Opções previstas no Novo Programa .........................................................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de junho de 2017 ajustado para refletir a Oferta Primária, o exercício
da totalidade das Opções previstas no Novo Programa e do Programa Potencial Adicional ...................................
Diminuição no valor patrimonial contábil por ação atribuído aos acionistas existentes, considerando a Oferta
Primária e a outorga e o exercício da totalidade das Opções previstas no Novo Programa .....................................
Diminuição no valor patrimonial contábil por ação atribuído aos acionistas existentes, considerando a Oferta
Primária e a outorga e o exercício da totalidade das Opções previstas no Novo Programa e exercício da
totalidade das Opções previstas no Programa Potencial Adicional, caso aprovado .................................................
Aumento do valor patrimonial contábil por ação aos novos investidores, considerando a Oferta Primária e a
(3)
outorga e o exercício da totalidade das Opções previstas no Programa ...............................................................
Aumento do valor patrimonial contábil por ação aos novos investidores, considerando a Oferta Primária e a
(3)
outorga e o exercício da totalidade das Opções previstas Programa Potencial Adicional, caso aprovado ..............
Percentual de aumento imediato no valor patrimonial por Ação resultante da Oferta Primária e do exercício da
(4)
totalidade das Opções previstas no Novo Programa e Programa Potencial Adicional ...........................................
(1)
(2)

(3)

(4)

14,50
15,53
18,53
17,34
17,33
1,18

1,20
2,84
2,83
19,52%

Considera o Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto.
Considera o preço de exercício de R$15,53 (média ponderada do preço de exercício das opções referentes aos Planos, corrigida até 14 de setembro
de 2014 e do preço de exercício de R$15,00 (sem correção) para fins do Programa Potencial Adicional).
Para os fins aqui previstos, o aumento do valor patrimonial contábil por Ação para os novos investidores representa a diferença entre o valor
patrimonial líquido por Ação imediatamente após a conclusão da Oferta Primária o Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa
de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto a ser pago pelos investidores no âmbito da Oferta Primária.
O cálculo do percentual do aumento imediato no valor patrimonial por Ação resultante da Oferta Primária para novos investidores é obtido por
meio da divisão do valor patrimonial por Ação resultante da Oferta Primária para novos investidores pelo Preço por Ação de R$14,50.

Histórico do preço pago por administradores, acionistas (incluindo acionistas controladores,
conforme aplicável) ou detentores de opções de compra de ações, em subscrições de ações da
Companhia nos últimos cinco anos
O quadro abaixo apresenta informações comparativas sobre o Preço por Ação e os preços pagos por
administradores, acionistas controladores e detentores de opções em subscrições e aquisições de ações
da Companhia nos últimos cinco anos:

Data
10/01/2013 ......
06/02/2013 ......
05/04/2013 ......
08/05/2013 ......
16/09/2013 ......
21/10/2013 ......
01/08/2014 ......
05/11/2015 ......
03/10/2016 ......
(1)

Valor do
Aumento (R$)
247.490,42
95.144,63
114.098,53
99.500,30
799.999.995,15
40.097,70
174.728.680,26
2.300.531.398,65
1.160.379.150,00

Quantidade
de Ações
147.480
27.000
34.500
29.250
124.031.007
13.500
137.581.638
15.336.875.991
77.358.610

Preço por
Ação (R$)
1,68
3,52
3,30
3,40
6,45
2,97
1,27
0,15
15,00

Classe
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

Modalidade
Subscrição Particular
Subscrição Particular
Subscrição Particular
Subscrição Particular
Subscrição Particular
Subscrição Particular
Subscrição Particular
Subscrição Particular
Subscrição Particular

Preço por
Ação no
âmbito da
(1)
Oferta (R$)
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50

Considera o Preço por Ação de R$14,50, que é o ponto médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto.

Para mais informações acerca dos últimos aumentos de nosso capital social, ver item “17.2 – Aumentos
do capital social” do Formulário de Referência da Companhia, incorporado por referência a este
Prospecto Preliminar.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE APROVOU
A REALIZAÇÃO DA OFERTA PRIMÁRIA
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO BTG PACTUAL QUE APROVOU A REALIZAÇÃO
DA OFERTA SECUNDÁRIA
MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PRO FORMA NÃO AUDITADAS DA COMPANHIA REFERENTES
AO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DO PERÍODO
DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016 E RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DOS
AUDITORES INDEPENDENTES
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS HISTÓRICAS DA PARNAÍBA GÁS NATURAL S.A. RELATIVAS
AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
DEMONSTRAÇÕES INTERMEDIÁRIAS HISTÓRICAS DA PARNAÍBA GÁS NATURAL S.A.
EM 30 DE JUNHO DE 2016
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Estatuto Social da Companhia
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ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
(Companhia Aberta)
ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º - A ENEVA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se rege pelo
presente Estatuto, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei nº 6.404/76”) e pelas demais Leis e Regulamentos que lhe forem aplicáveis.
Parágrafo Único - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal, quando instalado, sujeitar-se-ão também às disposições do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (respectivamente “Regulamento do Novo Mercado” e
“BM&FBOVESPA”, respectivamente).
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, competindo ao Conselho de Administração fixar a sua exata
localização.
Parágrafo Único - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de
Administração, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, agências, depósitos, escritórios
e quaisquer outros estabelecimentos, em qualquer parte do território nacional ou no
exterior.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) a geração, distribuição e
comercialização de energia elétrica; (ii) a exploração, o desenvolvimento e a
produção de gás natural; e (iii) a participação, como sócia, sócia-quotista ou
acionista, no capital de outras sociedades civis ou comerciais, no país e no exterior,
qualquer que seja o objeto social. Para atender ao objeto social da Companhia, esta
poderá constituir subsidiárias sob qualquer forma societária.
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES
Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$8.028.360.628,01 (oito bilhões,
vinte e oito milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e oito reais e um
centavo), dividido em 239.128.430 (duzentos e trinta e nove milhões, cento e vinte
e oito mil, quatrocentas e trinta), todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal.
Parágrafo 1º - O capital social da Companhia será representado exclusivamente por
ações ordinárias.
Parágrafo 2º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações
das Assembleias Gerais da Companhia.
Parágrafo 3º - Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em
conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha
contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositária
poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da
propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações
custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.
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Parágrafo 4º - Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou
partes beneficiárias.
Parágrafo 5º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma
ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos
pelo representante do condomínio.
Parágrafo 6º - Ressalvado o disposto no Artigo 6, Parágrafo 2º, os acionistas têm
direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição
de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da
Companhia, que pode ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias.
Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social por meio da
emissão adicional de até 160.000.000 (cento e sessenta milhões) de ações
ordinárias, independentemente de reforma estatutária.
Parágrafo 1º - O aumento do capital social será realizado mediante deliberação do
Conselho de Administração, até o limite do capital autorizado, a quem competirá
deliberar sobre a emissão de ações ordinárias, bônus de subscrição ou debêntures
conversíveis em ações, bem como estabelecer as condições da emissão, inclusive
preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo subscrição com integralização
em bens, a competência para o aumento de capital será da Assembleia Geral, ouvido
o Conselho Fiscal, caso instalado.
Parágrafo 2º - A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito
de preferência ou reduzido o prazo de que trata o §4o do artigo 171 da Lei nº
6.404/76, nas emissões de ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação
seja feita mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de
ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do
limite do capital autorizado.
Artigo 7º - A Companhia poderá, nos termos da regulamentação aplicável, adquirir
as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou
cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva
legal, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e
regulamentares aplicáveis.
Artigo 8º - Observado o limite do capital autorizado, quando aplicável, a Companhia
poderá, por deliberação do Conselho de Administração, nos termos da
regulamentação aplicável, alienar ou transferir, sem direito de preferência para os
acionistas, ações a administradores e empregados da Companhia ou de outras
sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, desde
que em decorrência do exercício de opções de ações no âmbito de plano de outorga
de opções de ações ou de outros modelos de remuneração baseado em ações
aprovado pela Assembleia Geral.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 9º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação
aplicável e pelo presente Estatuto Social.
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Artigo 10 - A posse dos administradores é condicionada à prévia subscrição do
Termo de Anuência dos Administradores a que se refere o Regulamento do Novo
Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os
administradores deverão, imediatamente após a investidura no cargo, comunicar à
BM&FBOVESPA a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão
da Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus
derivativos.
Artigo 11 - A Assembleia Geral fixará o montante anual global da remuneração dos
administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar
sobre a sua distribuição.
SEÇÃO II - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 12 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 7 (sete) e,
no máximo, 11 (onze) membros, acionistas ou não da Companhia, eleitos pela
Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) anos, podendo ser reeleitos.
Parágrafo 1º - No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de
Administração deverão ser Conselheiros Independentes. Considera-se Conselheiro
Independente aquele que (i) não tiver qualquer vínculo com a Companhia, exceto
participação no capital social; (ii) não for acionista controlador, cônjuge ou parente
até segundo grau do acionista controlador, não for e não tiver sido nos últimos 3
(três) anos vinculado à sociedade ou entidade relacionada ao acionista controlador
(excluem-se desta restrição pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou
pesquisa); (iii) não tiver sido nos últimos 3 (três) anos empregado ou diretor da
Companhia, do acionista controlador ou de sociedade controlada pela Companhia;
(iv) não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da
Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não for
funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou
demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda
de independência; (vi) não for cônjuge ou parente até segundo grau de algum
administrador da Companhia; ou (vii) não receber outra remuneração da Companhia
além da de conselheiro (excluem-se desta restrição proventos em dinheiro oriundos
de eventual participação no capital). É também considerado Conselheiro
Independente aquele eleito mediante faculdade prevista nos parágrafos quarto e
quinto do artigo 141 da Lei nº 6.404/76. A qualificação como Conselheiro
Independente deverá ser expressamente declarada na ata da Assembleia Geral que
o eleger.
Parágrafo 2º - Quando a aplicação do percentual definido acima resultar em número
fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número
inteiro: (i) imediatamente superior se a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco
décimos); ou (ii) imediatamente inferior, se a fração for inferior a 0,5 (cinco
décimos).
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus
cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração poderão
ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em
exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores.
Parágrafo 4º - Os membros do Conselho de Administração deverão, ainda,
imediatamente após a posse no cargo, comunicar à BM&FBOVESPA a quantidade e
as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam
titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos.
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Parágrafo 5º - Ressalvado o disposto no artigo 141 da Lei nº 6.404/76, a eleição
dos membros do Conselho de que trata o Artigo 12 dar-se-á pelo sistema de chapas.
Parágrafo 6º - O Conselho de Administração deverá indicar uma chapa, observado
que a administração da Companhia deverá, no prazo regulamentar, divulgar
documento com o nome, a qualificação e o currículo dos candidatos integrantes da
chapa formada nos termos deste parágrafo.
Parágrafo 7º - É facultado a qualquer outro acionista, ou conjunto de acionistas,
propor outra chapa para o Conselho de Administração, observadas as seguintes
normas:
a)

a proposta deverá ser encaminhada por escrito à Companhia (i) entre
o primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia
geral e até 45 (quarenta e cinco) dias antes da data de sua realização,
na hipótese de assembleia geral ordinária; ou (ii) entre o primeiro dia
útil após a ocorrência de evento que justifique a convocação de
assembleia geral para eleição de membros do conselho de
administração e 35 (trinta e cinco) dias antes da data de realização da
assembleia, na hipótese de assembleia geral extraordinária convocada
para esse fim, sendo em qualquer caso vedada a apresentação de mais
de uma chapa pelo mesmo acionista ou conjunto de acionistas;

b)

a comunicação deverá conter as informações e documentos constantes
do parágrafo 6º acima, com especificação dos membros; e

c)

a Companhia divulgará em proposta da administração ou manual de
participação para a assembleia geral convocada para eleger membros
do conselho de administração, as propostas contendo as chapas
apresentadas.

Parágrafo 8º - A mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas diferentes,
inclusive a de que trata o §6º.
Parágrafo 9º - Cada acionista somente poderá votar em uma chapa; os votos serão
computados e serão declarados eleitos os candidatos da chapa que receber maior
número de votos na Assembleia Geral.
Artigo 13 - O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) VicePresidente, que serão eleitos pela maioria de votos dos presentes, na primeira
reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de
tais membros, ou sempre que ocorrer vacância naqueles cargos. No caso de ausência
ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, assumirá
as funções do Presidente o Vice-Presidente. Na hipótese de ausência ou impedimento
temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as
funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de
Administração indicado pela maioria dos outros membros do Conselho de
Administração.
Parágrafo Único - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de
Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Artigo 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos
6 (seis) vezes ao ano, e, extraordinariamente, sempre que necessário, sendo a
convocação realizada mediante notificação escrita entregue pessoalmente, por
correio eletrônico ou courier, por iniciativa do Presidente e/ou pelo Vice-Presidente
ou mediante solicitação por escrito de qualquer membro do Conselho de
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Administração, dirigida ao Presidente, com antecedência mínima de 3 (três) dias
úteis, e definição da data, local e horário e da ordem do dia dos assuntos a serem
tratados. Caso o Presidente não tome as medidas necessárias para convocar reunião
solicitada por um membro do Conselho de Administração dentro de 5 (cinco) dias
úteis da data do recebimento da referida solicitação, qualquer membro poderá
convocar diretamente a reunião solicitada. Nenhuma resolução poderá ser aprovada
sem que o assunto esteja expressamente incluído na ordem do dia da reunião.
Parágrafo 1º - Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração
poderão ser convocadas por seu Presidente e/ou Vice-Presidente sem a observância
do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do
Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta entregue pessoalmente, por
correio eletrônico ou courier, em cada caso, com aviso de recebimento.
Parágrafo 2º - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será
considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros. A
presença do membro do Conselho na reunião constitui sua plena anuência com a
convocação da reunião, exceto se a presença do membro do Conselho de
Administração for com o expresso propósito de no início de tal reunião opor-se à
resolução de qualquer negócio em razão da reunião não ter sido devidamente
convocada ou instalada.
Artigo 15 - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a
presença da maioria de seus membros.
Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo
Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No
caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas
reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na
sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros
do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.
Parágrafo 2º - Em caso de vacância permanente no cargo de membro do Conselho
de Administração, o Conselho de Administração elegerá o substituto, que completará
o mandato do membro do Conselho de Administração substituído.
Parágrafo 3º - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas
mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes, ou que tenham
manifestado seu voto na forma conforme previsto no Artigo 16 deste Estatuto.
Artigo 16 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas,
preferencialmente, na sede da Companhia. Em casos excepcionais, as reuniões do
Conselho poderão ser realizadas por conferência telefônica, videoconferência,
mediante envio antecipado de voto por escrito, ou por qualquer outro meio de
comunicação que permita a identificação do membro e a comunicação simultânea
com todas as demais pessoas presentes à reunião. O membro do Conselho de
Administração que participar remotamente será considerado presente à reunião para
verificação do quórum de instalação e votação, e seu voto será considerado válido
para todos os efeitos legais, devendo ser incorporado à ata da referida reunião.
Parágrafo 1º - Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser
assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e
posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração
da Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente
da reunião do Conselho, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do
Conselho de Administração, devendo a cópia da carta ou mensagem eletrônica,
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conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a
transcrição da ata.
Parágrafo 2º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas
mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que
contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.
Parágrafo 3º - Os membros da Diretoria da Companhia devem estar presentes nas
reuniões do Conselho de Administração, quando convocados, para reportar sobre os
negócios operacionais da Companhia e responder às questões dos membros do
Conselho de Administração. O Conselho de Administração poderá admitir outros
participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações
e/ou prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o
direito de voto.
Artigo 17 - O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação
geral dos negócios da Companhia, assim como de fiscalizar o seu desempenho,
cumprindo-lhe, especialmente além de outras atribuições previstas em lei, na
regulamentação aplicável ou por este Estatuto:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Exercer as funções normativas das atividades da Companhia, podendo
avocar para seu exame e deliberação qualquer assunto que não se
compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria;
Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e deliberar sobre
qualquer assunto relevante para a estratégia da Companhia, ressalvandose, entretanto, que a Diretoria será responsável por todas as decisões
relacionadas às atividades do dia-a-dia da Companhia, conforme
estabelecido neste Estatuto;
Nomear e destituir os membros da Diretoria da Companhia;
Atribuir, dentro do limite fixado anualmente pela Assembleia Geral, a
remuneração dos administradores, quando votada em verba global;
Atribuir aos membros da Diretoria suas respectivas funções, atribuições e
limites de alçada não especificados neste Estatuto Social, inclusive
designando o Diretor de Relações com Investidores, observado o disposto
neste Estatuto;
Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral quando julgar
conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei nº 6404/76;
Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros
e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados
ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;
Escolher e destituir os auditores independentes, observando-se, nessa
escolha, o disposto na legislação aplicável. A empresa de auditoria externa
reportar-se-á ao Conselho de Administração;
Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que
entender necessários;
Apreciar o Relatório da Administração, as demonstrações financeiras, e as
contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
Observado o disposto no Parágrafo 2º, inciso VI do Artigo 22 deste Estatuto,
autorizar previamente a assunção de responsabilidade ou obrigação ou,
ainda, a celebração pela Companhia de qualquer negócio jurídico ou
transação, envolvendo valor superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais), incluindo, mas não se limitando a, (i) tomada de empréstimos ou
outros financiamentos; (ii) concessão de garantias reais ou fidejussórias, ou
avais, em favor da própria companhia, de sociedade por ela controlada ou
de terceiro; (iii) alienação, oneração ou qualquer forma de disposição de
bens do ativo da Companhia ou de suas subsidiárias e (iv) a participação em
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processos licitatórios, em especial relacionados às atividades de geração de
energia elétrica e exploração de gás natural;
XII.
Aprovar os planos anuais de negócios e o plano estratégico, bem como o
orçamento anual, elaborados e recomendados pela Diretoria, e as alterações
destes planos que envolvam valores superiores, ao que for maior: (i)
variação de 25% (vinte e cinco por cento) do valor original; ou (ii)
R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); observado que
caberá à Diretoria implementar o plano de negócios anual e o orçamento
anual;
XIII.
Deliberar sobre a emissão de debêntures simples ou, dentro do capital
autorizado, de debêntures conversíveis em ações, observado o disposto no
inciso XI deste artigo para a concessão de garantias;
XIV.
Deliberar sobre aumento do capital e sobre emissão de ações da Companhia,
nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto, fixando as condições de
emissão, inclusive preço e prazo de integralização, podendo, ainda, excluir
(ou reduzir prazo para) o direito de preferência nas emissões de ações,
bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita
mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de
aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;
XV.
Deliberar sobre qualquer pedido de registro, formulado pela Companhia, de
oferta pública de ações de sua emissão;
XVI.
Deliberar sobre a negociação pela Companhia com ações de sua própria
emissão, bônus de subscrição e quaisquer outros valores mobiliários
referenciados em ações de sua emissão, assim como a celebração de
contratos derivativos referenciados em ações de sua emissão, observado o
disposto na regulamentação aplicável;
XVII. Aprovar as regras de procedimentos internos do Conselho de Administração;
XVIII. Definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica
de empresas para a preparação de laudo de avaliação das ações da
Companhia, nas hipóteses previstas na regulamentação aplicável;
XIX.
Requerer falência, recuperação judicial ou extrajudicial pela Companhia, em
caráter de urgência, nos termos da Lei;
XX.
Manifestar-se a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações
que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá
abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de
aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em
relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as
repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da
Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação
à Companhia; e (iv) outros pontos que o Conselho de Administração
considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pela
regulamentação aplicável;
XXI.
Implementar mudanças ou modificações significativas nas normas, políticas
e diretrizes contábeis aplicáveis à Companhia;
XXII. Apresentar propostas para a Assembleia Geral referentes à destinação dos
lucros da Companhia e alteração deste Estatuto Social;
XXIII. Autorizar o levantamento de demonstrações financeiras e distribuição de
dividendos ou juros sobre capital próprio em períodos iguais ou menores que
6 (seis) meses, à conta do lucro apurado nessas demonstrações financeiras
ou à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço patrimonial anual ou semestral, na forma prevista neste
Estatuto e na legislação aplicável;
XXIV. Fixar o voto a ser dado pelo representante da Companhia nas assembleias
gerais e reuniões das sociedades em que participa como sócia ou acionista
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que tiverem como objeto matérias análogas às matérias previstas neste
artigo;
XXV.
Propor à Assembleia Geral plano de outorga de opções de ações ou outros
modelos de remuneração baseado em ações para administradores,
empregados e pessoas naturais prestadoras de serviço da Companhia e suas
controladas diretas ou indiretas;
XXVI. Uma vez aprovados os planos de outorga de opções de ações ou de outros
modelos de remuneração baseado em ações pela Assembleia Geral, aprovar
as políticas de remuneração decorrentes dos referidos planos;
XXVII. Aprovar a contratação de instituição financeira responsável pela escrituração
de ações; e
XXVIII.
Resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras atribuições
que a lei ou este Estatuto não confiram a outro órgão da Companhia.
Artigo 18 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração, ou a quem este
designar, representar o Conselho de Administração nas Assembleias Gerais.
Artigo 19 - O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá
estabelecer a formação de comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções
definidos, sendo integrados por membros dos órgãos de administração da Companhia
ou não.
Parágrafo Único - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas
aplicáveis aos comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão,
remuneração, funcionamento, abrangência e área de atuação.
SEÇÃO III - DA DIRETORIA
Artigo 20 - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no
máximo, 7 (sete) membros, acionistas ou não, residentes no País e eleitos pelo
Conselho de Administração, autorizada a cumulação de funções por um mesmo
Diretor, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um Diretor de
Relações com Investidores e os demais sem designação específica.
Artigo 21 - Os membros da Diretoria tomarão posse do cargo mediante a assinatura
do termo de posse, o qual constará no Livro de Registro de Atas da Diretoria. O
mandato dos membros da Diretoria será unificado de 3 (três) anos, podendo ser
reeleitos.
Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria deverão, ainda, imediatamente após a
posse no cargo, comunicar à BM&FBOVESPA a quantidade e as características dos
valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou
indiretamente, inclusive seus derivativos.
Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria não poderão afastar-se do exercício de
suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda
de mandato, salvo em caso de licença concedida pela própria Diretoria.
Artigo 22 - Compete à Diretoria a representação da Companhia e a prática de todos
os atos necessários ou convenientes ao seu funcionamento, ressalvados aqueles para
os quais, por lei ou por este Estatuto Social, seja atribuída a competência à
Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de suas funções, os
membros da Diretoria poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos
necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições
deste Estatuto Social quanto à forma de representação, à alçada para a prática de
determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de
Administração, incluindo deliberar sobre e aprovar a aplicação de recursos, transigir,
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renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos,
contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e
imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar,
sacar e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas
em estabelecimentos de crédito, observadas as restrições legais e aquelas
estabelecidas neste Estatuto Social.
Parágrafo 1º - Compete ainda à Diretoria:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

a gestão, administração e supervisão dos negócios e assuntos rotineiros da
Companhia e todas as decisões relacionadas às atividades rotineiras da
Companhia, de acordo com o plano anual de negócios e o plano estratégico
da Companhia, bem como o orçamento anual aprovado pelo Conselho de
Administração;
preparar o plano de negócios e o plano estratégico da Companhia, bem como
o orçamento, e recomendá-los ao Conselho de Administração;
implementar o plano de negócios e o plano estratégico da Companhia, bem
como o orçamento, conforme aprovado pelo Conselho de Administração;
implementar as decisões e orientações do Conselho de Administração;
representar legalmente a Companhia perante terceiros, incluindo, o
compromisso, renúncia, liquidação e assinatura de acordos, assunção de
obrigações, investimento de fundos e celebração de contratos e outros
documentos em nome da Companhia;
aprovar todas as medidas necessárias e praticar os atos ordinários da gestão
financeira e econômica, de acordo com as disposições previstas neste
Estatuto Social e as deliberações aprovadas pela Assembleia Geral e pelo
Conselho de Administração em suas reuniões;
preparar e entregar as informações relativas aos assuntos da Companhia ao
Conselho de Administração, conforme solicitado pelo próprio Conselho de
Administração;
preparar a emissão, atualização e alterações às políticas financeiras e de
investimento;
preparar as demonstrações financeiras da Companhia para aprovação do
Conselho de Administração, e guardar os livros societários da Companhia,
bem como os livros e registros contábeis e fiscais; e
elaborar e recomendar ao Conselho de Administração o plano de negócios e
o plano estratégico da Companhia, bem como o orçamento anual, com
relação a qualquer exercício fiscal em tempo razoável para que sejam
aprovados pelo Conselho de Administração durante o último trimestre do
respectivo exercício fiscal.

Parágrafo 2º - Compete ao Diretor Presidente dirigir a execução das atividades
relacionadas com o planejamento geral da Companhia, além das funções, atribuições
e poderes a eles cometidos pelo Conselho de Administração, e observadas a política
e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração:
I.
II.
III.
IV.
V.

Superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando
e supervisionando as atividades dos membros da Diretoria;
Propor ao Conselho de Administração a atribuição de funções a cada Diretor
no momento de sua respectiva eleição;
Coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de
marketing da Companhia;
Anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de Administração o plano
anual de negócios e o orçamento anual da Companhia;
Fixar o voto a ser dado pelo representante da Companhia nas assembleias
gerais e reuniões das sociedades em que participa como sócia ou acionista,
ressalvado o disposto no inciso XXIV do Artigo 17 deste Estatuto Social;

135

VI.
VII.
VIII.

Aprovar as operações referidas no inciso XI do Artigo 17 deste Estatuto
Social até o limite de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
Resolver qualquer divergência entre os membros da Diretoria; e
Administrar os assuntos de caráter societário em geral;

Parágrafo 3º - Compete ao Diretor Vice-Presidente substituir o Diretor Presidente,
em caso de impedimento temporário ou permanente.
Parágrafo 4º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, além das funções,
atribuições e poderes a ele cometidos pelo Conselho de Administração ou previstos
na regulamentação aplicável, observadas a política e orientação previamente
traçadas pelo Conselho de Administração:
I.
II.

III.

Representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais
instituições que atuam no mercado de valores mobiliários e de capitais;
Prestar informações ao público investidor, à CVM, às Bolsas de Valores em
que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos
relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de valores mobiliários
e de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e
Manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM.

Parágrafo 5º - Compete aos demais Diretores, sem designação específica no
presente Estatuto Social, a execução das políticas e diretrizes a eles estabelecidas
pelo Conselho de Administração.
Artigo 23 - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:
a)

Por 2 (dois) Diretores em conjunto;

b)

Por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes
especiais, devidamente constituído;

c)

Por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais,
devidamente constituídos; e

d)

Por 1 (um) procurador, conforme os poderes constantes do respectivo
instrumento de mandato, nesse caso exclusivamente para a prática de
atos específicos.

Parágrafo 1º - Poderá, ainda, a Companhia ser representada validamente apenas
por 1 (um) Diretor qualquer, inclusive na assunção de obrigações, nas seguintes
situações:
I.
II.
III.
IV.

Contratação de prestadores de serviço ou empregados;
Assuntos de rotina perante órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais, autarquias e sociedades de economia mista;
Assinatura de correspondência sobre assuntos rotineiros; e
Representação da Companhia nas assembleias gerais de suas controladas e
demais sociedades em que tenha participação acionária, observado o
disposto neste Estatuto.

Parágrafo 2º - Todas as procurações serão outorgadas em nome da Companhia por
2 (dois) membros da Diretoria em conjunto, sendo sempre um deles necessariamente
o Diretor Presidente ou o Diretor Vice-Presidente, devendo especificar os poderes
conferidos e, salvo aquelas previstas no parágrafo terceiro deste artigo, terão período
de validade limitado a 1 (um) ano.
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Parágrafo 3º - As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo
indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual
poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem
vinculadas.
CAPÍTULO IV
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 24 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro)
meses seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre
que os interesses sociais o exigirem, observadas em sua convocação, instalação e
deliberação as disposições legais e regulamentares pertinentes e as disposições do
presente Estatuto.
Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas no prazo previsto em Lei
ou na regulamentação aplicável e presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência por quem este indicar entre os membros da
administração. Na ausência de indicação, ocupará tal função o acionista que a
Assembleia Geral designar. O Presidente da Assembleia Geral convidará um acionista
entre os presentes, ou advogado, para atuar como secretário.
Parágrafo 2º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses
especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta
dos votos válidos, não se computando os votos em branco.
Parágrafo 3º - As atas das Assembleias Gerais deverão ser lavradas na forma de
sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a
transcrição das deliberações tomadas, observado o disposto no § 1º do artigo 130 da
Lei nº 6.404/76.
Artigo 25 - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em
lei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
Eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, quando instalado;
Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal,
se instalado;
Reformar o Estatuto Social e alterar o objeto social da Companhia;
Deliberar sobre a fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão
envolvendo a Companhia;
Aprovar planos de outorga de opção de compra de ações, ou outros modelos
de remuneração baseada em ações, aos seus administradores e empregados
e a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, assim como aos
administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas
direta ou indiretamente pela Companhia, bem como aprovar quaisquer
alterações relativas a tais planos;
Deliberar, de acordo com proposta apresentada pela Administração, sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
Deliberar sobre aumento do capital social quando exceder o capital
autorizado da Companhia;
Nomear ou substituir o(s) liquidante(s) da Companhia, suspender a
liquidação da Companhia, bem como instalar o Conselho Fiscal que deverá
funcionar no período de liquidação;
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a
CVM;
Deliberar sobre a saída da Companhia do Novo Mercado;
Escolher empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de
avaliação nos casos previstos neste Estatuto, dentre as empresas indicadas
em lista tríplice formulada pelo Conselho de Administração;
Aprovar a redução do capital social da Companhia;
Aprovar a participação da Companhia em um grupo de sociedades;
Aprovar a amortização e resgate de ações da Companhia; e
Alterar a política de dividendos da Companhia.
CAPÍTULO V
DO CONSELHO FISCAL

Artigo 26 - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente
e, quando instalado, será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco)
membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. Na eleição dos membros do
Conselho Fiscal, serão observados os mesmos procedimentos descritos no Parágrafo
7º do Artigo 12 deste Estatuto Social. O Conselho Fiscal da Companhia será
composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor.
Parágrafo 1º - A posse dos membros do Conselho Fiscal será feita mediante a
assinatura de termo respectivo, em livro próprio, estará condicionada à subscrição
do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis.
Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal deverão, ainda, imediatamente após
a posse no cargo, comunicar à BM&FBOVESPA a quantidade e as características dos
valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou
indiretamente, inclusive seus derivativos.
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente.
Parágrafo 4º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o
respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral
será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.
Parágrafo 5º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da
Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que:
(a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou
fiscal de concorrente ou de acionista controlador ou controlada, de concorrente; (b)
seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico
ou fiscal de Concorrente ou de acionista controlador ou controlada de concorrente.
Artigo 27 - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre
que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.
Parágrafo 1º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada
regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do
Conselho Fiscal.
Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos,
presente a maioria dos seus membros.
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Parágrafo 3º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas
no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos
Conselheiros presentes.
CAPÍTULO VI
DO EXERCÍCIO FISCAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DA DESTINAÇÂO
DOS LUCROS
Artigo 28 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de
dezembro e obedecerá, quanto às demonstrações financeiras, as disposições
previstas em Lei e nos regulamentos aplicáveis.
Parágrafo 1º - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá
(i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar
dividendos ou juros sobre capital próprio à conta dos lucros verificados em tais
balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários, à
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço
anual.
Parágrafo 2º - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros
sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no
Artigo 29 abaixo.
Parágrafo 3º - A Companhia e os Administradores deverão, pelo menos uma vez ao
ano, realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para
divulgar informações quanto à situação econômico-financeira, projetos e
perspectivas da Companhia.
Artigo 29 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre
a renda e contribuição social sobre o lucro.
Parágrafo 1º - Do saldo remanescente, a Assembleia Geral poderá atribuir aos
Administradores uma participação nos lucros correspondente a até um décimo dos
lucros do exercício. É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos
acionistas do dividendo obrigatório previsto no Parágrafo 3º deste artigo.
Parágrafo 2º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
a)

5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20%
(vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo da
reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que
trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei nº 6.404/76, exceder 30%
(trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação
de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

b)

Uma parcela, por proposta do Conselho de Administração, poderá ser
destinada à formação de reserva para contingências e reversão das
mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do
artigo 195 da Lei nº 6.404/76;

c)

Uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo
obrigatório aos acionistas, observado o disposto no Parágrafo 4º deste
artigo;
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d)

No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado
nos termos do Parágrafo 3º deste artigo, ultrapassar a parcela
realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por
proposta do Conselho de Administração, destinar o excesso à
constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no
artigo 197 da Lei nº 6.404/76;

e)

Uma parcela, por proposta do Conselho de Administração, poderá ser
retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos
termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76;

f)

A Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada
“Reserva de Investimentos”, que terá por fim financiar a expansão das
atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas e
coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital ou
criação de novos empreendimentos, a qual poderá será formada com
até 100% (cem por cento) do lucro líquido que remanescer após as
deduções legais e estatutárias e cujo saldo, somado aos saldos das
demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e
a reserva para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por
cento) do capital social subscrito da Companhia; e

g)

O saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral,
observadas as disposições legais.

Parágrafo 3º - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um
dividendo obrigatório anual, não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância
destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de
reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios
anteriores.
Parágrafo 4º - O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao
montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei.
Artigo 30 - Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, a
Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração
do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais
importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo
obrigatório previsto neste Estatuto.
Parágrafo Único - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do
exercício social e atribuição dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, será
assegurado aos acionistas o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese
do valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não
poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente.
Artigo 31 - A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros
ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a
legislação aplicável.
Artigo 32 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3
(três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista,
e reverterão em favor da Companhia.
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CAPÍTULO VII
DA ALIENAÇÃO DE CONTROLE
Artigo 33 - A alienação do controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, somente poderá ser contratada,
sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar
oferta pública de aquisição das demais ações dos outros acionistas da Companhia,
observando as condições e prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento
do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao
acionista controlador alienante, e observando-se, no mais, os procedimentos
estabelecidos pela BM&FBOVESPA e pela CVM.
Parágrafo Único - A oferta pública referida no caput deste artigo será exigida, ainda,
quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos
ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar
na alienação do controle da Companhia, e em caso de alienação de controle de
sociedade que detenha o poder de controle da Companhia, sendo que, neste caso, o
acionista controlador alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor
atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove esse
valor.
Artigo 34 - Aquele que adquirir o poder de controle, em razão de contrato particular
de compra de ações celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer
quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida no Artigo
33 acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença
entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em
bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do controle, devidamente
atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre
todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o
adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário
de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos termos
de seus regulamentos.
Artigo 35 - A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o
adquirente do poder de controle ou para aquele(s) que vier(em) a deter o poder de
controle, enquanto esse(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos
Controladores previsto no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
Parágrafo Único - Da mesma forma, nenhum acordo de acionistas que disponha
sobre o exercício do poder de controle poderá ser registrado na sede da Companhia
sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de Anuência referido neste
artigo.
CAPÍTULO VIII
DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA
Artigo 36 - O cancelamento de registro da Companhia como companhia aberta
perante a CVM deverá ser precedido de oferta pública de aquisição de ações, que
deverá ter como preço, no mínimo, obrigatoriamente, o valor da Companhia e de
suas ações que vier a ser determinado em laudo de avaliação por empresa
especializada, mediante a utilização do valor econômico das ações como critério de
apuração, por meio de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que
venha a ser definido pela CVM, conforme definido no Regulamento do Novo Mercado
e respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. A escolha da empresa
especializada dar-se-á na forma do Artigo 38 deste Estatuto.

141

Parágrafo 1º - Obedecidos os demais termos do Regulamento do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, deste Estatuto e da legislação vigente, a oferta pública para
cancelamento de registro poderá prever também a permuta por valores mobiliários
de outras companhias abertas, a ser aceita a critério do ofertado.
Parágrafo 2º - O cancelamento do registro de companhia aberta deverá ser
precedido de Assembleia Geral Extraordinária em que se delibere especificamente
sobre tal cancelamento.
Artigo 37 - Caso o laudo de avaliação a que se refere o Artigo 36 não esteja pronto
até a Assembleia Geral Extraordinária convocada para deliberar sobre o
cancelamento do registro de companhia aberta, o acionista controlador, o grupo de
acionistas que detiver o poder de controle da Companhia ou, ainda, a própria
Companhia, conforme o caso, deverá informar nessa Assembleia o valor máximo por
ação ou lote de mil ações pelo qual formulará a oferta pública.
Parágrafo 1º - A oferta pública ficará condicionada a que o valor apurado no laudo
de avaliação a que se refere o Artigo 36 não seja superior ao valor divulgado pelo
acionista controlador, grupo de acionistas que detiver o poder de controle da
Companhia ou pela própria Companhia, conforme o caso, na Assembleia referida no
caput deste artigo.
Parágrafo 2º - Caso o valor das ações determinado no laudo de avaliação seja
superior ao valor informado pelo acionista, grupo de acionistas que detiver o poder
de controle ou pela própria Companhia, conforme o caso, a deliberação referida no
caput deste artigo ficará automaticamente cancelada, devendo ser dada ampla
divulgação desse fato ao mercado, exceto se o acionista que detiver o poder de
controle concordar expressamente em formular a oferta pública pelo valor apurado
no laudo de avaliação.
Artigo 38 - O laudo de avaliação a que se refere o Artigo 36, o Artigo 39, o Artigo
40 e o Artigo 41 deverá ser elaborado por empresa especializada, com experiência
comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
administradores e/ou acionista controlador, bem como satisfazer os requisitos da Lei
nº 6.404/76, e da regulamentação aplicável.
Parágrafo 1º - A escolha da empresa especializada é de competência privativa da
Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista
tríplice, devendo a respectiva deliberação ser tomada, não se computando os votos
em branco, por maioria dos votos dos acionistas representantes das ações em
circulação presentes naquela Assembleia que se instalada em primeira convocação
deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte
por cento) do total de ações em circulação, ou que se instalada em segunda
convocação poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas
representantes das ações em circulação.
Parágrafo 2º - Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão arcados pelo
acionista ou grupo de acionistas que detiver o poder de controle ou, então, pela
própria Companhia, dependendo do caso.
CAPÍTULO IX
DA SAÍDA DO NOVO MERCADO
Artigo 39 - Caso os acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral
Extraordinária, deliberem a saída da Companhia do Novo Mercado da BM&FBOVESPA,
(i) seja para que suas ações tenham registro para negociação fora do Novo Mercado,
ou (ii) seja em virtude de reorganização societária da Companhia, na qual as ações
da companhia resultante de tal reorganização não sejam admitidas para negociação
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no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da
Assembleia Geral que aprovou a referida operação, o acionista, ou grupo de
acionistas que detiver o poder de controle da Companhia, deverá efetivar uma oferta
pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas, no mínimo, pelo
valor econômico das ações apurado em laudo de avaliação conforme previsto no
Artigo 38, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 40 - Na hipótese de não haver acionista controlador, caso seja deliberada a
saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela
emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude
de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo
Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral
que aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à realização de oferta
pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no artigo acima.
Parágrafo 1º - A referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela
realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na
Assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
Parágrafo 2º - Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta
pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na
qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários
admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que votaram
favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.
Artigo 41 - A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento
de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à
efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo valor econômico
das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 39 acima,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1º - O acionista controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição
de ações prevista no caput desse artigo.
Parágrafo 2º - Na hipótese de não haver acionista controlador e a saída do Novo
Mercado referida no caput decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas
que tenham votado a favor da deliberação que implicou no respectivo
descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no
caput deste artigo.
Parágrafo 3º - Na hipótese de não haver acionista controlador e a saída do Novo
Mercado referida no caput deste artigo ocorrer em razão de ato ou fato da
administração, os administradores da Companhia deverão convocar Assembleia Geral
cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das
obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar
pela saída da Companhia do Novo Mercado.
Parágrafo 4º - Caso a Assembleia Geral mencionada no Parágrafo 3º acima delibere
pela saída da Companhia do Novo Mercado, a referida Assembleia Geral deverá
definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações
prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta.
CAPÍTULO X
DO JUÍZO ARBITRAL
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Artigo 42 - A Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho
Fiscal (quando instalado), obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem perante a
Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade,
eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº
6.404/76, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento da Câmara de
Arbitragem do Mercado, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação
no Novo Mercado.
CAPÍTULO
XI DA LIQUIDAÇÃO
Artigo 43 - A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos
em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o
liquidante e, se for o caso, o Conselho Fiscal para tal finalidade.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 44 - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua
sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia
Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer
acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social,
que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo,
sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à
transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à
subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que
estiver previsto e regulado em acordo de acionistas.
Artigo 45 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei nº 6.404/76 e as normas
regulamentares aplicáveis.
Artigo 46 - Observado o disposto no artigo 45 da Lei nº 6.404/76, o valor do
reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial,
constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral.
Artigo 47 - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei,
somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela
Assembleia Geral.
Artigo 48 - A Companhia poderá negociar com suas próprias ações, observadas as
disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 49 - As disposições do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
prevalecerão sobre as disposições estatutárias nas hipóteses de prejuízo aos direitos
dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto.
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Declaração da Companhia nos Termos do Artigo 56 da Instrução CVM 400
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Declaração dos Acionistas Vendedores nos Termos do Artigo 56 da Instrução CVM 400
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Declaração do Coordenador Líder nos Termos do Artigo 56 da Instrução CVM 400
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Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que Aprovou a Realização
da Oferta Primária
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Ata da Reunião da Diretoria do BTG Pactual que Aprovou a Realização da Oferta Secundária
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Minuta

ENEVA S.A.
CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [●] DE [●] DE 2017

1

DATA, HORA E LOCAL: Aos [●] dias do mês de [●] de 2017, às [●] horas, na sede da

ENEVA S.A. (“Companhia”), situada na Praia de Botafogo, n° 501, Bloco I, Sala 701 – Parte,
CEP 22250-040, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

2

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: [Dispensada a convocação em razão da presença da

totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia].

3

MESA: Após a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia ter

sido verificada, o Sr. [●] assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. [●] para atuar como
Secretário.

4

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (a) a fixação do preço de subscrição/aquisição de

R$[●] ([●]) por ação ordinária no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações ordinárias de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames (“Ações”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos
da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM
400”), e com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”); (b) a destinação contábil
dos recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Oferta; (c) a aprovação do aumento do
capital social da Companhia, mediante a emissão de Ações, dentro do limite do seu capital
autorizado, conforme previsto no artigo 6º de seu Estatuto Social, e com exclusão do direito de
preferência de seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); e (d) a verificação
da subscrição das Ações no âmbito da Oferta primária e a homologação do novo capital social
da Companhia; (e) o teor do Prospecto Definitivo e do Final Offering Memorandum; e (f) a
autorização para a Diretoria da Companhia celebrar todos os documentos relacionados à Oferta.

5

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia,

os membros do Conselho de Administração deliberam, por unanimidade de votos, e sem
quaisquer restrições:
5.1

aprovar a fixação do preço de emissão de R$[•] por Ação (“Preço por Ação”). O Preço
por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de
investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) conduzido pelo Banco BTG Pactual S.A.
(“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), Goldman
Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs”), Banco Bradesco BBI S.A.
(“Bradesco BBI”), Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“Citi”) e Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”, e, em
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conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, a Goldman Sachs, o Bradesco BBI e o
Citi, “Coordenadores da Oferta”) junto a investidores institucionais, em conformidade
com o disposto no artigo 44 da Instrução CM 400. A escolha do critério de determinação
do Preço por Ação é justificada, de acordo com o inciso III, §1° do artigo 170 da Lei das
Sociedades por Ações, tendo em vista que tal preço não promoverá a diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia e que o valor de mercado das Ações a
serem subscritas/adquiridas foi aferido com a realização do Procedimento de
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram
suas ordens de subscrição/aquisição de Ações no contexto da Oferta;
5.2

o Preço por Ação de R$[•] será destinado a conta de capital social da Companhia,
totalizando a quantia de R$[•] ([•]) em aumento de capital social da Companhia;

5.3

aprovar, em decorrência da deliberação tomada no item 5.1 acima, o aumento do capital
social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de
[•] Ações, ao Preço por Ação, correspondendo ao montante de R$[•], com a exclusão
do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações,
em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por
Ações, as quais serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, com recursos
imediatamente disponíveis, no ato da subscrição. Em razão do aumento ora aprovado,
o capital social da Companhia passará de R$8.028.360.628,01 (oito bilhões, vinte e oito
milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e oito reais e um centavo),
representado por 239.128.430 (duzentos e trinta e nove milhões, cento e vinte e oito mil,
quatrocentas e trinta) ações ordinárias de emissão da Companhia para R$[•] ([•]),
representado por [•] ([•]) ações ordinárias de emissão da Companhia. As novas ações
emitidas terão os mesmos direitos conferidos às demais ações da Companhia, nos
termos do seu Estatuto Social e da legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento
integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser
declarados pela Companhia a partir da divulgação do anúncio de início da Oferta.

5.4

a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de [•] ([•]) novas Ações,
distribuídas no âmbito da Oferta primária e, consequentemente a homologação do novo
capital social da Companhia, que passa a ser de R$[•] ([•]), dividido em [•] ([•]) Ações. O
Conselho de Administração irá submeter à próxima Assembleia Geral da Companhia, a
proposta de alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para refletir
o novo capital social.

5.5
5.6

aprovar o inteiro teor do prospecto definitivo e do Final Offering Memorandum da Oferta.
reiterar a autorização conferida à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos
necessários à consecução da Oferta, incluindo, mas não se limitando à celebração de
todos os contratos e documentos necessários à realização da Oferta, dentre os quais o
Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement e demais contratos e
documentos que se fizerem necessários no âmbito da Oferta.
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6

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi

encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração.

- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A.,
realizada em [●] de [●] de 2017, às [●]hs, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do
Conselho de Administração da Companhia. -

Rio de Janeiro, [●] de [●] de 2017.

__________________________________
[●]
Secretário
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Relatório de asseguração razoável do auditor
independente sobre a compilação de informações
financeiras consolidadas pro forma
Aos administradores e acionistas
Eneva S.A.
Concluímos nosso trabalho de asseguração para emissão de relatório sobre a compilação de informações
financeiras consolidadas pro forma da Eneva S.A. ("Eneva" ou "Companhia"), elaborada sob
responsabilidade de sua administração, para atendimento à Instrução nº 565, emitida pela Comissão dos
Valores Mobiliários ("CVM"). As informações financeiras consolidadas pro forma compreendem a
demonstração consolidada do resultado pro forma para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a
demonstração consolidada do resultado pro forma para o período de seis meses findo em 30 de junho de
2016 e as respectivas notas explicativas. Os critérios aplicáveis com base nos quais a administração da
Companhia compilou as informações financeiras consolidadas pro forma estão especificados no
Comunicado CTG 06 – "Apresentação de informações financeiras pro forma", do Conselho Federal de
Contabilidade, e sumariados na nota explicativa 1 às informações financeiras consolidadas pro forma.
As informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas pela administração da Companhia
para ilustrar o impacto da aquisição ("evento" ou "transação") da Parnaíba Gás Natural S.A ("PGN"),
apresentada na nota explicativa 1, sobre as demonstrações consolidadas do resultado para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2016 e para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2016, como se a
transação tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2016. Como parte desse processo , informações sobre o
desempenho operacional da Companhia foram extraídas pela administração da Companhia das suas
informações contábeis consolidadas para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2016, sobre as
quais emitimos relatórios sobre a revisão de informações trimestrais, sem modificações em 10 de agosto
de 2016, e das suas demonstrações financeiras consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de
2016, sobre as quais emitimos relatórios de auditoria, sem modificações, em 24 de março de 2017.
Adicionalmente, as informações sobre o desempenho operacional da PGN foram extraídas pela
administração da Companhia das informações contábeis intermediárias da PGN, sobre os quais foi
emitido relatório sobre a revisão de informações trimestrais, sem modificações, em 22 de julho de 2016,
para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2016, e das demonstrações financeiras da PGN, para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, sobre os quais foi emitido relatório de auditoria, sem
modificações, em 24 de março de 2017.
Responsabilidade da administração
Da companhia pelas informações
Financeiras consolidadas pro forma.
A administração da companhia é responsável pela compilação das informações financeiras consolidadas
pro forma com base no Comunicado CTG 06.

PricewaterhouseCoopers , Rua do Russel, 804 - Glória, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-010, Caixa Postal 949, Rio de Janeiro, RJ 20010-974
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Nossa independência e controle de qualidade
Cumprimos com a independência e outros requerimentos de ética das NBCs PG 100 e 200 e NBC PA 291,
que são fundamentados nos princípios de integridade, objetividade e competência profissional e que,
também, consideram o sigilo e o comportamento dos profissionais.
Aplicamos os padrões internacionais de controle de qualidade estabelecidos na NBC PA 01 e, desta forma,
mantemos apropriado sistema de controle de qualidade que inclui políticas e procedimentos relacionados
ao cumprimento dos requerimentos de ética, padrões profissionais, exigências legais e requerimentos
regulatórios.
Responsabilidade do auditor independente
Nossa responsabilidade é expressar uma opinião, conforme requerido pela Comissão de Valores
Mobiliários, sobre as informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas pela
administração da Companhia, em todos os aspectos relevantes, com base no comunicado CTG 06.
Conduzimos nosso trabalho de acordo com a norma NBC TO 3420 – "Trabalho de Asseguração sobre a
Compilação de Informações Financeiras Pro Forma Incluídas em "Prospecto", emitida pelo Conselho
Federal de Contabilidade, equivalente à Norma Internacional emitida pela Federação Internacional de
Contadores ISAE 3420. Essas normas requerem que os auditores planejem e executem procedimentos de
auditoria com o objetivo de obter segurança razoável de que a administração da Companhia compilou, em
todos os aspectos relevantes, as informações financeiras consolidadas pro forma com base no Comunicado
CTG 06.
Para os fins deste trabalho, não somos responsáveis pela atualização ou remissão de quaisquer relatórios
ou opiniões sobre quaisquer informações financeiras históricas usadas na compilação das informações
financeiras consolidadas pro forma, tampouco executamos, no curso deste trabalho, auditoria ou revisão
das demonstrações financeiras e todas as demais informações financeiras históricas usadas na compilação
das informações financeiras pro forma.
A finalidade das informações consolidadas pro forma é a de exclusivamente ilustrar o impacto do evento
da transação relevante sobre as informações financeiras históricas da PGN, como se o evento ou transação
tivesse ocorrido na data anterior selecionada para propósito ilustrativo. Dessa forma, nós não fornecemos
qualquer asseguração de que o resultado real do evento ou da transação relevante em 30 de junho de 2016
ou em 1º de janeiro de 2016 teria sido conforme apresentado.
Um trabalho de asseguração razoável sobre as informações financeiras consolidadas pro forma foram
compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base nos critérios aplicáveis, envolve a execução de
procedimentos para avaliar se os critérios aplicáveis adotados pela administração da Companhia na
compilação das informações financeiras consolidadas pro forma oferecem base razoável para
apresentação dos efeitos relevantes diretamente atribuíveis ao evento ou à transação, e para obter
evidência suficiente apropriada sobre se:
(i)
(ii)

Os correspondentes ajustes pro forma proporcionam efeito apropriado a esses critérios; e
As informações financeiras pro forma refletem a aplicação adequada desses ajustes às
informações financeiras históricas.
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Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor independente, levando em
consideração seu entendimento sobre a Companhia, sobre a natureza do evento ou da transação com
relação à qual as informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas, bem como outras
circunstâncias relevantes do trabalho. O trabalho envolve ainda a avaliação da apresentação geral das
informações consolidadas pro forma.
Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sobre a
compilação das informações financeiras consolidadas pro forma.
Opinião
Em nossa opinião, as informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas, em todos os
aspectos relevantes, com base no comunicado CTG 06 – "Apresentação das informações financeiras pro
forma".
Ênfase
Chamamos a atenção para a nota explicativa 1 às informações financeiras consolidadas pro forma, que
descreve que essas informações financeiras consolidadas pro forma devem ser lidas em conjunto com as
informações contábeis intermediárias consolidadas da Companhia para o período de seis meses findo em
30 de junho de 2016 e com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia do exercício findo
em 31 de dezembro de 2016, as quais foram a base para a elaboração das informações financeiras
consolidadas pro forma.
Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2017

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" RJ

Guilherme Naves Valle
Contador CRC 1MG070614/O-5 "S" RJ
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$VGHPRQVWUDo}HVFRQVROLGDGDVSURIRUPDQmRDXGLWDGDVUHIOHWHPRVHIHLWRVGDDTXLVLomR
GHGRFDSLWDOVRFLDOGD3*1QRVUHVXOWDGRVGD(1(9$FRPRVHDUHIHULGDDTXLVLomR
WLYHVVHDFRQWHFLGRHPGHMDQHLURGH

$VGHPRQVWUDo}HVFRQVROLGDGDVSURIRUPDQmRDXGLWDGDVSDUDRSHUtRGRGHGR]HPHVHV
ILQGRHPGHGH]HPEURGHHSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHVmREDVHDGDVHPSUHPLVVDVFRQVLGHUDGDVUD]RiYHLVSHOD$GPLQLVWUDomRGHYHQGR
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GD(1(9$,QIRUPDo}HVVREUHRVSRVVtYHLVRXHVSHUDGRVLPSDFWRVGHGHFLV}HVWRPDGDVSHOD
$GPLQLVWUDomR HP GHFRUUrQFLD GD WUDQVDomR FRPR VH WLYHVVHP VLGR WRPDGDV HP SHUtRGRV
DQWHULRUHVVmRFRQVLGHUDGDVSURMHo}HVHQmRID]HPSDUWHGRDOFDQFHGR2&3&
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$WULEXtGRDVyFLRVGDHPSUHVDFRQWURODGRUD
$WULEXtGRDVyFLRVQmRFRQWURODGRUHV

3UHMXt]REiVLFRSRUDomR
3UHMXt]RGLOXtGRSRUDomR

5HVXOWDGROtTXLGRFRQVROLGDGRGDVRSHUDo}HVFRQWLQXDGDV

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUR

5HVXOWDGRDQWHVGRVWULEXWRVVREUHROXFUR

5HVXOWDGRILQDQFHLUR

5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHGRVWULEXWRV

*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRPH[SORUDomRHSRoRVHFR
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO

'HVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV

5HVXOWDGR%UXWR




5HFHLWDGHYHQGDGHEHQVHRXVHUYLoRV
&XVWRGRVEHQVHRXVHUYLoRVYHQGLGRV



I 
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F 
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E 

1RWD
DMXVWH
SUR
IRUPD



 

 
 

 
 








 



 



 

 
 
 

 
















 



 



























 



 





 



 



 


 




 



 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 



  

$MXVWH
SURIRUPD 3URIRUPD
(OLPLQDo}HV
D 


  
 

   

 


 


 




3*1


 

([HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGH

(1(9$



 




'HPRQVWUDomRFRQVROLGDGDGRUHVXOWDGRSURIRUPDQmRDXGLWDGD
SDUDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGH5 


Es^͘͘
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$WULEXtGRDVyFLRVGDHPSUHVDFRQWURODGRUD
$WULEXtGRDVyFLRVQmRFRQWURODGRUHV

3UHMXt]REiVLFRSRUDomR
3UHMXt]RGLOXtGRSRUDomR

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUR
5HVXOWDGROtTXLGRFRQVROLGDGRGDVRSHUDo}HV
FRQWLQXDGDV


5HVXOWDGRDQWHVGRVWULEXWRVVREUHROXFUR

5HVXOWDGRILQDQFHLUR

5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHGRVWULEXWRV

I 




'HVSHVDVFRPH[SORUDomRHSRoRVHFR












 
 

 
 

  


  



  


   





  

  



  

  



  

  





2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV

5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO


  

  




  





2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV

































 





 















 

 
 

 
 

 



 

 



 

 

 



 

 





(OLPLQDo}HV $MXVWHSUR
IRUPD
D 
3URIRUPD





 


  

 
 
3*1



   





  

(1(9$

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH





E 




1RWD
DMXVWH
SURIRUPD



*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

'HVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV

5HVXOWDGR%UXWR




5HFHLWDGHYHQGDGHEHQVHRXVHUYLoRV
&XVWRGRVEHQVHRXVHUYLoRVYHQGLGRV




'HPRQVWUDomRFRQVROLGDGDGRUHVXOWDGRSURIRUPDQmRDXGLWDGD
SDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
(PPLOKDUHVGH5 

Es^͘͘
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Es^͘͘
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1RWDV([SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRjVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVSUR
IRUPDQmRDXGLWDGDV

(OLPLQDo}HV
D

3DUQDtED*iV1DWXUDO6$$3*1SDVVRXDVHUFRQVROLGDGDSHOD(1(9$DSDUWLUGH  GH
RXWXEURGHVHQGRTXHD(1(9$SRVVXtDSDUWLFLSDomRQD3*1TXHHUD WUDWDGD SHOR
PpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDODQWHULRUPHQWHjGDWDGHDTXLVLomR$VUHFHLWDVGD3*1
GHULYDPH[FOXVLYDPHQWHGHFRQWUDWRVDVVRFLDGRVDR IRUQHFLPHQWR GH JiV H DUUHQGDPHQWR
GHFDSDFLGDGHGH8QLGDGHGH7UDWDPHQWR GH *iV 87*  MXQWR jV  VXEVLGLiULDV GD (1(9$
QRWDH[SOLFDWLYDQ±GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEURGHGD3*1 

'HVWD IRUPD FRPR SDUD ILQV GH LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV SUR IRUPD QmR
DXGLWDGDVHVWDPRVSUHVVXSRQGRTXHDFRPELQDomRGHQHJyFLRVWLYHVVHRFRUULGRHP
GHMDQHLURGHHIHWXDPRVRVDMXVWHVQHFHVViULRVSDUDILQVGHFRQVROLGDomRDVDEHU

L
HOLPLQDomRGDUHFHLWDGHYHQGDGHEHQVHRXVHUYLoRVDXIHULGD SHOD 3*1
FRQWUDRFXVWRGRVEHQVHRXVHUYLoRVYHQGLGRVUHJLVWUDGRVSHOD(1(9$

LL
UHYHUVmRGRUHVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOUHJLVWUDGR SHOD (1(9$
VREUHVXDSDUWLFLSDomRQD3*1DQWHULRUPHQWHjFRPELQDomRGHQHJyFLRH


LLL
DSHQDVSDUDILQVGDGHPRQVWUDomRFRQVROLGDGDSURIRUPDQmRDXGLWDGDSDUD
R H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  HOLPLQDomR GDV GHVSHVDV
UHFHLWDV RSHUDFLRQDLVUHVXOWDGR ILQDQFHLUR H LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFURGD3*1 UHIHUHQWHV DR WULPHVWUH ILQGR HP
GHGH]HPEURGHXPDYH]TXHD(1(9$ SDVVRX D FRQVROLGDU D
3*1HPGHRXWXEURGH



5HIOHWHDSDUFHODGHDPRUWL]DomRUHIHUHQWHDRYDORUMXVWRGRVLQWDQJtYHLVLGHQWLILFDGRVSDUDILQV
E
GHDORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD

$WDEHODDVHJXLUUHVXPHRVYDORUHVMXVWRVGRDWLYRLQWDQJtYHOLGHQWLILFDGRGD3*1H
DVXDYLGD~WLOHVWLPDGDHXWLOL]DRPpWRGROLQHDUGHDPRUWL]DomR







'LUHLWRGHH[SORUDomR
'HVSHVDGH
DPRUWL]DomRKLVWyULFD



'HVSHVDGHDPRUWL]DomR
3DUDR
SHUtRGRGH
VHLVPHVHV
ILQGRHP
GHMXQKRGH


9LGD~WLO
(VWLPDGD  

([HUFtFLRVRFLDO
ILQGRHPGH
GH]HPEURGH



PHVHV









 

 

9DORUMXVWR
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Es^͘͘
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$MXVWH3URIRUPD


















  %DVHDGD HP PRGHORV ILQDQFHLURV SUHSDGRV SHOD $GPLQLVWUDomR GD (1(9$ H FRQVLGHUDo}HV OHJDLV GRV FRQWUDWRV GH
H[SORUDomR

F

G


5HIHUHVHDUHYHUVmRGRJDQKRDXIHULGRSHODDSXUDomRGHFRPSUDYDQWDMRVDTXDQGR
GD DTXLVLomR GD 3*1 FRQIRUPH QRWDV H[SOLFDWLYDV Q  H  jV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVKLVWyULFDVGD(1(9$UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH


5HIHUHVH DUHYHUVmR GDGHVSHVD FRPUHDYDOLDomR GHSDUWLFLSDomR SUpH[LVWHQWH QD
3DUQDtED*iV1DWXUDO6$UHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGD(1(9$TXDQGR
GDDSXUDomRGRPpWRGRGHDTXLVLomRSDUDUHFRQKHFLPHQWRGDFRPELQDomRGHQHJyFLR
UHODFLRQDGDjDTXLVLomRGD3*1FRQIRUPHGLYXOJDGRQDVQRWDVH[SOLFDWLYDVQH
jVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD(1(9$UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEURGH



H

I

HVWRUQRGDGHVSHVDILQDQFHLUDFRPMXURVVREUHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD
D H GD D HPLVVmR GD 3*1 TXH IRUDP LQLFLDOPHQWH HPLWLGDV HP IDYRU GR )XQGR
&DPEXK\ H SRVWHULRUPHQWH WUDQVIHULGDV FRPR GLUHLWR GD (1(9$ QR SURFHVVR GH
FRPELQDomRGHQHJyFLRVFRPRFRQWULEXLomRDRDXPHQWRGHFDSLWDOSULYDGRGD(1(9$
$VVLPVHQGRIRUDPHVWRUQDGDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVQRVPRQWDQWHVGH5HP
GHGH]HPEURGHH5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GH

&RUUHVSRQGH DR UHFRQKHFLPHQWR GRV LPSDFWRV GH LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR
VRFLDOFDOFXODGRVjVDOtTXRWDVSUHYLVWDVSHODOHJLVODomRILVFDOYLJHQWHGHH
DOtTXRWDFRPELQDGD UHVSHFWLYDPHQWHVREUHRVDMXVWHVSURIRUPD
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Demonstrações Financeiras Históricas da Parnaíba Gás Natural S.A. Relativas ao Exercício
Social Encerrado em 31 de Dezembro de 2016
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.30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
5XDGR3DVVHLR6HWRUDQGDU&HQWUR
5LRGH-DQHLUR5-%UDVLO
&DL[D3RVWDO&(35LRGH-DQHLUR5-%UDVLO
7HOHIRQH  )D[  
ZZZNSPJFRPEU



5HODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV


$RV
$FLRQLVWDVH'LUHWRUHVGD3DUQDtED*iV1DWXUDO6$
5LRGH-DQHLUR5-


2SLQLmR
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD3DUQDtED*iV1DWXUDO6$ ³&RPSDQKLD´ 
TXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDV
GHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLR
OtTXLGRHGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDEHPFRPRDV
FRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVFRPSUHHQGHQGRDVSROtWLFDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDVH
RXWUDVLQIRUPDo}HVHOXFLGDWLYDV

(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDP
DGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDGD
3DUQDtED*iV1DWXUDO6$HPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDV
RSHUDo}HVHRVVHXVIOX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO

%DVHSDUDRSLQLmR
1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGH
DXGLWRULD1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDV
QDVHomRDVHJXLULQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLDGHDFRUGR
FRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRU
HQDVQRUPDVSURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRV
FRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHD
HYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR



.30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVXPDVRFLHGDGHVLPSOHVEUDVLOHLUDHILUPD
PHPEURGDUHGH.30*GHILUPDVPHPEURLQGHSHQGHQWHVHDILOLDGDVj.30*
,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLYH ³.30*,QWHUQDWLRQDO´ XPDHQWLGDGHVXtoD
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KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

•

•


5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
$DGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOH
SHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomR
GHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVH
FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR

1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHOD
DYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGRTXDQGR
DSOLFiYHORVDVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVD
EDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQmRVHUTXHD
DGPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD&RPSDQKLDRXFHVVDUVXDVRSHUDo}HVRXQmRWHQKD
QHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV

2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGHSHOD
VXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
WRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVH
FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR
6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHD
DXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
VHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHU
GHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRX
HPFRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HV
HFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLV
GHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODR
ORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR

,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVH
H[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRV
HYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGH
QmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGH
HUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLR
IDOVLILFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV

2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUD
SODQHMDUPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPR
REMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD



.30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVXPDVRFLHGDGHVLPSOHVEUDVLOHLUDHILUPD
PHPEURGDUHGH.30*GHILUPDVPHPEURLQGHSHQGHQWHVHDILOLDGDVj.30*
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KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

•

$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDV
HVWLPDWLYDVFRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR

•

&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGH
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWH
LQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGD
VLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD6H
FRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULR
GHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXLQFOXLU
PRGLILFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HV
HVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR
7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD&RPSDQKLDDQmRPDLVVHPDQWHU
HPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO

•

$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPDV
FRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGH
DSUHVHQWDomRDGHTXDGD

&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoD DUHVSHLWRHQWUHRXWURV
DVSHFWRVGRDOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDV
GHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXH
LGHQWLILFDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
5LRGH-DQHLURGHPDUoRGH
.30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
&5&632)5-

$QGHUVRQ&9'XWUD
&RQWDGRU&5&5-2

.30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVXPDVRFLHGDGHVLPSOHVEUDVLOHLUDHILUPD
PHPEURGDUHGH.30*GHILUPDVPHPEURLQGHSHQGHQWHVHDILOLDGDVj.30*
,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLYH ³.30*,QWHUQDWLRQDO´ XPDHQWLGDGHVXtoD
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KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

3DUQDtED*iV1DWXUDO6$


%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHGH]HPEURGHHGH
(Em milhares de Reais)




$WLYR

&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
&RQWDVDUHFHEHUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
'HSyVLWRVYLQFXODGRV
(VWRTXHVGHPDWHULDLVHFRQVXPtYHLV
,PSRVWRGHUHQGDFRQWULEXLomRVRFLDOHRXWURVWULEXWRVDUHFXSHUDU
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
&RQWDVDUHFHEHUGHSDUFHLURV
2XWURVFUpGLWRVHGHVSHVDVDQWHFLSDGDV



1mRFLUFXODQWH
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV



,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO




7RWDOGRDWLYR

1RWD 



 
 
 

 
 
 
 





 
 



 
 






 
 
 





























$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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3DUQDtED*iV1DWXUDO6$
%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHGH]HPEURGHH
(Em milhares de Reais)
1RWD










































 














3DVVLYR
&LUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV
,PSRVWRVFRQWULEXLo}HVHSDUWLFLSDo}HVDUHFROKHU
6DOiULRVHHQFDUJRVWUDEDOKLVWDV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
&RQWDVDSDJDUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
3URYLVmRSDUDFRQWLJrQFLDV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU

1mRFLUFXODQWH
3LVH&RILQVGLIHULGR
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
3URYLV}HVSDUDREULJDomRGHDEDQGRQR

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
'HEHQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
5HVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLV
3UHMXt]RVDFXPXODGRV

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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3DUQDtED*iV1DWXUDO6$
'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGR
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(Em milhares de Reais)

5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV
&XVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRV

1RWD









 








 
 






 



/XFUREUXWR
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRPH[SORUDomR
$GPLQLVWUDWLYDVHJHUDLV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV





5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHGRVWULEXWRV






 
 





 



5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
9DULDomRFDPELDOOtTXLGD





5HVXOWDGRDQWHVGRVWULEXWRVVREUHROXFUR
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWH
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR




/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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3DUQDtED*iV1DWXUDO6$
'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH
([HUFtFLRILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(Em milhares de Reais)

/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR

 







 



2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
7RWDOGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

$XPHQWRGHFDSLWDO
'HErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
&XVWRVGHFDSWDomRGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'HVWLQDo}HV
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
'LYLGHQGRVHVWDWXWiULRV
$EVRUomRGRSUHMXt]RGRH[HUFtFLR

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

'HErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
&XVWRVGHFDSWDomRGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLV
3UHMXL]RGRH[HFtFLR
$EVRUomRGHSUHMXt]RDFXPXODGRFRPRVDOGRGHUHVHUYDV
GHLQFHQWLYRVILVFDLV

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH











 
 



















&DSLWDO
VRFLDO 







$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV




(Em milhares de Reais)



([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH




















 
 
 
















 














 
 
 








 







 

 

'HErQWXUHV
5HVHUYDGH
FRQYHUVtYHLV
OXFURV 

'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR



3DUQDtED*iV1DWXUDO6$















 
 
 
















 


'LYLGHQGRV
SURSRVWRV 























5HVHUYDGH
LQFHQWLYRV
ILVFDLV











































 
 
 



















3UHMXt]RV
DFXPXODGRV 

 





 








 

 



7RWDO

3DUQDtED*iV1DWXUDO6$
'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(Em milhares de Reais)




 



















 
 












5HGXomRGHGHSyVLWRVYLQFXODGRV
5HGXomRGHRXWURVFUpGLWRV
5HGXomRGHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU
5HGXomR DXPHQWR GHFRQWDVDUHFHEHU
$XPHQWR UHGXomRGHHVWRTXHV
5HGXomR DXPHQWRGHIRUQHFHGRUHV
5HGXomR GHVDOiULRVHHQFDUJRVWUDEDOKLVWDV
5HGXomR DXPHQWRGHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
$XPHQWRGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
5HGXomR DXPHQWRGHRXWUDVFRQWDVDSDJDU




 
 
 
 


 












&DL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV





)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR
$MXVWHVSDUDUHFRQFLOLDUROXFURDRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
'HSUHFLDomRGRLPRELOL]DGRHDPRUWL]DomRGRLQWDQJtYHO
%DL[DVGHSRoRVVHFRVHiUHDVVXEFRPHUFLDLV
3URYLVmRGHE{QXV
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
5HFRQKHFLPHQWRGHSHUGDGHFRQWDVDUHFHEHU
-XURVHQFDUJRVSURYLVLRQDGRVVREUHILQDQFLDPHQWR
-XURVHYDULDomRFDPELDOVREUHHPSUpVWLPRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
QmRUHDOL]DGRV
$PRUWL]DomRGRVFXVWRVGHFDSWDomR
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
5HYHUVmRGDSURYLVmRSDUD3LV&RILQVGLIHULGR
-XURVVREUHSURYLVmRSDUDDEDQGRQR

9DULDomRQRVDWLYRVHSDVVLYRV

3DJDPHQWRGHMXURVVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLV



&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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3DUQDtED*iV1DWXUDO6$
'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(Em milhares de Reais)




)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
$TXLVLo}HVGHDWLYRLPRELOL]DGR
$TXLVLo}HVGHEHQVLQWDQJtYHLV

 
 




&DL[DOtTXLGRXVDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV

 



)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV
$XPHQWRGHFDSLWDO
'HErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDomRV
&DSWDo}HVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$PRUWL]DomRGHSULQFLSDO
-XURVSDJRV
3DJDPHQWRFXVWRGHFDSWDomR




 
 









&DL[DOtTXLGR XVDGR JHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV

 



$XPHQWR UHGXomR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D















'HPRQVWUDomRGRDXPHQWR UHGXomR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[D
6DOGRLQLFLDOGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
6DOGRILQDOGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$XPHQWR UHGXomR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV


(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)




,QIRUPDo}HVJHUDLV
$3DUQDtED*iV1DWXUDO6$ &RPSDQKLDRX3*1 FRPVHGHQDFLGDGHHHVWDGRGR5LRGH
-DQHLURpXPDVRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRTXHWHPFRPRREMHWRVRFLDODSHVTXLVD
ODYUDRUHILQRRSURFHVVDPHQWRRFRPpUFLRHRWUDQVSRUWHGHSHWUyOHRGHJiVQDWXUDOHGH
RXWURVKLGURFDUERQHWRVPHGLDQWHDDXWRUL]DomRGD8QLmREHPFRPRTXDLVTXHURXWUDVDWLYLGDGHV
FRUUHODWDVHDILQV$&RPSDQKLDSRGHUiDLQGDSDUDDFRQVHFXomRGHVHXREMHWRSDUWLFLSDUGR
FDSLWDOGHRXWUDVVRFLHGDGHVRXDLQGDGHFRQVyUFLRVFRPRXWUDVVRFLHGDGHV

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDFRPRDFLRQLVWDVD&DPEXK\,QYHVWLPHQWRV
/WGD &DPEXK\ (QHYD6$ ³(1(9$´ (21H2*;3HWUyOHRH*iV6$(P
5HFXSHUDomR-XGLFLDO ³2*;3 *´ HVXDVSDUWLFLSDo}HVFRUUHVSRQGLDPD
HUHVSHFWLYDPHQWHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLD

(PVHWHPEURGHIRLUHDOL]DGDDWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HVGHHPLVVmRGD3*1GHWLGDVSHOD
(21SDUDD(1(9$TXHSDVVRXDGHWHUGRFDSLWDOGD&RPSDQKLD

(PRXWXEURGHD3*1DUUHPDWRXQRYRVEORFRVQD5RGDGDGH/LFLWDo}HVUHDOL]DGD
SHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH3HWUyOHR*iV1DWXUDOH%LRFRPEXVWtYHLV $13 'RWRWDOGHEORFRV
DUUHPDWDGRVTXHVRPDPPLO.PðGRLVIRUDPHPSDUFHULDFRPD(1*,( H[*')6XH] 
317H317VHQGR(1*,(H3DUQDtEDHGRLVFRPD%30%3DUQDtED
317H317VHQGR%30%H3DUQDtED2VRXWURVGRLVIRUDPDGTXLULGRV
LQWHJUDOPHQWHSHOD3*1317H317$3*1DWXDUiFRPRRSHUDGRUDHPWRGRVRV
EORFRVDGTXLULGRV

(PGH]HPEURGHRFDPSRGH*DYLmR9HUPHOKR *99 ORFDOL]DGRQRPXQLFtSLRGH
&DSLQ]DOGR1RUWHQR0DUDQKmRHQWURXHPSURGXomRVHQGRHVWHRVHJXQGRFDPSRSURGXWRUGD
3*12JiVGRFDPSRGH*99HVWiVHQGRSURGX]LGRSRUPHLRGHVHLVSRoRVSURGXWRUHV
ORFDOL]DGRVHPGRLVclusters(OHVHVWmRLQWHUOLJDGRVDXPGXWRTXHHVFRDUiRJiVSURGX]LGRSDUD
D8QLGDGHGH7UDWDPHQWRGH*iV 87* ORFDOL]DGRQRPXQLFtSLRGH6DQWR$QW{QLRGRV/RSHV
QR0DUDQKmR

(PIHYHUHLURGHRFDPSRGH*DYLmR%UDQFR *9% ORFDOL]DGRQRPXQLFtSLRGH/LPD
&DPSRVDNPDR6XOGDFLGDGHGH6mR/XL]GR0DUDQKmRHQWURXHPSURGXomRVHQGRHVWHR
WHUFHLURFDPSRSURGXWRUGD3*12JiVGH*9%pSURGX]LGRSRUPHLRGHRLWRSRoRVSURGXWRUHV
TXHLQWHJUDPGRLVclusters.&RPRSULPHLURJiVGH*9%HQWURXHPRSHUDomRWDPEpPD(VWDomR
GH3URGXomRH(VFRDPHQWRGH*iVGH*DYLmR%UDQFR (3*9% /RFDOL]DGDHP/LPD&DPSRVD
XQLGDGHUHFHEHHID]RSUpWUDWDPHQWRGRJiVSURGX]LGRHP*DYLmR%UDQFR *9% 'HOiRJiV
VHJXHSDUDD8QLGDGHGH7UDWDPHQWRGH*iV 87* HP6DQWR$QW{QLRGRV/RSHVSRUPHLRGH
XPJDVRGXWRGHDSUR[LPDGDPHQWH.P





213

Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de Dezembro de 2016

(PGHPDUoRGHIRUDPFHOHEUDGRVDFRUGRVHQWUHRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDRQGHRV
DFLRQLVWDV&DPEXK\H2*;3 *VHFRPSURPHWHPVXMHLWRVDGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HV
VXVSHQVLYDVDVXEVFUHYHUSDUWHGDVQRYDVDo}HVRUGLQiULDVDVHUHPHPLWLGDVQRkPELWRGH
DXPHQWRGHFDSLWDOSULYDGRGD(1(9$PHGLDQWHDFRQWULEXLomRGDWRWDOLGDGHGHVXD
SDUWLFLSDomRDFLRQiULDHGDWRWDOLGDGHGDVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVGDHHPLVV}HVGH
GHErQWXUHVQRFDVRGD&DPEXK\HWRWDOLGDGHGHVXDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDQRFDVRGD2*;
3 *$(1(9$SRUVXDYH]VXMHLWRDGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVVXVSHQVLYDVSURPRYHUiXP
DXPHQWRGHFDSLWDOSDUDVXEVFULomRSULYDGDTXHSHUPLWDDFRQWULEXLomRGRV$WLYRV3*1SHOD
&DPEXK\HSHOD2*;3 *
(PGHDJRVWRGHD2*;3 *WUDQVIHULXj&DPEXK\,),3QRkPELWRGRFRQWUDWRGH
FRPSUDHYHQGDGHDo}HVDo}HVGD&RPSDQKLDTXHHUDSURSULHWiULDFRPWRGRVRV
GLUHLWRVHREULJDo}HVFRQVWDQWHVQRHVWDWXWR
(PGHRXWXEURGHIRLFRQFOXtGDDRSHUDomRGHDXPHQWRGHFDSLWDOGD(1(9$SRU
PHLRGDTXDOHVWDSDVVRXDGHWHUGDVDo}HVGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD1DPHVPD
GDWDIRLUHDOL]DGDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD(1(9$KRPRORJDQGRRDXPHQWR
GHFDSLWDOHGLYXOJDGRIDWRUHOHYDQWHDRPHUFDGR2VDQWLJRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
&DPEXK\,),3H2*;3 *FRQWULEXtUDPDRFDSLWDOVRFLDOGD(1(9$DWRWDOLGDGHGHVXDV
SDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVQD&RPSDQKLD'HVVDIRUPDD3*1SDVVRXDVHUXPDVXEVLGLiULD
LQWHJUDOGD(1(9$H&DPEXK\,),3H2*;3 *DFLRQLVWDVGLUHWDVGD(1(9$

3RUWIyOLRGHFRQFHVV}HV
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSDUWLFLSDGDVVHJXLQWHVFRQFHVV}HV
1

%ORFR

2SHUDGRU















%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731

3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1

3*1














$WRWDOLGDGHGDVRSHUDo}HVGHIRUQHFLPHQWRHPRSHUDomRFRPHUFLDOGHJiVQDWXUDOH
DUUHQGDPHQWRGHFDSDFLGDGHGHXQLGDGHGHWUDWDPHQWRGHJiV 87* GD&RPSDQKLDpUHDOL]DGD
FRPDVHPSUHVDV3DUQDtED,*HUDomRGH(QHUJLD6$3DUQDtED,,*HUDomRGH(QHUJLD6$
3DUQDtED,,,*HUDomRGH(QHUJLD6$3DUQDtED,9*HUDomRGH(QHUJLD6$H&RQVyUFLR87(
3DUQDtED,9VXEVLGLiULDVGDFRQWURODGRUD(1(9$$FRQFHQWUDomRGHRSHUDo}HVFRPHPSUHVDV
GRPHVPRJUXSRHFRQ{PLFRGD(1(9$pH[SOLFDGDSHORPRGHORGHH[SORUDomRSURGXomRH
ORJtVWLFDDGRWDGRVQD%DFLDGR3DUQDtEDQRUGHVWHGR%UDVLOGHDFRUGRFRPRVWHUPRVH
FRQGLo}HVGHPRQVWUDGRVQD1RWD([SOLFDWLYDQHWDPEpPFRPDVFRQGLo}HVGHVFULWDVQD
1RWD([SOLFDWLYDQ
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%DVHGHSUHSDUDomR

D

'HFODUDomRGHFRQIRUPLGDGHFRPUHODomRjVQRUPDVGR&RPLWrGH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV&3&
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRPDV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOTXHFRPSUHHQGHPRVSURQXQFLDPHQWRVGR&RPLWrGH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& 
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSUySULDVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHVRPHQWHHODVHVWmR
VHQGRHYLGHQFLDGDVHFRUUHVSRQGHPjTXHODVXWLOL]DGDVSHOD$GPLQLVWUDomRQDVXDJHVWmR

E

%DVHGHPHQVXUDomR
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRQVLGHUDQGRRFXVWRKLVWyULFRFRPREDVHGH
YDORUFRPH[FHomRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHRXWURVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
TXHIRUDPPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR

F

0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDomR
$PRHGDIXQFLRQDOGD&RPSDQKLDpR5HDO7RGDVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDSUHVHQWDGDV
HP5HDLVIRUDPDUUHGRQGDGDVSDUDRPLOKDUPDLVSUy[LPRH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUD
IRUPD

G

8VRGHHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRV
$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOH[LJHTXHD$GPLQLVWUDomRIDoDMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVTXHDIHWDPD
DSOLFDomRGHSROtWLFDVFRQWiEHLVHRVYDORUHVUHODWDGRVGHDWLYRVSDVVLYRVUHFHLWDVHGHVSHVDV
2VUHVXOWDGRVUHDLVSRGHPGLYHUJLUGHVVDVHVWLPDWLYDV
(VWLPDWLYDVHSUHPLVVDVVmRUHYLVWDVGHPDQHLUDFRQWtQXD5HYLV}HVFRPUHODomRDHVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVVmRUHFRQKHFLGDVQRH[HUFtFLRVHPTXHDVHVWLPDWLYDVVmRUHYLVDGDVHHPTXDLVTXHU
SHUtRGRVSRVWHULRUHVDIHWDGRV$VLQIRUPDo}HVVREUHSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVTXHSRGHUmR
UHVXOWDUHPDMXVWHVGHQWURGRH[HUFtFLRILQDQFHLURHVWmRLQFOXtGDVQDVVHJXLQWHVQRWDV
H[SOLFDWLYDV

•

1RWD([SOLFDWLYDQH'HSUHFLDomRGHSOHomRHDPRUWL]DomRYLGDV~WHLVHWRWDOGH
UHVHUYDVSURYDGDVHSURYiYHLV

•

1RWD([SOLFDWLYDQ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVSUD]RGHUHDOL]DomR

•

1RWD([SOLFDWLYDQ3DUWHVUHODFLRQDGDVSUHPLVVDVGHFiOFXORGRfair value

•

1RWD([SOLFDWLYDQ3URYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQRSUHPLVVDVGHWD[DGHGHVFRQWR
XWLOL]DGDHSUD]RGDSURYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQRIXWXURGRVFDPSRVHH[SORUDomRH
SURGXomR

•

1RWD([SOLFDWLYDQ&RQWLQJrQFLDVH[SHFWDWLYDGHSHUGDHPSURFHVVRVMXGLFLDLV

•

1RWD([SOLFDWLYDQ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVSUHPLVVDVGHFiOFXORGRfair value
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H

$SURYDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHGHGH]HPEURGHIRUDPDSURYDGDVHVXDGLYXOJDomRIRL
DXWRUL]DGDSHOD'LUHWRULDHPGHPDUoRGH



5HVXPRGDVSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV
$VSUiWLFDVFRQWiEHLVGHVFULWDVDEDL[RWrPVLGRDSOLFDGDVGHPDQHLUDFRQVLVWHQWHDWRGRVRV
H[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRVQHVWDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

D

$SXUDomRGRUHVXOWDGR
2UHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVpDSXUDGRHPFRQIRUPLGDGHFRPRUHJLPHFRQWiELOGHFRPSHWrQFLD

E

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
2VDWLYRVILQDQFHLURVSRGHPVHUFODVVLILFDGRVFRPR

•

(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV

•

0HQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

•

'LVSRQtYHLVSDUDYHQGD

•

0DQWLGRVDWpRYHQFLPHQWR
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLDWLYRVILQDQFHLURVFODVVLILFDGRVFRPR
GLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
2VSDVVLYRVILQDQFHLURVSRGHPVHUFODVVLILFDGRVFRPR

•

0HQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

•

2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV

Classificação
Empréstimos e recebíveis
(QTXDGUDPVHQHVWDFDWHJRULDRVDWLYRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVFRPSDJDPHQWRVIL[RVRX
GHWHUPLQiYHLVTXHQmRHVWmRFRWDGRVHPPHUFDGRDWLYRH[FHWRDTXHOHVTXHDHQWLGDGHWHP
LQWHQomRGHYHQGHULPHGLDWDPHQWHRXQRFXUWRSUD]RRVTXDLVVmRFODVVLILFDGRVFRPRPDQWLGRV
SDUDQHJRFLDomRHRVTXHDHQWLGDGHQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHVLJQDSHORYDORUMXVWRSRU
PHLRGRUHVXOWDGR
(PGH'H]HPEURGHRVHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHPRFDL[D
HHTXLYDOHQWHVGHFDL[DFRQWDVDUHFHEHUGHSDUFHLURVFRQWDVDUHFHEHUHRVHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV

Caixa e equivalentes de caixa
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDEUDQJHPVDOGRVGHFDL[DHLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVFRP
YHQFLPHQWRRULJLQDOGHWUrVPHVHVRXPHQRVDSDUWLUGDGDWDGDFRQWUDWDomR
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2VVDOGRVPDQWLGRVHPFRQWDVFRUUHQWHV ³&DL[DHEDQFRV´ WrPVHXVYDORUHVMXVWRVHTXLYDOHQWHV
DRVVDOGRVFRQWiEHLVHVmRFODVVLILFDGRVFRPRUHFHEtYHLV6mRYDORUHVHPGHSyVLWRVOtTXLGRVH
LPHGLDWDPHQWHUHVJDWiYHLV
$VDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVFODVVLILFDGDVFRPRFDL[DHHTXLYDOHQWHVVmRWUDWDGDVFRPRDWLYRV
ILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR

Ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado
(QTXDGUDPVHQHVVDFDWHJRULDRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVTXHVDWLVID]HPDTXDOTXHUXPD
GDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV
6mRPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRFDVRVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPDILQDOLGDGHGHYHQGDRX
UHFRPSUDHPSUD]RVFXUWRVHGRVGHULYDWLYRVH[FHWRHPHYHQWXDLVVLWXDo}HVGHhedge
accounting(PGH'H]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVGHhedge
accounting
6mRGHVLJQDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGH
UHVXOWDGRSRLVDHVWUDWpJLDGRFXPHQWDGDGHLQYHVWLPHQWRHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRGHVVH
LQVWUXPHQWRpUHDOL]DGDFRPEDVHQRYDORUMXVWR
(PGH'H]HPEURGHRVDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGH
UHVXOWDGRGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHPDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVFODVVLILFDGDVFRPR
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D(TXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHFXUWRSUD]RGHDOWD
OLTXLGH]TXHVmRSURQWDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPPRQWDQWHFRQKHFLGRGHFDL[DHTXHHVWmRVXMHLWDV
DXPLQVLJQLILFDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORUHWDPEpPRVSDVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDR
YDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHPRVMXURVGDVGHErQWXUHV

Instrumentos financeiros derivativos contratados para proteção
2VSDVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGRGD&RPSDQKLD
FRPSUHHQGHPRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRQWUDWDGRVSDUDSURWHomR

Outros passivos financeiros
2VSDVVLYRVILQDQFHLURVTXHQmRVHMDPFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLR
GHUHVXOWDGRVmRFODVVLILFDGRVFRPRRXWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV
2VRXWURVSDVVLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHPRV)RUQHFHGRUHV(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV&RQWDVDSDJDUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVH2XWUDVFRQWDVDSDJDU

Reconhecimento e mensuração
7RGRVRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVIRUDPUHFRQKHFLGRVQREDODQoRGD&RPSDQKLDWDQWRQRDWLYR
TXDQWRQRSDVVLYRWHQGRVLGRPHQVXUDGRVLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWR
$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHGHDFRUGRFRPDVXDFODVVLILFDomR
•

2VDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGRVmRPHQVXUDGRV
SHORYDORUMXVWRHVXDVIOXWXDo}HVVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGR
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•

F

2VHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVHRVRXWURVSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWR
DPRUWL]DGRXVDQGRRPpWRGRGDWD[DHIHWLYDGHMXURVGHFUHVFLGRVGHTXDOTXHUSHUGDSRU
UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO

0RHGDHVWUDQJHLUD
7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGDVSDUDPRHGDIXQFLRQDOSHODWD[DGHFkPELRGD
GDWDGHFDGDWUDQVDomR1DVGDWDVGHIHFKDPHQWRDWLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVHPPRHGD
HVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGRVSDUDDPRHGDIXQFLRQDOSHODWD[DGHFkPELRGRIHFKDPHQWRHRV
JDQKRVHSHUGDVGHYDULDomRFDPELDOVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGRV$WLYRVH
SDVVLYRVQmRPRQHWiULRVDGTXLULGRVRXFRQWUDWDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGRVQDV
GDWDVGHIHFKDPHQWRFRPEDVHQDVWD[DVGHFkPELRGDVGDWDVGDVWUDQVDo}HVHSRUWDQWRQmR
JHUDPYDULDo}HVFDPELDLV

G

(VWRTXHV
2VHVWRTXHVGHPDWHULDLVVmRUHSUHVHQWDGRVSRUDWLYRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURVQDIRUPDGH
PDWHULDLVHVXSULPHQWRVDVHUHPFRQVXPLGRVRXXWLOL]DGRVQDFDPSDQKDGHSHUIXUDomRHQD
SURGXomRGHyOHRHJiV8PDYH]XWLOL]DGRVHVVHVPDWHULDLVVmRUHFODVVLILFDGRVGHHVWRTXHSDUD
LPRELOL]DGRRXFXVWRGHSURGXomR2VHVWRTXHVGHPDWHULDLVHVWmRUHJLVWUDGRVDRFXVWRGH
DTXLVLomRRXSURGXomRHDMXVWDGRVTXDQGRDSOLFiYHODRYDORUGHUHDOL]DomR7RGDDSURGXomRGH
JiVpWUDQVIHULGDLPHGLDWDPHQWHSDUDRFOLHQWH WHUPRHOpWULFD QmRILFDQGRQHQKXPHVWRTXHGH
SURGXWRDFDEDGRDUPD]HQDGRRXVREULVFRHEHQHItFLRGD&RPSDQKLD

H

,PRELOL]DGR
eUHJLVWUDGRDRFXVWRGHDTXLVLomRRXFRQVWUXomRDMXVWDGRTXDQGRDSOLFiYHODRVHXYDORUGH
UHFXSHUDomR
eUHSUHVHQWDGRVREUHWXGRSRUDWLYRVDVVRFLDGRVjVIDVHVGHH[SORUDomRHGHVHQYROYLPHQWRGD
SURGXomRGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDOFRPRSRUH[HPSORJDVWRVFRPSHUIXUDomRHFRPSOHWDomRH
HTXLSDPHQWRVGH( 3 ([SORUDomRH3URGXomR ,QFOXLDLQGDPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVH
RXWURVDWLYRVWDQJtYHLVXWLOL]DGRVSDUDILQVDGPLQLVWUDWLYRVFRPRPyYHLVHHTXLSDPHQWRVGH
LQIRUPiWLFD

Método dos esforços bem sucedidos (Successful efforts method)
2VJDVWRVFRPH[SORUDomRHGHVHQYROYLPHQWRGDSURGXomRGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDOVmR
UHJLVWUDGRVGHDFRUGRFRPRPpWRGRGRVHVIRUoRVEHPVXFHGLGRV successful efforts (VWH
PpWRGRGHWHUPLQDTXHRVFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWRGHWRGRVRVSRoRVGHSURGXomRHGRVSRoRV
H[SORUDWyULRVEHPVXFHGLGRVYLQFXODGRVjVUHVHUYDVHFRQRPLFDPHQWHYLiYHLVVHMDP
FDSLWDOL]DGRVHQTXDQWRRVFXVWRVGHJHRORJLD JHRItVLFD * * HGHVtVPLFDGHYHPVHU
FRQVLGHUDGRVGHVSHVDVGRH[HUFtFLR$GLFLRQDOPHQWHRVSRoRVH[SORUDWyULRVVHFRVHRVJDVWRV
YLQFXODGRVDiUHDVQmRFRPHUFLDLVGHYHPVHUUHJLVWUDGRVQRUHVXOWDGRTXDQGRVmRLGHQWLILFDGRV
FRPRWDO

Gastos com abandono
2VJDVWRVFRPDEDQGRQRGDViUHDVGHGHVHQYROYLPHQWRHSURGXomRGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDOVmR
UHJLVWUDGRVFRPRDWLYRLPRELOL]DGRHPFRQWUDSDUWLGDGHXPDSURYLVmRQRSDVVLYR9LGH1RWDV
([SOLFDWLYDVQ K H
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Custos de empréstimos
2VFXVWRVGHHPSUpVWLPRVTXHVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRFRQVWUXomRRXSURGXomR
GHXPDWLYRTXDOLILFDGRID]HPSDUWHGRFXVWRGHVVHDWLYRHSRUWDQWRVmRFDSLWDOL]DGRV2V
GHPDLVFXVWRVGHHPSUpVWLPRVVmRUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDGRH[HUFtFLRHPTXHVmR
LQFRUULGRV
$WLYRVTXDOLILFDGRVVmRDWLYRVTXHQHFHVVDULDPHQWHOHYDPXPSHUtRGRGHWHPSRVXEVWDQFLDOSDUD
ILFDUHPSURQWRVSDUDVHXXVRSUHWHQGLGRRXSDUDYHQGD$FDSLWDOL]DomRGRVFXVWRVGH
HPSUpVWLPRVpLQLFLDGDTXDQGRVmRLQFRUULGRVJDVWRVFRPRDWLYRTXDOLILFiYHOHVmRLQFRUULGRV
FXVWRVGHHPSUpVWLPRHFHVVDTXDQGRRDWLYRTXDOLILFiYHOHVWiSURQWRSDUDRXVRRXTXDQGRD
FRQVWUXomRRXSURGXomRGRDWLYRpVXVSHQVDSRUORQJRVSHUtRGRV
2VFXVWRVGHHPSUpVWLPRVLQFOXHPMXURVHYDULDomRFDPELDOVHQGRTXHHVVD~OWLPDVRPHQWHp
FDSLWDOL]DGDQDH[WHQVmRHPTXHHTXDOL]DRVMXURVGHXPDFDSWDomRHPPRHGDHVWUDQJHLUDDRV
MXURVTXHVHULDPLQFRUULGRVHPXPDFDSWDomRHPFRQGLo}HVVHPHOKDQWHVQRPHUFDGRQDFLRQDO
$GLFLRQDOPHQWHQDGHWHUPLQDomRGHFXVWRVGHHPSUpVWLPRVHOHJtYHLVDFDSLWDOL]DomRD
&RPSDQKLDH[FOXLHYHQWXDLVUHQGLPHQWRVDXIHULGRVSRUDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVUHDOL]DGDVFRP
UHFXUVRVDGYLQGRVGHWDLVHPSUpVWLPRV

Depleção e depreciação
2VJDVWRVGHH[SORUDomRHGHVHQYROYLPHQWRGDSURGXomRVmRGHSUHFLDGRVDSDUWLUGDGHFODUDomR
GHFRPHUFLDOLGDGHHLQtFLRGDSURGXomRSHORPpWRGRGHXQLGDGHVSURGX]LGDV1HVVHPpWRGRD
WD[DGHGHSUHFLDomRPHQVDOpREWLGDGLYLGLQGRVHDSURGXomRPHQVDOSHORVDOGRWRWDOHVWLPDGR
GDVUHVHUYDV SURYDGDPDLVSURYiYHO3 QRLQtFLRGRPrV$QXDOPHQWHD&RPSDQKLDUHYLVDR
VDOGRWRWDOGDVUHVHUYDV
2VGHPDLVLWHQVGHDWLYRLPRELOL]DGRVmRGHSUHFLDGRVSHORPpWRGROLQHDUjVWD[DVPHQFLRQDGDV
QD1RWD([SOLFDWLYDQTXHOHYDPHPFRQVLGHUDomRRWHPSRGHYLGD~WLOHVWLPDGRGRVEHQV
FRPVHXVUHVSHFWLYRVYDORUHVUHVLGXDLV

I

,QWDQJtYHO
eUHJLVWUDGRDRFXVWRGHDTXLVLomRDMXVWDGRTXDQGRDSOLFiYHODRVHXYDORUGHUHFXSHUDomR
eUHSUHVHQWDGRVREUHWXGRSHORVE{QXVGHDVVLQDWXUDSDJRVSDUDVHREWHUDFRQFHVVmRGDV
DWLYLGDGHVGHH[SORUDomRHSURGXomRGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDOHPGHWHUPLQDGRVEORFRV,QFOXL
DLQGDRVJDVWRVDVVRFLDGRVjDTXLVLomRGHVLVWHPDVHSURJUDPDVGHLQIRUPiWLFD

Amortização
2VE{QXVGHDVVLQDWXUDVmRDPRUWL]DGRVDSDUWLUGDGHFODUDomRGHFRPHUFLDOLGDGHHLQtFLRGD
SURGXomRSHORPpWRGRGHXQLGDGHVSURGX]LGDV2VGHPDLVLQWDQJtYHLVVmRDPRUWL]DGRVSHOR
PpWRGROLQHDUjVWD[DVPHQFLRQDGDVQD1RWD([SOLFDWLYDQTXHOHYDPHPFRQVLGHUDomRR
WHPSRGHXWLOL]DomRHVWLPDGR


219

Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de Dezembro de 2016

J

5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO impairment
Análise de indicativos
2VYDORUHVFRQWiEHLVGRVDWLYRVQmRILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDVmRUHYLVWRVDFDGDGDWDGH
DSUHVHQWDomRSDUDDSXUDUVHKiLQGLFDomRGHSHUGDQRYDORUUHFXSHUiYHO&DVRRFRUUDWDO
LQGLFDomRHQWmRRYDORUUHFXSHUiYHOGRDWLYRpGHWHUPLQDGR
(VSHFLILFDPHQWHHPUHODomRDRVDWLYRVUHODFLRQDGRVjVDWLYLGDGHVGHH[SORUDomRGHSHWUyOHRH
JiVQDWXUDOD&RPSDQKLDFRQVLGHUDDOJXQVIDWRUHVFRPRLQGLFDWLYRVGHTXHXPDWLYRQmRp
UHFXSHUiYHOFRPRSRUH[HPSOR L QmRKiXPRUoDPHQWRDSURYDGRSDUDRVHVWXGRVGH
YLDELOLGDGHGRVSRoRVSHUIXUDGRV LL RSUD]RGHFRQFHVVmRHVWiFKHJDQGRSUy[LPRDRILPDV
DWLYLGDGHVH[SORUDWyULDVDLQGDHVWmRHPIDVHLQLFLDOHQmRpSURYiYHODUHQRYDomRGHVVD
FRQFHVVmR LLL RVSRoRVSHUIXUDGRVIRUDPGDGRVFRPRVHFRV LY RVKLGURFDUERQHWRV
HQFRQWUDGRVQmRVmRVXILFLHQWHVSDUDFRQVWLWXtUHPXPDUHVHUYDRXVHMDQmRVmRUHFXSHUiYHLV
GDGDVDVDWXDLVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHWHFQROyJLFDV6HDDYDOLDomRDSRQWDUDH[LVWrQFLDGH
LQGLFDWLYRVGHimpairmentHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHUTXHGHIDWRKiXPDSHUGD
QmRUHFXSHUiYHOWDOSHUGDpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR

K

3URYLV}HV
8PDSURYLVmRpUHFRQKHFLGDQREDODQoRTXDQGRD&RPSDQKLDSRVVXLXPDREULJDomROHJDORX
FRQVWLWXtGDFRPRUHVXOWDGRGHXPHYHQWRSDVVDGRVHQGRSURYiYHOTXHUHFXUVRVHFRQ{PLFRV
VHMDPUHTXHULGRVSDUDVDOGDUDREULJDomR$VSURYLV}HVVmRUHJLVWUDGDVWHQGRFRPREDVHDV
PHOKRUHVHVWLPDWLYDVGD$GPLQLVWUDomR

Provisão para obrigação de abandono futuro de campos de exploração e produção
$QWHVGDGHFODUDomRGHFRPHUFLDOLGDGHGHXPDGHWHUPLQDGDiUHDD&RPSDQKLDQmRSURYLVLRQD
RVJDVWRVSUHYLVWRVFRPDEDQGRQRDRILPGRSHUtRGRGHFRQFHVVmRRXGHSURGXomR$SURYLVmR
QmRpFRQVWLWXtGDSRLVGDGDDIDVHHPTXHVHHQFRQWUDDRSHUDomRDLQGDQmRpSRVVtYHOXPD
PHQVXUDomRFRPUD]RiYHOVHJXUDQoDGRVJDVWRVDVHUHPLQFRUULGRVHQHPDSUHYLVmRGDGDWDGH
DEDQGRQRGDiUHD
&RPDDSURYDomRGR3ODQRGH'HVHQYROYLPHQWRSHOD$13TXDQGRRDWLYRHQWUDQDIDVHGH
GHVHQYROYLPHQWRKiPDLVVXEVtGLRVSDUDHVWLPDUGHIRUPDUD]RiYHOHVVHVJDVWRVRVPHVPRVVmR
SURYLVLRQDGRVHPFRQWUDSDUWLGDGRDWLYRLPRELOL]DGR
$PHWRGRORJLDGHFiOFXORGHVVDSURYLVmRFRQVLVWHHPHVWLPDUQDGDWDEDVHTXDQWRD&RPSDQKLD
GHVHPEROVDULDFDVRDEDQGRQDVVHDViUHDVQDTXHOHPRPHQWR2PRQWDQWHHVWLPDGRp
LQIODFLRQDGRDWpDGDWDSUHYLVWDSDUDRDEDQGRQRHSRVWHULRUPHQWHGHVFRQWDGRDYDORUSUHVHQWH
SRUXPDWD[DOLYUHGHULVFR2ULVFRDVVRFLDGRjSURYLVmRpFRQVLGHUDGRQRIOX[RHVWLPDGRGH
SDJDPHQWRV
$WD[DOLYUHGHULVFRXWLOL]DGDpDWD[DGHXPWtWXORJRYHUQDPHQWDOFXMDPRHGDHSUD]RVHMDP
VLPLODUHVDRGDSURYLVmR$VWD[DVGHLQIODomRHGHGHVFRQWRVmRUHYLVDGDVSHULRGLFDPHQWHH
HYHQWXDLVDXPHQWRVRXUHGXo}HVGDSURYLVmRSDUDDEDQGRQRVmRUHJLVWUDGRVHPFRQWUDSDUWLGDGR
DWLYRLPRELOL]DGR
(PDGLomRPHQVDOPHQWHDSURYLVmRpDXPHQWDGDSHORHIHLWRGDWD[DGHGHVFRQWR DFUpVFLPR
GRVMXURV HPFRQWUDSDUWLGDGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR


220

Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de Dezembro de 2016

L

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDVmRFDOFXODGRV
UHVSHFWLYDPHQWHFRPEDVHQDVDOtTXRWDVGHDFUHVFLGDGRDGLFLRQDOGHVREUHROXFUR
WULEXWiYHOH[FHGHQWHD5SRUDQRHVREUHROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomRVRFLDO
VREUHROXFUROtTXLGRHFRQVLGHUDPDDPRUWL]DomRHPPHVHVGDVGHVSHVDVUHIHUHQWHVDR
SHUtRGRSUpRSHUDFLRQDODOpPGRSUHMXt]RILVFDO

Saldos correntes
2VHQFDUJRVGHLPSRVWRGHUHQGDHGHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVVmRFDOFXODGRVFRPEDVHQDV
OHLVWULEXWiULDVSURPXOJDGDVDWpDGDWDGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV$$GPLQLVWUDomRDYDOLD
SHULRGLFDPHQWHDVSRVLo}HVDVVXPLGDVSHOD&RPSDQKLDQDVGHFODUDo}HVGHLPSRVWRVVREUHD
UHQGDRQGHDUHJXODPHQWDomRILVFDODSOLFiYHOGiPDUJHPDLQWHUSUHWDo}HV
$OHJLVODomRSHUPLWHDRSomRSHORSDJDPHQWRWULPHVWUDORXPHQVDOGHLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDOWHQGRD&RPSDQKLDRSWDGRSRUHIHWXDUDQWHFLSDo}HVPHQVDLV

Saldos diferidos
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVVREUHDVGLIHUHQoDV
WHPSRUiULDVGHFRUUHQWHVGHGLIHUHQoDVHQWUHDVEDVHVILVFDLVGRVDWLYRVHSDVVLYRVHVHXVYDORUHV
FRQWiEHLV2LPSRVWRGHUHQGDGLIHULGRpGHWHUPLQDGRXVDQGRVHDOtTXRWDVGHLPSRVWR HOHLV
ILVFDLV SURPXOJDGDVDWpDGDWDGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV0XGDQoDVSRVWHULRUHVQDV
DOtTXRWDVGHLPSRVWRRXQDOHJLVODomRILVFDOSRGHPDOWHUDURVYDORUHVGRVVDOGRVGHLPSRVWRV
GLIHULGRVWDQWRDWLYRVFRPRSDVVLYRV

Incentivos fiscais
$&RPSDQKLDHVWiVLWXDGDHPXPUHJLmRQDiUHDGHDWXDomRGD6XGHQH 6XSHULQWHQGrQFLDGR
'HVHQYROYLPHQWRGR1RUGHVWH HREWHYHRLQFHQWLYRILVFDOTXHHVWDEHOHFHXPDUHGXomRGH
GRLPSRVWRGHUHQGDGROXFURGHFRUUHQWHGDUHFHLWDLQFHQWLYDGDDWp
2UHVXOWDGRREWLGRFRPHVWHEHQHItFLRILVFDOpDUHGXomRGDGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHQD
GLVWULEXLomRGRVUHVXOWDGRVGRH[HUFtFLRRPRQWDQWHUHGX]LGRGDGHVSHVDpGHVWLQDGRjFRQWDGH
UHVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLVFRQIRUPHGLVSRVLomROHJDO

M

$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
8PDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOpFODVVLILFDGRFRPRILQDQFHLURVHHOHWUDQVIHUHVXEVWDQFLDOPHQWH
WRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVLQHUHQWHVjSURSULHGDGHGRDUUHQGDGRUSDUDRDUUHQGDWiULRGR
FRQWUiULRRDUUHQGDPHQWRpFODVVLILFDGRFRPRRSHUDFLRQDO
2VSDJDPHQWRVHIHWXDGRVSDUDDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomR
GRVUHVXOWDGRVGXUDQWHRSHUtRGRGRDUUHQGDPHQWR
$&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXQHQKXPDRSHUDomRTXHFDUDFWHUL]DVVHRUHJLVWURGHXP
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLUR
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N

*DVWRVDVVRFLDGRVjVjoint operations GHH[SORUDomRHSURGXomR
&RPRRSHUDGRUDGDVFRQFHVV}HVSDUDH[SORUDomRHSURGXomRGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDOXPDGDV
REULJDo}HVGD&RPSDQKLDpUHSUHVHQWDUDjoint operation SHUDQWHWHUFHLURV1HVVHVHQWLGRD
RSHUDGRUDpUHVSRQViYHOSRUFRQWUDWDUHSDJDURVIRUQHFHGRUHVGHVVDVjoint operations HSRU
LVVRDVIDWXUDVUHFHELGDVSHODVRSHUDGRUDVFRQWHPSODPRYDORUWRWDOGRVPDWHULDLVHVHUYLoRV
DGTXLULGRVSHODVjoint ventures

2VLPSDFWRVQRUHVXOWDGRLQGLYLGXDOGD&RPSDQKLDHQWUHWDQWRUHIOHWHDSHQDVVXDV
SDUWLFLSDo}HVQDVFRQFHVV}HVMiTXHDVSDUFHODVDVVRFLDGDVDRVGHPDLVSDUFHLURVVmRFREUDGDV
GRVPHVPRV

(VVDVFREUDQoDVRFRUUHPPHQVDOPHQWH$&RPSDQKLDUHSRUWDRVJDVWRVWRWDLVMiLQFRUULGRVSHOD
RSHUDomRIDWXUDGRVRXQmRDWUDYpVGRUHODWyULRbilling statementTXHVHUYHGHEDVHSDUDDV
FREUDQoDVPHQVDLV cash calls .


O

%HQHItFLRVDHPSUHJDGRV
2EULJDo}HVUHODWLYDVDEHQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRVVmRPHQVXUDGDVHPXPDEDVH
QmRGHVFRQWDGDHVmRUHJLVWUDGDVFRPRGHVSHVDVRXSDUWHGRFXVWRGRLPRELOL]DGRFRQIRUPHR
VHUYLoRUHODFLRQDGRVHMDSUHVWDGR

2SDVVLYRpUHFRQKHFLGRSHORYDORUHVSHUDGRDVHUGHVHPEROVDGRVRERSODQRGHERQLILFDomRHP
GLQKHLURVHD&RPSDQKLDWHPXPDREULJDomRIRUPDOL]DGDGHSDJDUHVVHYDORUHPIXQomRGH
VHUYLoRSDVVDGRSUHVWDGRSHORHPSUHJDGRHVHDREULJDomRSXGHUVHUHVWLPDGDGHPDQHLUD
FRQILiYHO



P

&DSLWDOVRFLDO
$o}HVRUGLQiULDVVmRFODVVLILFDGDVFRPRSDWULP{QLROtTXLGR


Q

5HFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
$EUDQJHPEDVLFDPHQWHMXURVGHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
YDULDo}HVQRYDORUMXVWRGHDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGR
UHVXOWDGRJDQKRVHSHUGDVUHDOL]DGDVFRPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV HDPRUWL]DomR
GRVFXVWRVGHFDSWDomR2VMXURVVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSDJRVVHUmRFODVVLILFDGRV
QRIOX[RGHFDL[DGHILQDQFLDPHQWRVTXDQGRIRUHPFXVWRVGHREWHQomRGHUHFXUVRVILQDQFHLURV
DRFRQWUiULRVHUmRFODVVLILFDGRVQRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDO

2VJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVVmRLQIRUPDGRVVHSDUDGDPHQWHWDPEpPFRPRUHFHLWDVRXGHVSHVDV
ILQDQFHLUDV
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$&RPSDQKLDGHPRQVWUDRPRQWDQWHGHMXURVSDJRVVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
GLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVDDODYDQFDJHPILQDQFHLUDQDVGHPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DFRPR
IOX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV


R

1RYDVQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVDLQGDQmRHIHWLYDV
8PDVpULHGHQRYDVQRUPDVRXDOWHUDo}HVGHQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVVHUmRHIHWLYDVSDUD
H[HUFtFLRVLQLFLDGRVDSyVGHMDQHLURGH$&RPSDQKLDHVWiDYDOLDQGRDDSOLFDELOLGDGH
GHVVDVQRYDVQRUPDV


Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26 / IAS 7)38
$VDOWHUDo}HVUHTXHUHPGLYXOJDo}HVDGLFLRQDLVTXHSHUPLWDPDRVXVXiULRVGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHQWHQGHUHDYDOLDUDVPXGDQoDVQRVSDVVLYRVGHFRUUHQWHVGHDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRWDQWRPXGDQoDVGHFRUUHQWHVGHIOX[RVGHFDL[DTXDQWRRXWUDVPXGDQoDV
$VDOWHUDo}HVVmRHIHWLYDVSDUDSHUtRGRVDQXDLVFRPLQtFLRHPRXDSyVGHMDQHLURGH$
DGRomRDQWHFLSDGDpSHUPLWLGDVRPHQWHSDUDGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDV
,)56V

3DUDDWHQGHURVQRYRVUHTXHULPHQWRVGHGLYXOJDomR$&RPSDQKLDSUHWHQGHDSUHVHQWDUXPD
UHFRQFLOLDomRHQWUHRVVDOGRVGHDEHUWXUDHIHFKDPHQWRGHSDVVLYRVFRPPXGDQoDVGHFRUUHQWHV
GHDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR


Reconhecimento de Impostos Diferidos Ativos para Perdas Não Realizadas
(Alterações ao CPC 32 / IAS 12)
$VDOWHUDo}HVHVFODUHFHPDFRQWDELOL]DomRGHLPSRVWRVGLIHULGRVDWLYRVSDUDSHUGDVQmR
UHDOL]DGDVHPLQVWUXPHQWRVGHGtYLGDPHQVXUDGRVDYDORUMXVWR

$VDOWHUDo}HVVmRHIHWLYDVSDUDSHUtRGRVDQXDLVFRPLQtFLRHPRXDSyVGHMDQHLURGH
FRPDGRomRDQWHFLSDGDSHUPLWLGDVRPHQWHSDUDGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDV
,)56V

$&RPSDQKLDHVWiDYDOLDQGRRSRWHQFLDOLPSDFWRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV$WpR
PRPHQWRD&RPSDQKLDQmRHVSHUDTXDOTXHULPSDFWRVLJQLILFDWLYR


IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (Receita de Contratos com
Clientes)
$,)56LQWURGX]XPDHVWUXWXUDDEUDQJHQWHSDUDGHWHUPLQDUVHHTXDQGRXPDUHFHLWDp
UHFRQKHFLGDHFRPRDUHFHLWDpPHQVXUDGD$,)56VXEVWLWXLDVDWXDLVQRUPDVSDUDR
UHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVLQFOXLQGRR&3& ,$6 5HFHLWDV&3& ,$6 &RQWUDWRV
GH&RQVWUXomRHD&3&,QWHUSUHWDomR$ ,)5,& 3URJUDPDVGH)LGHOLGDGHFRPR&OLHQWH
$,)56HQWUDHPYLJRUSDUDSHUtRGRVDQXDLVFRPLQtFLRHPRXDSyVGHMDQHLURGH$
DGRomRDQWHFLSDGDpSHUPLWLGDVRPHQWHSDUDGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDV
,)56V

$&RPSDQKLDHVWiDYDOLDQGRRSRWHQFLDOLPSDFWRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV$WpR
PRPHQWRD&RPSDQKLDQmRHVSHUDTXDOTXHULPSDFWRVLJQLILFDWLYR
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IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros)
$,)56VXEVWLWXLDVRULHQWDo}HVH[LVWHQWHVQD,$6 &3& ,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
5HFRQKHFLPHQWRH0HQVXUDomR$,)56LQFOXLQRYRVPRGHORVSDUDDFODVVLILFDomRH
PHQVXUDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHDPHQVXUDomRGHSHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWRSDUD
DWLYRVILQDQFHLURVHFRQWUDWXDLVFRPRWDPEpPQRYRVUHTXLVLWRVVREUHDFRQWDELOL]DomRGHKHGJH
$QRYDQRUPDPDQWpPDVRULHQWDo}HVH[LVWHQWHVVREUHRUHFRQKHFLPHQWRHGHVUHFRQKHFLPHQWR
GHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGD,$6

$,)56HQWUDHPYLJRUSDUDSHUtRGRVDQXDLVFRPLQtFLRHPRXDSyVGHMDQHLURGHFRP
DGRomRDQWHFLSDGDSHUPLWLGDVRPHQWHSDUDGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDV,)56V
2LPSDFWRHIHWLYRGDDGRomRGD,)56QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHP
QmRSRGHVHUHVWLPDGRFRPFRQILDQoDSRLVGHSHQGHUiGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVTXHD
&RPSDQKLDGHWLYHUHGDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHPEHPFRPRGHGHFLV}HVHMXOJDPHQWRV
FRQWiEHLVTXHD&RPSDQKLDIDUiQRIXWXUR$QRYDQRUPDH[LJLUiTXHD&RPSDQKLDUHYLVHVHXV
SURFHVVRVFRQWiEHLVHFRQWUROHVLQWHUQRVUHODFLRQDGRVjFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGH
LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHHVVDVDOWHUDo}HVDLQGDQmRHVWmRILQDOL]DGDV

$&RPSDQKLDHVWiDYDOLDQGRRSRWHQFLDOLPSDFWRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV$WpR
PRPHQWRD&RPSDQKLDQmRHVSHUDTXDOTXHULPSDFWRVLJQLILFDWLYR


IFRS 16 Leases (Arrendamentos)
$,)56LQWURGX]XPPRGHOR~QLFRGHFRQWDELOL]DomRGHDUUHQGDPHQWRVQREDODQoR
SDWULPRQLDOSDUDDUUHQGDWiULRV8PDUUHQGDWiULRUHFRQKHFHXPDWLYRGHGLUHLWRGHXVRTXH
UHSUHVHQWDRVHXGLUHLWRGHXWLOL]DURDWLYRDUUHQGDGRHXPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRTXH
UHSUHVHQWDDVXDREULJDomRGHHIHWXDUSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWR,VHQo}HVRSFLRQDLVHVWmR
GLVSRQtYHLVSDUDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHLWHQVGHEDL[RYDORU$FRQWDELOLGDGHGR
DUUHQGDGRUSHUPDQHFHVHPHOKDQWHjQRUPDDWXDOLVWRpRVDUUHQGDGRUHVFRQWLQXDPDFODVVLILFDU
RVDUUHQGDPHQWRVHPILQDQFHLURVRXRSHUDFLRQDLV

$,)56VXEVWLWXLDVQRUPDVGHDUUHQGDPHQWRH[LVWHQWHVLQFOXLQGRR&3& ,$6 
2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLOHR,&3& ,)5,&6,&H6,& $VSHFWRV
&RPSOHPHQWDUHVGDV2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO

$QRUPDpHIHWLYDSDUDSHUtRGRVDQXDLVFRPLQtFLRHPRXDSyVGHMDQHLURGH$DGRomR
DQWHFLSDGDpSHUPLWLGDVRPHQWHSDUDGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDV,)56VH
DSHQDVSDUDHQWLGDGHVTXHDSOLFDPD,)565HFHLWDGH&RQWUDWRVFRP&OLHQWHVHPRXDQWHVGD
GDWDGHDSOLFDomRLQLFLDOGD,)56

$&RPSDQKLDHVWiDYDOLDQGRRSRWHQFLDOLPSDFWRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV


Alterações ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à
classificação e mensuração de determinadas transações com pagamento baseado em
ações.
2&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLVDLQGDQmRHPLWLXSURQXQFLDPHQWRFRQWiELORX
DOWHUDomRQRVSURQXQFLDPHQWRVYLJHQWHVFRUUHVSRQGHQWHVDWRGDVDVQRYDV,)563RUWDQWRD
DGRomRDQWHFLSDGDGHVVDV,)56QmRpSHUPLWLGDSDUDHQWLGDGHVTXHGLYXOJDPDVVXDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
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&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



'H] 



 



 
 




 



&DL[DHEDQFRV
$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV L 


L

'H]


 


5HIHUHVHDDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHPLQYHVWLPHQWRVFRPULVFRLQVLJQLILFDQWHGHDOWHUDomRGHYDORULQGH[DGRVjWD[D
GHGHSyVLWRLQWHUEDQFiULRFRPOLTXLGH]SDUDUHVJDWHHPDWpGLDV2VLQYHVWLPHQWRVVmRUHDOL]DGRVFRPLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKDDSURYDGDVSHOD'LUHWRULD([HFXWLYDUHVSHLWDQGRDLQGDOLPLWHVGHFRQFHQWUDomRSRU
FRQWUDSDUWHDSURYDGD2DFRPSDQKDPHQWRGRULVFRGHFUpGLWRGDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVpUHDOL]DGRFRPEDVHHP
PHWRGRORJLDTXHFRQVLGHUDGHQWUHRXWUDVLQIRUPDo}HVRVratingsGLYXOJDGRVSHODVDJrQFLDVLQWHUQDFLRQDLVGHrating.
(PGHGH]HPEURGHDUHQWDELOLGDGHPpGLDGDVDSOLFDo}HVHUDGH&',

$VRSHUDo}HVFRPSURPLVVDGDVDWHQGHPDGHILQLomRGHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DWHQGRHPYLVWDDV
FDUDFWHUtVWLFDVPHQFLRQDGDVDFLPDDJDUDQWLDGHUHFRPSUDGRVWtWXORVSRUSDUWHGDVLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVHPLVVRUDVHDHVWUDWpJLDGHJHVWmRGHFDL[DGHFXUWRSUD]RGD&RPSDQKLD




&RQWDVDUHFHEHU



9HQGDGHJiV
9HQGDGHJiVHDUUHQGDPHQWRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV

'H]













'H]










2FRQWDVDUHFHEHUGD&RPSDQKLDUHIHUHVHVXEVWDQFLDOPHQWHDUHFHEtYHLVDVVRFLDGRVDRV
FRQWUDWRVGHIRUQHFLPHQWRGHJiVHDUUHQGDPHQWRGHFDSDFLGDGHGHXQLGDGHGHWUDWDPHQWRGHJiV
FRPVXEVLGLiULDVGD(1(9$

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDUHFHEtYHLVUHOHYDQWHVYHQFLGRV




(VWRTXHVGHPDWHULDLVHFRQVXPtYHLV
&RPSRVWREDVLFDPHQWHSRUPDWHULDLVFRQVXPtYHLVQRSHUtRGRGHXPDQRQHFHVViULRVj
H[HFXomRGDFDPSDQKDGHSHUIXUDomRGD&RPSDQKLDVHQGRDSRVLomRHPGHGH]HPEURGH
GH5 5HPGHGH]HPEURGH 
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(PGHGH]HPEURGH

'HSUHFLDomRHGHSOHomRQRH[HUFtFLR

(PGHGH]HPEURGH

7D[DVGHGHSUHFLDomRHGHSOHWDomR

9DORUUHVLGXDOOtTXLGR
(PGHGH]HPEURGH
(PGHGH]HPEURGH



























,PRELOL]DGR

(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
3URYLVmRSDUDDEDQGRQR
-XURVFDSLWDOL]DGRV
$PRUWL]DomRFXVWRGHFDSWDomR
5HQGLPHQWRVGHDSOLFDomRILQDQFHLUD
$TXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HV E 
&UpGLWR3LVH&RILQV
%DL[DV&XVWRVQmRUHFXSHUiYHLV

(PGHGH]HPEURGH

$GLo}HV
3URYLVmRSDUDDEDQGRQR
-XURVFDSLWDOL]DGRV
$PRUWL]DomRFXVWRGHFDSWDomR
5HQGLPHQWRVGHDSOLFDomRILQDQFHLUD
&UpGLWR3LVH&RILQV
%DL[DV&XVWRVQmRUHFXSHUiYHLV

(PGHGH]HPEURGH

'HSUHFLDomRHGHSOHomR

(PGHGH]HPEURGH

'HSUHFLDomRHGHSOHomRQRH[HUFtFLR
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0yYHLVH
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$SUHVHQWDomRGRLPRELOL]DGRHGDGHVSHVDGHH[SORUDomRHSURGXomR

0RYLPHQWRGRLPRELOL]DGRGH( 3HP

%DFLD

3DUQDtED





1GH%ORFRV  $GLo}HV E 
 
 
 
 

%DL[DSRoRV
VHFRViUHDV
'HVSHVDVFRP
VXEFRPHUFLDLV F  
H[SORUDomR
 

  



0RYLPHQWRGRLPRELOL]DGRGH( 3HP


%DFLD

3DUQDtED





1GH%ORFRV  $GLo}HV E 
 
 
 
 

%DL[DSRoRV
VHFRViUHDV
'HVSHVDVFRP
VXEFRPHUFLDLV F  
H[SORUDomR
 

  




a.

Avaliação de indicativos de impairment
$&RPSDQKLDYHPHIHWXDQGRRVLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVSDUDFXPSULUVHXSURJUDPD
H[SORUDWyULRHREWHUDFHVVRjVUHVHUYDVVXILFLHQWHVSDUDRVXFHVVRGHVXDVRSHUDo}HVIXWXUDV

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDSDUDILQVGHDYDOLDomRGHLPSDLUPHQWFRPRXPDXQLGDGHJHUDGRUDGH
FDL[D 8*& VXDVXQLGDGHVSURGXWRUDVGHJiV 83*V HRVDWLYRVUHODFLRQDGRVDRVVHXVFDPSRV
SURGXWRUHVSRUFDPSR

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXLQGLFDWLYRVGHimpairment
DVVRFLDGRVDRVDWLYRVGH( 3


b.

Histórico de aquisição de concessões exploratórias
(PGHVHWHPEURGHIRLKRPRORJDGDSHOD$13DDTXLVLomRGHGHSDUWLFLSDomRHP
VHWHEORFRVH[SORUDWyULRVWHUUHVWUHVQD%DFLDGR3DUQDtEDLQWHULRUGR0DUDQKmRSRUPHLRGD
HPSUHVDOLJDGD2*;3 *TXHVHWRUQRXRSHUDGRUDGDVFRQFHVV}HVQDpSRFD)RLSDJRR
PRQWDQWHGH5HTXLYDOHQWHVDRVE{QXVGHDVVLQDWXUDSDUFHODGD&RPSDQKLD(VWD
SDUWLFLSDomRIRLDGTXLULGDMXQWRj3HWUD(QHUJLD/WGDVXFHGLGDSHOD%30%3DUQDtED6$
DWXDOPHQWHDGHWHQWRUDGHGRVUHIHULGRVEORFRV

(PGHDEULOGHD$13DSURYRXDWUDQVIHUrQFLDGDSDUWLFLSDomRGHGRVGLUHLWRVH
REULJDo}HVUHIHUHQWHVDVHWHEORFRVH[SORUDWyULRVWHUUHVWUHVQD%DFLDGR3DUQDtEDGHWLGRVQD
pSRFDSHODHPSUHVDOLJDGD2*;3 *SDUDD3*1

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDKRPRORJRXDDTXLVLomRGHGHSDUWLFLSDomRQR
EORFR317ORFDOL]DGRQD%DFLDGR3DUQDtED$SDUWLFLSDomRIRLDGTXLULGDSHOD3*1MXQWR
jVFRPSDQKLDV,PHWDPH(QHUJLD6$'(/3(QJHQKDULD0HFkQLFD/WGDH2UWHQJ
(TXLSDPHQWRVH6LVWHPDV/WGDTXHSHUPDQHFHUDPFRPSDUWLFLSDomRGHH
UHVSHFWLYDPHQWH$3*1GHWpPGHSDUWLFLSDomRHpDRSHUDGRUDGREORFR

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDGHYROYHXHPVXDWRWDOLGDGHREORFR317 FRQWUDWR
GHFRQFHVVmR%731 SDUDD$13DSyVDUHDOL]DomRGHWRGRR3URJUDPD([SORUDWyULR0tQLPR
3(0 GDH)DVHGR3HUtRGRGH&RQFHVVmRLQFOXLQGRDSHUIXUDomRGHGRLVSRoRVVHP
GHVFREHUWDGHKLGURFDUERQHWRV
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(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDILUPRXFRQWUDWR Farm-out Agreement QRTXDOIRL
SUHYLVWDDDTXLVLomRGHGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGREORFR317(PGH
GH]HPEURGHD$13DSURYRXGHIRUPDGHILQLWLYDDFHVVmRGRDWLYR&RPDHIHWLYDomRGD
FHVVmRIRUDPUHVFLQGLGRVRFRQWUDWRGHFRQVyUFLRHRJoint Operating AgreementUHODWLYRVDR
EORFR317VHQGRFRQIHULGDTXLWDomRP~WXDHQWUHDV3DUWHVFRPUHODomRDWRGRVRVYDORUHV
YHQFLGRV 5 HYLQFHQGRVGDDQWLJDSDUFHULD

(PGHRXWXEURGHD3*1DUUHPDWRXFRPRRSHUDGRUDQRYRVEORFRVQD5RGDGD
GH/LFLWDo}HVUHDOL]DGDSHOD$13'RWRWDOGHEORFRVDUUHPDWDGRVTXHVRPDPPLO.PðGRLV
IRUDPHPSDUFHULDFRPD(1*,( H[*')6XH] 317H317HGRLVFRPD%30%
3DUQDtED317H3172VRXWURVGRLVIRUDPDGTXLULGRVLQWHJUDOPHQWHSHOD3*131
7H317

(PDEULOGHSRUPHLRGRRItFLRQD$13DSURYRXDGHYROXomRGDiUHD6XOGH
*95RQGHIRLSHUIXUDGRRSRoR2*; )D]6mR-RVp([W 

(PDJRVWRGHD$13DSURYRXRSODQRGHGHYROXomRGR3$'GH(VSHUDQWLQySROLVRQGHIRL
SHUIXUDGRRSRoRSLRQHLUR2*;0$(VSHUDQWLQySROLV

1RGLDGHGH]HPEURGHD3*1SDVVRXDGHWHURVUHVWDQWHVGDSDUWLFLSDomRGRV
EORFRV317H317GD5RGDGDGH/LFLWDo}HVUHDOL]DGDSHOD$13


c.

Baixas - Custos não recuperáveis
(PGHGH]HPEURGHDVEDL[DVGRVFXVWRVDVVRFLDGRVDSRoRVGDGRVFRPRVHFRVHD
iUHDVQmRFRPHUFLDLVUHSUHVHQWDUDP5 5HPGHGH]HPEURGH 


d.

Depreciação
&RQIRUPHDSUHVHQWDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQ H RLPRELOL]DGRGH( 3pGHSUHFLDGRDSDUWLU
GDGHFODUDomRGHFRPHUFLDOLGDGHHLQtFLRGDSURGXomRSHORPpWRGRGHXQLGDGHVSURGX]LGDV

$QXDOPHQWHRYROXPHGHUHVHYDV3GHFDGDFDPSRpFHUWLILFDGRSRUHPSUHVDGHFODVVH
LQWHUQDFLRQDOHFRPEDVHQHVVDVLQIRUPDo}HVD&RPSDQKLDPDQWpPVHXVUHJLVWURVGH
GHSUHFLDomRSRUXQLGDGHVSURGX]LGDV

$EDL[RTXDGURUHVXPR

&DPSR*DYLmR5HDO

9ROXPHUHFXSHUiYHOHPELOK}HVPñ 

3URGXomRGRFDPSRDFXPXODGDHPELOK}HVGHPñ

5HVHUYD

'H] 

 




'H]






'H] 

 




'H]







&DPSR*DYLmR9HUPHOKR

9ROXPHUHFXSHUiYHOHPELOK}HVPñ 

3URGXomRGRFDPSRDFXPXODGDHPELOK}HVGHPñ

5HVHUYD
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&DPSR*DYLmR%UDQFR

9ROXPHUHFXSHUiYHOHPELOK}HVPñ 
3URGXomRGRFDPSRDFXPXODGDHPELOK}HVGHPñ

5HVHUYD

'H] 

 




'H]









4XDQWLGDGHVQmRDXGLWDGDVSHORVQRVVRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV


$LQIRUPDomRGH'H]UHIHUHVHDVUHVHUYDVDSUHVHQWDGDVQR%$5GH %ROHWLP$QXDOGH5HVHUYDV UHODWyULR
DQXDOGLVSRQLELOL]DGRj$JrQFLD1DFLRQDOGH3HWUyOHR
 $LQIRUPDomRGH'H]UHIHUHVHDVUHVHUYDVDSUHVHQWDGDVQR3' 3ODQRGH'HVHQYROYLPHQWR GLVSRQLELOL]DGRj
$JrQFLD1DFLRQDOGH3HWUyOHR

$XQLGDGHGHWUDWDPHQWRGHJiV 87* pGHSUHFLDGDOLQHDUPHQWHSRUDQRV




,QWDQJtYHO


D





6RIWZDUHV 

,QWDQJtYHO
GH( 3 D  

7RWDO





 

 



&XVWR
(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV





 
 
 

 
 
 









 

 



(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV




 
 

 
 








 

 



(PGHGH]HPEURGH



 

 







 

 

$PRUWL]DomR
(PGHVHWHPEURGH




 
  

 
  


 





 

 



$PRUWL]DomR

(PGHGH]HPEURGH

$PRUWL]DomR





  
 
  

  
 
  

 

 



  

  

 





 

 



(PGHGH]HPEURGH



  

  

 






 

 

7D[DVGHDPRUWL]DomR DD 



 

'83 







 

 



9DORUUHVLGXDOOtTXLGR
(PGHGH]HPEURGH
(PGHGH]HPEURGH





 
 
 

 
 
 









 

 




5HIHUHVHDRVE{QXVGHDVVLQDWXUDSDJRVQDVURGDGDVOLFLWDWyULDVGD$13SDUDVHREWHUDVFRQFHVV}HVGHH[SORUDomR
GHVHQYROYLPHQWRHSURGXomRGRVEORFRVHDRVYDORUHVSDJRVHPDTXLVLo}HVGHSDUWLFLSDo}HVGHWHUFHLURV farm ins 
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(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDILUPRXFRQWUDWR Farm-out Agreement QRTXDOIRL
SUHYLVWDDDTXLVLomRGHGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGREORFR317$VVRFLHGDGHV
,PHWDPH(QHUJLD6$'(/3(QJHQKDULD0HFkQLFD/WGDH2UWHQJ(TXLSDPHQWRVH6LVWHPDV
/WGDTXHGHWLQKDPDSDUWLFLSDomRGHHUHVSHFWLYDPHQWH
FRQFRUGDUDPHPFHGHURQHURVDPHQWHDWRWDOLGDGHGHVXDVSDUWLFLSDo}HVSDUDD&RPSDQKLDGH
IRUPDTXHDPHVPDSDVVDVVHDGHWHUGRUHIHULGREORFR(PGHRXWXEURGHR
&$'(DSURYRXDFHVVmRGHDWLYRVHHPGHRXWXEURGHIRLUHDOL]DGRRSDJDPHQWRGH
5SHOD&RPSDQKLDjVFHVVLRQiULDVQDSURSRUomRGHWLGDSRUFDGDXPDQRDWLYR(PGH
GH]HPEURGHD$13DSURYRXGHIRUPDGHILQLWLYDDFHVVmRGRDWLYR&RPDHIHWLYDomRGD
FHVVmRIRUDPUHVFLQGLGRVRFRQWUDWRGHFRQVyUFLRHRJoint Operating AgreementUHODWLYRVDR
EORFR317VHQGRFRQIHULGDTXLWDomRP~WXDHQWUHDV3DUWHVFRPUHODomRDWRGRVRVYDORUHV
YHQFLGRVHYLQFHQGRVGDDQWLJDSDUFHULD

1RGLDGHRXWXEURGHD3*1DUUHPDWRXFRPRRSHUDGRUDQRYRVEORFRVQD
5RGDGDGH/LFLWDo}HVUHDOL]DGDSHOD$13FXMRYDORUWRWDOGRE{QXVGHDVVLQDWXUDGRVVHLV
EORFRVpGH5 VHQGR5GHVHPEROVDGRVSHOD&RPSDQKLDH5
GHVHPEROVDGRVSHORVSDUFHLURV $OpPGRE{QXVGHDVVLQDWXUDIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPR
FULWpULRVGHMXOJDPHQWRGROHLOmRR3URJUDPD([SORUDWyULR0tQLPR 3(0 DVHUDSOLFDGRQRV
EORFRVH[SUHVVRHPXQLGDGHVGHWUDEDOKR 87V HRVSHUFHQWXDLVGHFRQWH~GRORFDOQDVIDVHVGH
H[SORUDomRHGHVHQYROYLPHQWR

1RGLDGHGH]HPEURGHD3*1SDVVRXDGHWHURVUHVWDQWHVGDSDUWLFLSDomRGRV
EORFRV317H317GD5RGDGDGH/LFLWDo}HVUHDOL]DGDSHOD$13FXMRYDORU
SURSRUFLRQDODRVGHSDUWLFLSDomRGRE{QXVGHDVVLQDWXUDpGH5




,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDUGLIHULGRVHDUHFROKHU
$FRPSRVLomRGHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDUHDUHFROKHUpFRPRVHJXH


D

,PSRVWRGHUHQGDFRQWULEXLomRVRFLDOHRXWURVLPSRVWRVDUHFXSHUDU$WLYR
FLUFXODQWH



,55)VREUHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
,53-VDOGRQHJDWLYR
&6//VDOGRQHJDWLYR
3,6H&RILQVDFRPSHQVDU
2XWURVDFRPSHQVDU

7RWDOGHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU

'H]














'H]










$UHDOL]DomRGRVFUpGLWRVWULEXWiULRVGHFXUWRSUD]RVHGDUiSULQFLSDOPHQWHFRPDFRPSHQVDomR
GR3,6H&RILQVLQFLGHQWHVVREUHDUHFHLWDSRGHQGRWDPEpPVHUXWLOL]DGRVSRURXWURVLPSRVWRVH
FRQWULEXLo}HVIHGHUDLVGHYLGDV

(PPDLRGHIRLSURIHULGDVHQWHQoDSURFHGHQWHUHODWLYDDRPDQGDGRGHVHJXUDQoD
LPSHWUDGRSHOD&RPSDQKLDVXVSHQGHQGRDFREUDQoDGR3,6HGD&RILQVVREUHDVUHFHLWDV
ILQDQFHLUDVHDXWRUL]DQGRDUHFXSHUDomRUHWURDWLYDGRVYDORUHVSDJRVQRPRQWDQWHGH5
TXHHQFRQWUDPVHUHFRQKHFLGRVHPLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDUQRDWLYRFLUFXODQWH
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E

,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU$WLYRQmRFLUFXODQWH



3,6H&RILQVDUHFXSHUDU

7RWDOGHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU

'H] 





'H]






2VFUpGLWRVGH3,6H&RILQVVmRGHFRUUHQWHVGDVDTXLVLo}HVGHDWLYRLPRELOL]DGRHGRVVHUYLoRV
XWLOL]DGRVFRPRLQVXPRVQDVXDRSHUDomRGRSHUtRGRGHMDQHLURGHDWpGH]HPEUR
'XUDQWHRH[HUFtFLRD&RPSDQKLDUHFRQKHFHXFUpGLWRVDGLFLRQDLVGH3,6H&RILQVUHIHUHQWHVDR
H[HUFtFLRFRUUHQWHHGHQRPRQWDQWHGH5


F

,PSRVWRV'LIHULGRV



,5&6//GLIHULGRVREUHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDV

7RWDOGHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVGLIHULGRV

'H] 





'H]






2VWULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVGHFRUUHQWHVGHSUHMXt]RVILVFDLVEDVHVQHJDWLYDVGHFRQWULEXLomR
VRFLDOHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVVmRUHFRQKHFLGRVFRQWDELOPHQWHOHYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRD
DQiOLVHGRVUHVXOWDGRVIXWXURVIXQGDPHQWDGDSRUSURMHo}HVHFRQ{PLFRILQDQFHLUDVHODERUDGDV
FRPEDVHHPSUHPLVVDVLQWHUQDVHHPFHQiULRVPDFURHFRQ{PLFRVFRPHUFLDLVHWULEXWiULRVTXH
SRGHPVRIUHUDOWHUDo}HVQRIXWXUR

2VWULEXWRVVREUHROXFURQR%UDVLOFRPSUHHQGHRLPSRVWRVREUHDUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
VREUHROXFUR$DOtTXRWDDSOLFiYHOQRVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRVpGH


G

,PSRVWRGHUHQGDFRQWULEXLomRVRFLDORXWURVLPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HVDUHFROKHU
3DVVLYR&LUFXODQWH



3,6&RILQVDUHFROKHU
,&06
,55)
5HWHQomRFRQWULEXLo}HVVRFLDLV
5R\DOWLHVDSDJDU
2XWURV

7RWDOGHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU











'H]

 
 




'H]


















H

&RQWULEXLo}HVDUHFROKHU3DVVLYR1mR&LUFXODQWH


3,6&RILQV'LIHULGR



'H]
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(PDEULOGHIRLSXEOLFDGRR'HFUHWRQUHVWDEHOHFHQGRDDOtTXRWDGHSDUDR
3,6HGHSDUDD&RILQVVREUHDVUHFHLWDVILQDQFHLUDVDXIHULGDVSHODVSHVVRDVMXUtGLFDVVXMHLWDV
DRUHJLPHQmRFXPXODWLYRDSDUWLUGHGHMXOKRGH

$&RPSDQKLDSRURSWDUSHODWULEXWDomRSHORUHJLPHGHFDL[DGDVYDULDo}HVPRQHWiULDVUHJLVWURX
DSURYLVmRGR3,6HGD&RILQVGLIHULGRVHPGH]HPEURGH

(PGH]HPEURGHRUHFRQKHFLPHQWRGHVWDSURYLVmRQmRpPDLVDSOLFiYHOHPUD]mRGD
VHQWHQoDSURFHGHQWHTXHVXVSHQGHXDFREUDQoDGR3,6HGD&RILQVVREUHDVUHFHLWDVILQDQFHLUDV


A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social no resultado é
como segue





3UHMXt]RGRH[HUFtFLRDQWHVGR,53-H&6//
$MXVWHVSHUPDQHQWHV
$MXVWHVGHRXWURVH[HUFtFLRV

%DVHGHFiOFXORSDUD,53-H&6//
$OtTXRWDVFRPELQDGD  

,53-H&6//FRUUHQWHHGLIHULGRDSXUDGR

&RPSRVLomRGR,53-H&6//
,53-H&6//FRUUHQWH
,53-H&6//GLIHULGR

'H]
 

,53- 
&6//


 
 


 



 
 
 









  




 







'H]
 

,53- 
&6//






 





 


 
 


 

 

 
 


  
 
 




7RWDOGR,53-H&6//

$OtTXRWDHIHWLYD





/XFURGRH[HUFtFLRDQWHVGR,53-H&6//
$MXVWHVSHUPDQHQWHV SHUGDVHPRSHUDo}HV 
$MXVWHVGHRXWURVH[HUFtFLR

%DVHGHFiOFXORSDUD,53-H&6//
$OtTXRWDV&RPELQDGD  
,53-H&6//FRUUHQWHHGLIHULGRDSXUDGR

&RPSRVLomRGR,53-H&6//
,53-H&6//FRUUHQWH
,53-H&6//GLIHULGR

7RWDOGR,53-H&6//

$OtTXRWDHIHWLYD
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&RQWDVDUHFHEHUGHSDUFHLURV
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXLXPWRWDOGH5UHIHUHQWHDRVYDORUHV
UHFREUDGRVGHSDUFHLURV joint operations QDVFRQFHVV}HVSRUHODRSHUDGDV(PGHGH]HPEUR
GHHVWHVDOGRHUDGH5




3DUWHVUHODFLRQDGDV
2VVDOGRVUHODWLYRVDRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHVWmRUHSUHVHQWDGRVDVHJXLU


D

&RQWDVDSDJDUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDSDJDU





&RQWDVDSDJDU
2*;3HWUyOHRH*iV6$(P5HFXSHUDomR-XGLFLDO L 
3DUQDtED%9 LL 

6XEWRWDO












(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDSDJDUQmRFLUFXODQWH

L




3DVVLYRVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDV
 

'H] 
'H]
 
 

 

 

 

 

 
 
 












(1(9$6$ LLL 

 


 
6XEWRWDO

 


 
7RWDO

 


 

5HIHUHPVHDRUHSDVVHGRVJDVWRVGDVHPSUHVDVOLVWDGDVDFLPDFRPUHODomRDRFRPSDUWLOKDPHQWRGHVHXVUHFXUVRVQDV
iUHDVWpFQLFDHDGPLQLVWUDWLYDIHLWRDSDUWLUGHFULWpULRVGHUDWHLRHVWDEHOHFLGRVFRPEDVHHPDSRQWDPHQWRVGDVKRUDV
WUDEDOKDGDVSDUDD3*1HRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV

LL 

5HIHUHVHDDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOGHHTXLSDPHQWRVDGTXLULGRVSDUDDXWLOL]DomRQD87*FRPDSDUWHUHODFLRQDGD
3DUQDtED%9FRQIRUPHFRQWUDWRHVWDEHOHFLGRHQWUHDVSDUWHV

LLL 

5HIHUHVHDRVMXURVVREUHDVHHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHPRQVWUDGDVQD1RWD([SOLFDWLYD
Q
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Remuneração da Administração
1RH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHRVDGPLQLVWUDGRUHV
UHFHEHUDPUHPXQHUDomRHE{QXVSRUVHUYLoRVQDVUHVSHFWLYDViUHDVGHFRQKHFLPHQWRH
FRPSHWrQFLDFRQIRUPHGHVFULWRQRTXDGURDEDL[R



%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]R
+RQRUiULRVHHQFDUJRV
%{QXV







7RWDO



'H]













'H]












E

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDUHFHEHU
$&RPSDQKLDSRVVXLWUrVFRQWUDWRVGHP~WXRFRPD3DUQDtED%9FRPYHQFLPHQWRVHP
QRYHPEURGH2VFRQWUDWRVVmRLQGH[DGRVD/LERUGHPHVHVDFUHVFLGRGHDRDQR
(PGHGH]HPEURGHRYDORUDUHFHEHUpGH5 5HPGHGH]HPEUR
GH 


F

2SHUDomRFRPVXEVLGLiULDVGD(1(9$
$VUHFHLWDVGD&RPSDQKLDVmRUHDOL]DGDVFRPDVSDUWHVUHODFLRQDGDVVXEVLGLiULDVGD(1(9$
GHDFRUGRFRPRVWHUPRVHFRQGLo}HVGHPRQVWUDGRVQD1RWD([SOLFDWLYDQ$VUHFHLWDVGD
&RPSDQKLDHVWmRFHQWUDOL]DGDVQDVXDWRWDOLGDGHFRPDVVXEVLGLiULDVGD(1(9$




)RUQHFHGRUHV



)RUQHFHGRUHVQDFLRQDLV
)RUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURV
3URYLV}HV L 

7RWDO









'H]
 



 
 

'H]








L

$VSURYLV}HVFRQWHPSODPEDVLFDPHQWHRVFXVWRVLQFRUULGRVFRPDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDFXMRRVVHUYLoRVPDWHULDLV
IRUDPSUHVWDGRVDGTXLULGRVHDVQRWDVILFDLVHVWmRHPSURFHVVRGHHVFULWXUDomR
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7ULPHVWUDO
7RWDO

&LUFXODQWH

1mR&LUFXODQWH

3DJDPHQWRGH
MXURV

6HPHVWUDO



 
 








&DPEXK\










 



 

  


  


 
















 &XVWRVGH
WUDQVDomRD
DSURSULDU




'H]

 3ULQFLSDO  -XURV 


 
    


 

 
 

 &RQWUDSDUWH

 %DQFR%UDGHVFR&LWLEDQN
 

 
 

$PRUWL]DomR
7D[DGH
 GRSULQFLSDO 
MXURV

 

  &',

 


   &',

 


 


 


 


 


 
 

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



  
  

 
  

 
  









 
  

 
  

 

 

 

  


  


  


 &XVWRVGH
WUDQVDomRD

DSURSULDU 
7RWDO




  




'H]


7RWDO  3ULQFLSDO  -XURV
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0RYLPHQWDomRGDGtYLGD



6DOGRHPGHGH]HPEUR
 1RYDV&DSWDo}HV
 -XURVLQFRUULGRV
 3DJDPHQWRGHSULQFLSDO
 3DJDPHQWRGHMXURV 
 $PRUWL]DomRGRFXVWRGHFDSWDomR

6DOGRHPGHGH]HPEURGH



 
 
 


 

 

























(i)

Dívida

(PGHGH]HPEURGHDGtYLGDDWLYDHUDGH5 FRPSRVWDSRU5GH
SULQFLSDO5GHMXURVDFXPXODGRV FRPSUD]RPpGLRGHDQRV(PGHGH]HPEUR
GHD&RPSDQKLDDSUHVHQWDYDGtYLGDGHFXUWRSUD]RQRPRQWDQWHGH5


Principais operações de empréstimos e financiamentos
(PIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDDSURYRXDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVFRPYDORU
XQLWiULRGH5UHSUHVHQWDQGRXPPRQWDQWHGHDWp5SDUDRUHILQDQFLDPHQWRGHVHX
SDVVLYRILQDQFHLURHUHFRPSRVLomRGRFDSLWDOGHJLURGD&RPSDQKLDDRFXVWRGHGH&',
³6HJXQGD(PLVVmRGH'HErQWXUHV´ 'RPRQWDQWHHPLWLGR5IRUDPLQWHJUDOL]DGRV
HPPDUoRGHHXWLOL]DGRVSDUDOLTXLGDU D DSDUFHODUHPDQHVFHQWHGDGtYLGDFRPR
0RUJDQ6WDQOH\ FUHGLWDJUHHPHQW 5 E DSDUFHODUHPDQHVFHQWHGD3ULPHLUD
(PLVVmRGH'HErQWXUHVFRPRVEDQFRV6DQWDQGHU5H,WD~%%$6$5H
F DGtYLGDGH5FRPD(1(9$SRUFRQWDGRSDJDPHQWRGHGDVGtYLGDVFLWDGDV
QRVLWHQV D H E 2VDOGRUHPDQHVFHQWHGH5IRLLQWHJUDOL]DGRHPVHWHPEURGH
$6HJXQGD(PLVVmRGH'HErQWXUHVIRLFRQVWLWXtGDSRUGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHP
Do}HVFRPGLVWULEXLomRS~EOLFDFRPHVIRUoRVUHVWULWRVGHFRORFDomRGHVWLQDGDDLQYHVWLGRUHV
TXDOLILFDGRVQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90QFRPYHQFLPHQWRILQDOHPGHIHYHUHLUR
GHDPRUWL]DomRGHSULQFLSDODSDUWLUGHHMXURVUHPXQHUDWyULRVVHPHVWUDLV

2VMXURVLQFLGHQWHVVREUHHVWHHPSUpVWLPRQmRHVWmRVHQGRFDSLWDOL]DGRVSRLVVHXVUHFXUVRVQmR
IRUDPXWLOL]DGRVSDUDILQVRSHUDFLRQDLVHVLPILQDQFHLURV

2VMXURVSDJRVHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGRVDTXLQDGHPRQVWUDomRGHIOX[RGHFDL[D

(PGHIHYHUHLURGHIRLDSURYDGDHP$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDVDSURUURJDomR
GDDPRUWL]DomRGRSULQFLSDOGDDHPLVVmRGH'HErQWXUHVQmRFRQYHUVtYHLVUHIHUHQWHDSDUFHOD
YLQFHQGDHPGHIHYHUHLURGHSDUDGHDJRVWRGH'DPHVPDIRUPDHPGH
IHYHUHLURGHRGHEHQWXULVWD~QLFRGDHHPLVV}HVGHGHErQWXUHVGD&RPSDQKLD
FRQFRUGRXFRPDSURUURJDomRGDGDWDGHYHQFLPHQWRGDVUHPXQHUDo}HVGHYLGDVQRGHFRUUHUGR
H[HUFtFLRVRFLDOGHSDUDGHPDUoRGHVHPHQFDUJRVPRUDWyULRV
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&RQIRUPH$VVHPEOHLD*HUDOGH'LUHWRULDUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHRVGHEHQWXULVWDVGD
HPLVVmRGHGHErQWXUHVQmRFRQYHUVtYHLVGD&RPSDQKLD ³(PLVVmR´ DSURYDUDPDDOWHUDomR
GRFRQWUROHGD&RPSDQKLDFRPDWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HVHGDVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDDWXDOPHQWHGHWLGDVSHOD&DPEXK\),3SDUD(1(9$1DPHVPD
RSRUWXQLGDGHRVGHEHQWXULVWDVGD(PLVVmRDSURYDUDPFRQGLFLRQDGRjFRQFOXVmRGDHIHWLYD
WUDQVIHUrQFLDGRFRQWUROHGD&RPSDQKLD L DH[FOXVmRGHWRGRHTXDOTXHUSUrPLRDVHUSDJR
SHOD&RPSDQKLDHPUD]mRGHHYHQWXDLVUHVJDWHVRXDPRUWL]Do}HVDQWHFLSDGDVGDV'HErQWXUHV
LL DDOWHUDomRGDUHPXQHUDomRGDV'HErQWXUHVDSOLFiYHODSDUWLUGRLQtFLRGDYLJrQFLDGR
VHJXQGRDGLWDPHQWRGD(PLVVmRH LLL DOWHUDomRGHGHWHUPLQDGDVKLSyWHVHVGHYHQFLPHQWR
DQWHFLSDGR

(PGHDJRVWRGHIRLDSURYDGDHP$VVHPEOpLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGH$FLRQLVWDVD
DOWHUDomRGDUHPXQHUDomRGD(PLVVmRGH'HErQWXUHVHGRSUD]RGHLQWHJUDOL]DomRLQFOXLQGR
VHPOLPLWDo}HVDFHOHEUDomRGRSULPHLURDGLWDPHQWRj(VFULWXUDGH(PLVVmRGD(PLVVmR

(PGHVHWHPEURGHIRLDVVLQDGRR6HJXQGR$GLWLYRGD6HJXQGD(PLVVmRGH
'HErQWXUHVRTXDOUHVWULQJLXRSDJDPHQWRGHUHFXUVRVDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD1HVWD
KLSyWHVHRVGHVHPEROVRVGHMXURVGDHHPLVV}HVGHGHErQWXUHVVHUmRUHDOL]DGRVDSDUWLUGR
GLDGHPDUoRGH

2VHPSUpVWLPRVSRVVXHPFOiXVXODVUHVWULWLYDV ³covenants´ FRPRtQGLFHGHFREHUWXUDVREUH
VHUYLoRGDGtYLGD ,&6' HGtYLGDOtTXLGD(%7,'$TXHIRUDPGHYLGDPHQWHFXPSULGDVSHOD
&RPSDKLD

(PLVVmRGH'HErQWXUHV

(PGHIHYHUHLURGHD3DUQDtED*iV1DWXUDO6$HIHWXRXDHPLVVmRGHGHErQWXUHVGH
VXEVFULomRSULYDGDQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPVpULH~QLFDGD
HVSpFLHTXLURJUDIiULDQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVQDTXDQWLGDGHGHGHErQWXUHVFRP
YDORUQRPLQDOXQLWiULRGH5HYHQFLPHQWRHPGHIHYHUHLURGH

(PGHDJRVWRGHIRUDPVXEVFULWDVGHErQWXUHVQRPLQDWLYDVHPVpULH~QLFDFRP
YDORUQRPLQDOXQLWiULRGH5QRPRQWDQWHWRWDOGH5SHOD&DPEXK\$VFRQGLo}HV
GHUHPXQHUDomRHSUD]RGHLQWHJUDOL]DomRGDVGHErQWXUHVIRUDPDOWHUDGDVHP$VVHPEOHLD*HUDO
GH'HEHQWXULVWDVGHGHDJRVWRGHSDVVDQGR L DUHPXQHUDomRGHSDUDGR
&',H LL RSUD]RGHLQWHJUDOL]DomRGHSDUDGLDVDSDUWLUGDGDWDGHHPLVVmR




3URYLV}HVSDUDREULJDomRGHDEDQGRQR
$VSURYLV}HVGHDEDQGRQRFRPSUHHQGHPRVVDOGRVGHSURYLVmRGRVFDPSRV*DYLmR5HDO
*DYLmR%UDQFR*DYLmR$]XO*DYLmR%UDQFR1RUWH*DYLmR9HUPHOKR*DYLmR&DERFORH
*DYLmR3UHWR



3URYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQR

&RQWDVDUHFHEHUSDUFHLURV SDUFHODSDUFHLUR 

3URYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQR SDUFHOD3*1 

'H]
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&RPSRVLomRGDSURYLVmR



3URYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQRSDUWLFLSDomR&RPSDQKLD SDUFHOD 

3URYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQRSDUWLFLSDomR3DUFHLURV SDUFHOD 

3URYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQRWRWDO SDUFHOD 

'H]















'H]







5HIHUHVHjSURYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQRIXWXURGHiUHDVGH( 3&RQIRUPHLQGLFDGR
QD1RWD([SOLFDWLYDQ K TXDQGRRDWLYRHQWUDQDIDVHGHGHVHQYROYLPHQWRHKiPDLV
VXEVtGLRVSDUDHVWLPDUGHIRUPDUD]RiYHOHVVHVJDVWRVD&RPSDQKLDSDVVDDFRQVWLWXLUSURYLVmR
SDUDDWHQGHUjREULJDomRGHDEDQGRQRGDViUHDV Asset Retirement Obligation - ARO DRILQDOGR
SHUtRGRGHFRQFHVVmR7DOSURYLVmRUHIOHWHDHVWLPDWLYDGRVJDVWRVDVHUHPLQFRUULGRVVREUHWXGR
FRP L WDPSRQDPHQWRGRVSRoRVH LL UHPRomRGDVOLQKDVHGRVHTXLSDPHQWRVGHSURGXomR

(PMXOKRGHGHYLGRD'HFODUDomRGH&RPHUFLDOLGDGHGRFDPSRGH*DYLmR3UHWRD
&RPSDQKLDUHJLVWURXDSURYLVmRGHDEDQGRQRGHVVHFDPSRFRQIRUPHPHWRGRORJLDGHVFULWDQD
1RWD([SOLFDWLYDQK




&RQWLQJrQFLDV
$&RPSDQKLDpSDUWHHQYROYLGDHPDo}HVWUDEDOKLVWDVFtYHLVWULEXWiULDVHRXWUDVHPDQGDPHQWR
QDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDHMXGLFLDO$VSURYLV}HVSDUDDVSHUGDVGHFRUUHQWHVGHVVDVDo}HVVmR
HVWLPDGDVHDWXDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDDPSDUDGDSHODRSLQLmRGHFRQVXOWRUHVOHJDLV

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDpSDUWHHQYROYLGDHPOLWtJLRVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWD
SDUDRVTXDLVD$GPLQLVWUDomRFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVGHVHXVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVHVWLPDD
SUREDELOLGDGHGHSHUGDFRPRSURYiYHOQRPRQWDQWHDEDL[R




3URFHVVRVWUDEDOKLVWDV

7RWDO

'H] 
 
 
 
 
 

'H]







$OpPGLVVRD&RPSDQKLDpSDUWHSURFHVVRVMXGLFLDLVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWDFXMRSURJQyVWLFR
GHSHUGDQDRSLQLmRGHVHXVDGYRJDGRVH[WHUQRVpSRVVtYHOFRPYDORUGHSHUGDHVWLPDGRHP5


(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRHUDUpHPOLWtJLRVFXMDH[SHFWDWLYDGHSHUGDIRVVH
FRQVLGHUDGDSURYiYHO PDLRUTXH HSRUWDQWRQmRIRUDPFRQVWLWXtGDVSURYLV}HVSDUD
FRQWLQJrQFLDV
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3DWULP{QLROtTXLGR


D

&DSLWDOVRFLDO
(PGHIHYHUHLURGHRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDIRLDXPHQWDGRHP5FRP
DVXEVFULomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVHTXLYDOHQWHVD5SHOR&DPEXK\,),3IXQGRGH
LQYHVWLPHQWRJHULGRSHOD&DPEXK\HDo}HVHTXLYDOHQWHVD5SHOD(21

(PGHIHYHUHLURGHIRLDSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGH$FLRQLVWDVR
SODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD stock option plan QRVWHUPRV
GRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVFRQIRUPHSURSRVWDHQFDPLQKDGDSHOD
DGPLQLVWUDomRQRVOLPLWHVGRFDSLWDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLD(VWHSODQRGHRSo}HVGHFRPSUD
GHDo}HVWHPFRPRREMHWLYRDOLQKDURVLQWHUHVVHVHQWUHRVEHQHILFLiULRVHRVDWXDLVDFLRQLVWDVGD
&RPSDQKLDEHPFRPRUHWHUSURILVVLRQDLVDOWDPHQWHTXDOLILFDGRV2SODQRSUHYrDRXWRUJDGH
DWpRSo}HVTXHSRGHUmRVHUH[HUFLGDVSRUGHWHUPLQDGRVH[HFXWLYRV2H[HUFtFLR
SRGHUiRFRUUHUDQXDOPHQWHSDUDORWHVGHDWpGDTXDQWLGDGHWRWDOGHRSo}HVRXWRUJDGDV

(PGHVHWHPEURGHIRLUHDOL]DGDDWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HVGHHPLVVmRGD3*1GHWLGDV
SHOD(21SDUDD(1(9$TXHSDVVRXDGHWHUGRFDSLWDOGD&RPSDQKLD

(PGHPDUoRGHR6U3HGUR=LQQHUWUDQVIHULXj&DPEXK\,),3QRkPELWRGHFRQWUDWR
GHSHUPXWDGHDo}HVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGDVTXDLVHUDSURSULHWiULRFRP
WRGRVRVGLUHLWRVHREULJDo}HVFRQVWDQWHVQRHVWDWXWR

(PGHDJRVWRGHIRLDSURYDGRHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDH[WLQomR
GR3ODQRH3URJUDPDGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HVGD&RPSDQKLDXPDYH]TXHREHQHILFLiULR
~QLFRGRUHIHULGRSODQRHSURJUDPDVHUiLQFOXtGRFRPREHQHILFLiULRQR3ODQRGH2SomRGH
&RPSUDRX6XEVFULomRGH$o}HVGD(1(9$

(PGHDJRVWRGHD2*;3 *WUDQVIHULXj&DPEXK\,),3QRkPELWRGRFRQWUDWRGH
FRPSUDHYHQGDGHDo}HVDo}HVGD&RPSDQKLDTXHpSURSULHWiULDFRPWRGRVRV
GLUHLWRVHREULJDo}HVFRQVWDQWHVQRHVWDWXWR

(PGHRXWXEURGHIRLFRQFOXtGDDRSHUDomRGHDXPHQWRGHFDSLWDOGD(1(9$SRU
PHLRGDTXDOHVWDSDVVRXDGHWHUGDVDo}HVGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD1DPHVPD
GDWDIRLUHDOL]DGDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD(1(9$KRPRORJDQGRRDXPHQWR
GHFDSLWDOHGLYXOJDGRIDWRUHOHYDQWHDRPHUFDGR2VDQWLJRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
&DPEXK\,),3H2*;3 *FRQWULEXtUDPDRFDSLWDOVRFLDOGD(1(9$DWRWDOLGDGHGHVXDV
SDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVQD&RPSDQKLD'HVVDIRUPDD3*1SDVVRXDVHUXPDVXEVLGLiULD
LQWHJUDOGD(1(9$H&DPEXK\,),3H2*;3 *DFLRQLVWDVGLUHWDVGD(1(9$
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$VWDEHODVDVHJXLUGHPRQVWUDPDFRPSRVLomRGRFDSLWDOVRFLDOHPGHGH]HPEURGHH
GHGH]HPEURGH







&DSLWDO
LQWHJUDOL]DGR

&DPEXK\,),3
(1(9$
2*;3 *
$GPLQLVWUDGRUHV 



'H]

 1GHDo}HV 

 

 
  

 

 

 
  

9DORU
5 









 









3DUWLFLSDomR


















'H]

1GHDo}HV

















9DORU
5 

















3DUWLFLSDomR









(VWDVDo}HVIRUDPFRQFHGLGDVSHORSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVTXHIRLH[WLQWR


E

'HErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
(PIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDDSURYRXDHPLVVmRGHGHErQWXUHVQDTXDQWLGDGHGHDWp
 YLQWHPLO GHErQWXUHVVLPSOHVPDQGDWRULDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPDo}HVQDGDWDGR
YHQFLPHQWRHPVpULH~QLFDSDUDILQDQFLDPHQWRGHVHXSODQRGHLQYHVWLPHQWRVQDH[SORUDomRH
GHVHQYROYLPHQWRGRVEORFRVGDEDFLDGR3DUQDtEDFRPYHQFLPHQWRHP(PGHDEULOGH
D&DPEXK\LQWHJUDOL]RXDWRWDOLGDGHGDVGHErQWXUHVFRPYDORUHTXLYDOHQWHD5


(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDHIHWXRXDHPLVVmRGHGHErQWXUHVSDUDVXEVFULomR
SULYDGDPDQGDWRULDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPDo}HVQDGDWDGRYHQFLPHQWRHPVpULH~QLFDQR
PRQWDQWHGH5QDTXDQWLGDGHGH TXLQ]HPLO GHErQWXUHVFRPYDORUQRPLQDO
XQLWiULRGH5HFRPSUD]RGHDQRVDFRQWDUGDGDWDGHHPLVVmR)RLREWLGDDDQXrQFLDGRV
GHEHQWXULVWDVGDVHJXQGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD
&RPSDQKLDHPDVVHPEOHLDJHUDOGHGHEHQWXULVWDV

$(PLVVmRIRLDSURYDGDHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHVHWHPEURGH
 ³$*(´ HILQGRRSUD]RGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDFRQIRUPH
SUHYLVWRQD/HLQDV'HErQWXUHVIRUDPLQWHJUDOPHQWHVXEVFULWDVHLQWHJUDOL]DGDV
XQLFDPHQWHSHODDFLRQLVWD&DPEXK\,),3

(PLVVmR

3DJDPHQWR
GHMXURV


7D[DGH
MXURV &RQWUDSDUWH  3ULQFLSDO 

 9DORU
MXVWRMXURV

 &XVWRVGH
WUDQVDomRD
DSURSULDU 

'H]

(PLVVmR 6HPHVWUDO
(PLVVmR 6HPHVWUDO

 &', &DPEXK\ 
 &', &DPEXK\ 
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3DJDPHQWR 7D[DGH
GHMXURV
 MXURV

(PLVVmR

(PLVVmR 6HPHVWUDO



 &RQWUDSDUWH 

3ULQFLSDO 

  9DORU
MXVWRMXURV

 &XVWRVGH
WUDQVDomRD
DSURSULDU 

'H]

 &',  &DPEXK\ 



 



  



(PLVVmR 6HPHVWUDO  &',  &DPEXK\ 



 



  







 



  





 

&DPEXK\,)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV


$&RPSDQKLDLGHQWLILFRXTXHGHDFRUGRFRPR&3&,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
$SUHVHQWDomRDHHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHYHPVHUFODVVLILFDGDV
FRPRLQVWUXPHQWRILQDQFHLURFRPSRVWRSRLVFRQWpPFRPSRQHQWHVGHSDVVLYRILQDQFHLURHGH
LQVWUXPHQWRSDWULPRQLDO2FRPSRQHQWHGHSDVVLYRILQDQFHLURIRLPHQVXUDGRFRQVLGHUDQGRR
YDORUMXVWRGRIOX[RGHSDJDPHQWRGHMXURVHGDRSomRGHFRQYHUVmRYDULiYHOHDRFRPSRQHQWH
GRSDWULP{QLROtTXLGRIRLDWULEXtGRRYDORUUHVLGXDODSyVGHGX]LUGRYDORUMXVWRGRLQVWUXPHQWR
FRPRXPWRGRRYDORUGHWHUPLQDGRVHSDUDGDPHQWHSDUDRFRPSRQHQWHGRSDVVLYR

2VFXVWRVGHFDSWDomRVREUHDVHHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVWRWDOL]DUDP
5GRVTXDLV5MiIRUDPDPRUWL]DGRVHFDSLWDOL]DGRVHPFRQIRUPLGDGHFRPR
SURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3& 5 &XVWRVGH(PSUpVWLPRVUHPDQHVFHQGRRVDOGRGH5
$DPRUWL]DomRGRVFXVWRVGHFDSWDomRHVWiGHPRQVWUDGDQD1RWD([SOLFDWLYDQ

2VMXURVLQFLGHQWHVVREUHDVHHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVIRUDP
FDSLWDOL]DGRVQRPRQWDQWHGH5VHQGRGHVWHWRWDO5QRDQRGHHP
FRQIRUPLGDGHFRPRSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3& 5 &XVWRVGH(PSUpVWLPRVHHVWmR
PHQFLRQDGRVQDPRYLPHQWDomRGRDWLYRLPRELOL]DGRFRQIRUPH1RWD([SOLFDWLYDQ(P
FRQWUDSDUWLGDHVWiUHJLVWUDGRQRSDVVLYRQDUXEULFDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRP
SHVVRDVOLJDGDVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQSHORYDORUMXVWROtTXLGRGRV
SDJDPHQWRVGHMXURVHTXLYDOHQWHVD5LQWUDOPHQWHUHJLVWUDGRVQRSDVVLYRQmR
FLUFXODQWH

$VGHErQWXUHVPDQGDWRULDPHQWHFRQYHUVtYHLVGDH(PLVV}HVWLYHUDPSDUWHGRVHXYDORU
DORFDGDVQRSDWULP{QLROtTXLGRHSDUWHQRSDVVLYR2YDORUFODVVLILFDGRFRPRHQGLYLGDPHQWRIRL
GHWHUPLQDGRFRPEDVHHPPHWRGRORJLDTXHFRQVLGHURXRYDORUSUHVHQWHGRIOX[RGHFDL[D
SURMHWDGRGRVWtWXORVFRPSRVWRSHODVREUHWD[DGDRSHUDomR DD DFUHVFLGDGRMXURUHDO
TXDQGRQDHPLVVmRGRVWtWXORVWHQGRVLGRDORFDGRQRSDWULP{QLROtTXLGRRYDORUWRWDOGDV
HPLVV}HVVXEWUDtGRRYDORUFRQIHULGRFRPRHQGLYLGDPHQWR


F

0RYLPHQWDomRGDVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV



6DOGRDQWHULRU
 1RYDVFDSWDo}HV
 9DORUMXVWRMXURV
 &XVWRGHFDSWDomR
 $PRUWL]DomRGRFXVWRGHFDSWDomR

6DOGRHPGHGH]HPEURGH

'H]

 



 

 


241











'H]









Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de Dezembro de 2016

G

5HVHUYDOHJDO
2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrDGHVWLQDomRGHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRSDUDD
FRQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDOTXHQmRSRGHUiH[FHGHUGRFDSLWDOVRFLDO


H

5HVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLV
$&RPSDQKLDREWHYHMXQWRD6XGHQH 6XSHULQWHQGrQFLDGR'HVHQYROYLPHQWRGR1RUGHVWH R
GLUHLWRDREHQHItFLRILVFDOUHIHUHQWHUHGXomRGHGRLPSRVWRGHUHQGDDWpRDQRFDOHQGiULRGH
FDOFXODGRFRPEDVHQROXFURGDH[SORUDomRSURSRUFLRQDOjVUHFHLWDVOtTXLGDVGRJiV
SURGX]LGRHP*DYLmR5HDO

(P'H]HPEURGHIRLFRQVWLWXtGDD5HVHUYDGH/XFURVGHFRUUHQWHGREHQHItFLRREWLGRMXQWR
D6XGHQHQRPRQWDQWHGH5(P-XOKRGHD&RPSDQKLDDEVRUYHXRPRQWDQWHDR
VDOGRGHSUHMXt]RDFXPXODGRFRQWiELOFRQIRUPHSUHYLVWRQRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGH
,PSRVWRGH5HQGDHSHUPLWLGRSHOD/HLGDV6$

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRDSXURXOXFURQDH[SORUDomRHSRUWDQWRQHQKXPD
UHVHUYDIRLFRQVWLWXtGD


I

'LYLGHQGRV
2HVWDWXWRVRFLDOGHWHUPLQDDGLVWULEXLomRGHXPGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRGHGROXFUR
OtTXLGRGRH[HUFtFLRDMXVWDGRQDIRUPDGRDUWLJRGD/HLQ UHGDomRDOWHUDGD
SHOD/HLQ $&RPSDQKLDSRGHUiDFULWpULRGD$GPLQLVWUDomRSDJDUMXURVVREUHR
FDSLWDOSUySULRFXMRYDORUOtTXLGRVHUiLPSXWDGRDRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRFRQIRUPH
SUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLQ




5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV



5HFHLWDEUXWDGHYHQGDV
 ,PSRVWRVVREUHDVYHQGDV

5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV

'H]


 










'H]







$VUHFHLWDVGD&RPSDQKLDGHULYDPH[FOXVLYDPHQWHGHFRQWUDWRVDVVRFLDGRVDRIRUQHFLPHQWRGH
JiVHDUUHQGDPHQWRGHFDSDFLGDGHGH8QLGDGHGH7UDWDPHQWRGH*iV 87* MXQWRDV
VXEVLGLiULDVGD(1(9$




&XVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRV



2SHUDomRHPDQXWHQomRGD87*
3DUWLFLSDo}HVJRYHUQDPHQWDLVroyalties
3URGXWRVTXtPLFRV
'HSUHFLDomRHGHSOHomR
$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLORSHUDFLRQDOFRPSDUWH
UHODFLRQDGD L 



'H]







 


L

&RQIRUPHQRWDH[SOLFDWLYDQLWHPDLL
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'HVSHVDVGHH[SORUDomR
2VJDVWRVLQFRUULGRVFRPGHVSHVDVGHH[SORUDomRHVWmRGHPRQVWUDGRVQRTXDGURDEDL[R



6tVPLFDHSURFHVVDPHQWRGHGDGRV
$ORFDomRGHSHVVRDO
'HVSHVDVFRPUHQWDOIHH
%DL[DGHSRoRVVHFRViUHDVVXEFRPHUFLDLV YHMD1RWDF 

7RWDO










'H]

















'H]

'H]













'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLV
2VSULQFLSDLVJDVWRVLQFRUULGRVHVWmRGHPRQVWUDGRVQRTXDGURDEDL[R





'H]













'HVSHVDVFRPSHVVRDO
3UHVWDomRGHVHUYLoRVWpFQLFRV
'HVSHVDVFRPHVFULWyULR
6HJXURV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
3DWURFtQLRGLYXOJDomRGDPDUFDHSXEOLFLGDGH
,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV
2XWURV











































'H]


  







7RWDO





2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
2VSULQFLSDLVJDVWRVLQFRUULGRVHVWmRGHPRQVWUDGRVQRTXDGURDEDL[R

L




5HFRQKHFLPHQWRGHSHUGDGHFRQWDVDUHFHEHU
&UpGLWR3LV&RILQV L 
&XVWRGHSDUDGDGHVRQGD LL 
&RQWLQJrQFLDWUDEDOKLVWD LLL 

7RWDO

&RQIRUPHGLYXOJDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQLWHQVDHE

LL 

5HIHUHVHDRFXVWRGHstand byGDVRQGD

LLL 

&RQIRUPHGLYXOJDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQ







'H]









 



 












243





Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de Dezembro de 2016



5HVXOWDGRILQDQFHLUR


5HFHLWDVILQDQFHLUDV
-XURVDXIHULGRV
5HQGLPHQWRVGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
$WXDOL]DomRVLPSRVWRV
2XWUDVUHFHLWDV





'H] 

'H]



























 













'HVSHVDVILQDQFHLUDV
-XURVVREUHSURYLVmRSDUDDEDQGRQR
3LV&RILQVVDSOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
-XURVVREUHGHErQWXUHV
$PRUWL]DomRGRVFXVWRVGHFDSWDomRGRVILQDQFLDPHQWRV
&RUUHWDJHQVHJDUDQWLDV
2XWURV


9DULDo}HVPRQHWiULDVHFDPELDLV
9DULDo}HVFDPELDLVDWLYDV
9DULDo}HVFDPELDLVSDVVLYDV








5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR



















 

 


 

  

































&RPSURPLVVRVDVVXPLGRV


3URJUDPD([SORUDWyULR0tQLPR ³3(0´ 
1RGLDGHRXWXEURGHD3*1DUUHPDWRXQRYRVEORFRVQD5RGDGDGH/LFLWDo}HV
UHDOL]DGDSHOD$13HHPWRGRVHQWURXFRPRRSHUDGRUD

2YDORUWRWDOGRE{QXVGHDVVLQDWXUDGRVVHLVEORFRVIRLGH5$OpPGRE{QXVGH
DVVLQDWXUDIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRFULWpULRVGHMXOJDPHQWRGROHLOmRR3URJUDPD([SORUDWyULR
0tQLPR 3(0 DVHUDSOLFDGRQRVEORFRVH[SUHVVRHPXQLGDGHVGHWUDEDOKR 87V HRV
SHUFHQWXDLVGHFRQWH~GRORFDOQDVIDVHVGHH[SORUDomRHGHVHQYROYLPHQWR

$&RPSDQKLDSUHWHQGHFXPSULUVHXVFRPSURPLVVRVGR3(0GRSULPHLURSHUtRGRH[SORUDWyULR
FRPXPDFDPSDQKDGHDTXLVLomRVtVPLFD'
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(PGHGH]HPEURGHR3(0UHIHUHQWHDURGDGDDVHUFXPSULGRSHUDQWHD$13HVWi
DSUHVHQWDGRQRTXDGURDEDL[R2VYDORUHVLQGLFDGRVUHIHUHPVHDRPRQWDQWHGHJDUDQWLD
FRQWUDWDGDGLUHWDPHQWHSHOD3*1FRUUHVSRQGHQWHDRVHXSHUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRHPFDGD
EORFR

3(0FRPVHJXURJDUDQWLD

317
317
317
317
317
317

7RWDO

87V

 $GLo}HV



%DL[DV



































 



6DOGRHP
'H]












6DOGRHP
'H]
























,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR

$&RPSDQKLDPDQWpPRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV$XWLOL]DomRHDGPLQLVWUDomR
GHVVHVLQVWUXPHQWRVpHIHWXDGDSRUPHLRGHHVWUDWpJLDVRSHUDFLRQDLVHFRQWUROHVLQWHUQRVYLVDQGR
DVVHJXUDUOLTXLGH]VHJXUDQoDHUHQWDELOLGDGH

$SROtWLFDGHFRQWUROHFRQVLVWHHPDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWHGDVFRQGLo}HVFRQWUDWDGDV
YHUVXVFRQGLo}HVYLJHQWHVQRPHUFDGRHH[SHFWDWLYDVIXWXUDV$&RPSDQKLDQmRHIHWXD
DSOLFDo}HVGHFDUiWHUHVSHFXODWLYRHPGHULYDWLYRVRXHPTXDLVTXHURXWURVDWLYRVGHULVFR2V
UHVXOWDGRVREWLGRVFRPHVWDVRSHUDo}HVHVWmRFRQGL]HQWHVFRPDVSROtWLFDVHHVWUDWpJLDV
GHILQLGDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

2VYDORUHVGHUHDOL]DomRHVWLPDGRVGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDIRUDP
GHWHUPLQDGRVSRUPHLRGHLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRHPHWRGRORJLDVDSURSULDGDVGH
DYDOLDomR(QWUHWDQWRFRQVLGHUiYHOMXOJDPHQWRIRLUHTXHULGRQDLQWHUSUHWDomRGRVGDGRVGH
PHUFDGRSDUDSURGX]LUDHVWLPDWLYDGRYDORUGHUHDOL]DomRPDLVDGHTXDGD&RPRFRQVHTXrQFLD
DVHVWLPDWLYDVDVHJXLUQmRLQGLFDPQHFHVVDULDPHQWHRVPRQWDQWHVTXHSRGHUmRVHUUHDOL]DGRV
QRPHUFDGRGHWURFDFRUUHQWH2XVRGHGLIHUHQWHVPHWRGRORJLDVGHPHUFDGRSRGHWHUXPHIHLWR
QRVYDORUHVGHUHDOL]DomRHVWLPDGRV
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7RGDVDVRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHVWmRUHFRQKHFLGDVQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQIRUPHRTXDGURDEDL[R

















$WLYR

&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
&RQWDVDUHFHEHUSDUFHLURV


3DVVLYR

)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
&RQWDVDSDJDUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU

'H]







'H]























'H]






'H]








2VYDORUHVMXVWRVGRVLQVWUXPHQWRVDFLPDDSUR[LPDPVHVXEVWDQFLDOPHQWHGRVYDORUHVFRQWiEHLV
DSUHVHQWDGRV




'HULYDWLYRVHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR


a.

Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos
$FRQWUDWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVWHPFRPRREMHWLYRDJHVWmRGRVULVFRVILQDQFHLURVGD
&RPSDQKLDQmRVHQGRXWLOL]DGRVLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVFRPRSURSyVLWRGHHVSHFXODomR6mR
UHDOL]DGDVDQiOLVHVSHULyGLFDVGDVH[SRVLo}HVH[LVWHQWHVSDUDPRQLWRUDPHQWRHDSUHFLDomRGD
$GPLQLVWUDomRTXHDYDOLDUiRVIDWRUHVGHULVFRDVHUHPFREHUWRVHFXMDUHFRPHQGDomRGHYHVHU
DSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$VGLUHWUL]HVGHSURWHomRVmRDSOLFDGDVGHDFRUGRFRPRWLSRGHH[SRVLomR2VIDWRUHVGHULVFRV
UHODFLRQDGRVDPRHGDVHVWUDQJHLUDVULVFRVGDVWD[DVGHMXURVLQIODomRHYDULDomRQRSUHoRGH
FRPPRGLWLHVRULXQGRVGRVDWLYRVHSDVVLYRVDGTXLULGRVSRGHUmRVHUQHXWUDOL]DGRVTXDQGR
FRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVGHDFRUGRFRPDDYDOLDomRGRFRQWH[WRHFRQ{PLFRHRSHUDFLRQDO
UHDOL]DGRSHOD$GPLQLVWUDomR


b.

Risco de mercado


b.1

Risco cambial
$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRFDPELDOGHFRUUHQWHGHH[SRVLomRDRGyODUGRV(VWDGRV
8QLGRV2ULVFRFDPELDOGHFRUUHVXEVWDQFLDOPHQWHGHRSHUDo}HVFRPIRUQHFHGRUHVHPPRHGD
HVWUDQJHLUDH[LVWLQGRDLQGDH[SRVLomRFDPELDOSURYHQLHQWHGDVREULJDo}HVGD&RPSDQKLDTXH
WrPLQGH[DomRDRSUHoRGHUHIHUrQFLDGRJiVQDWXUDOGHILQLGRSHOD$13FRPRRVUR\DOWLHVD
SDJDUHSDJDPHQWRVDRVSURSULHWiULRVGHWHUUD3DUWHGHVVDH[SRVLomRFDPELDOpFRPSHQVDGDFRP
DUHFHLWDGD&RPSDQKLDTXHWHPLQGH[DomRDRGyODUSRUHVWDUUHIHUHQFLDGDDRSUHoRGRV
FRQWUDWRVIXWXURVGHJiVQDWXUDOHenry HubQHJRFLDGRVQD1HZ<RUN0HUFDQWLOH([FKDQJH
³1<0(;´ ,QVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVSRGHPVHUXWLOL]DGRVQRVFDVRVHPTXHQmRpSRVVtYHO
XWLOL]DUVHGDHVWUDWpJLDGRKHGJHQDWXUDO$&RPSDQKLDSRGHDWXDUQDFRQWUDWDomRGHRSHUDo}HV
GHGHULYDWLYRVGHVGHTXHDSURYDGRSHODDOoDGDFRPSHWHQWH
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b.2

Exposição cambial líquida
$H[SRVLomRFDPELDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRLGH5 HP
GHGH]HPEURGH5 



0~WXRDUHFHEHU
-XURVVREUHP~WXRDUHFHEHU
)RUQHFHGRUHV
$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLORSHUDFLRQDO
,55)VREUHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLORSHUDFLRQDO

([SRVLomR/tTXLGD

b.3

'H]



















 


 
 
 















 



Risco de taxa de juros
5LVFRGHGHVORFDPHQWRGDVHVWUXWXUDVGHMXURVjVTXDLVSRGHPHVWDUDVVRFLDGRVRVIOX[RVGH
SDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVGHGtYLGD$&RPSDQKLDQmRFRQVLGHUDUHOHYDQWHRULVFRGHMXURV
HPVHXVWDWXVDWXDO


c.

Risco de crédito
2ULVFRGHFUpGLWRGHFRUUHGHSRWHQFLDLVLPSDFWRVQHJDWLYRVQRIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLD
GHYLGRjLQFHUWH]DQDFDSDFLGDGHGDVFRQWUDSDUWHVGHFXPSULUVXDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLV$V
FRQWUDSDUWHVGD3*1SRGHPVHUGLYLGLGDVHPWUrVFDWHJRULDVRVFOLHQWHVUHVSRQViYHLVSHODV
REULJDo}HVUHSUHVHQWDGDVSHORVUHFHEtYHLVUHIHUHQWHVjVYHQGDVDSUD]RDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
FRPDVTXDLVD3*1PDQWpPVHXVLQYHVWLPHQWRVGHFDL[DRXFRQWUDWDWUDQVDo}HVFRPLQVWUXPHQWRV
GHULYDWLYRVHRVIRUQHFHGRUHVGHHTXLSDPHQWRVSURGXWRVHVHUYLoRVHPFDVRGHDQWHFLSDomRGH
SDJDPHQWRV

3DUDPLWLJDURVULVFRVD&RPSDQKLDDGRWDFRPRSUiWLFDDDQiOLVHTXDOLWDWLYDHTXDQWLWDWLYDGD
VLWXDomRILQDQFHLUDHSDWULPRQLDOGHVXDVFRQWUDSDUWHVDVVLPFRPRRDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWH
GDVSRVLo}HVHPDEHUWR3DUDDYDOLDomRGDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVFRPDVTXDLVPDQWpPRSHUDo}HV
DUHIHUrQFLDXWLOL]DGDVmRRVUDWLQJVGDVDJrQFLDV6WDQGDUG 3RRUV0RRG\¶VH)LWFK
$&RPSDQKLDSRVVXLXPDSROtWLFDGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVQDTXDOHVWDEHOHFHOLPLWHVGH
FRQFHQWUDomRSRULQVWLWXLomRHFRQVLGHUDDDYDOLDomRGHrating HVLWXDomRSDWULPRQLDOFRPR
UHIHUHQFLDLVSDUDGHWHUPLQDomRGDVLQVWLWXLo}HVFRPDVTXDLVD&RPSDQKLDUHDOL]DUiVHXV
LQYHVWLPHQWRV2VSUD]RVPpGLRVVmRFRQVWDQWHPHQWHDYDOLDGRVEHPFRPRRVLQGH[DGRUHVGDV
DSOLFDo}HVSDUDILQVGHGLYHUVLILFDomRGRSRUWIyOLR

3DUDDYDOLDomRGDVFRQWUDSDUWHVFRPHUFLDLVDHPSUHVDVHJXHFULWpULRVHGLUHWUL]HVTXHUHSUHVHQWDPD
EDVHSDUDFRQFHVVmRGHFUpGLWRDFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLD2VIXQGDPHQWRVEiVLFRV
TXHQRUWHLDPHVWDSUiWLFDVmRRGHSURYHUPDLRUVHJXUDQoDQDUHDOL]DomRGRVFUpGLWRVFRQFHGLGRVHR
GHPLQLPL]DUHYHQWXDLVULVFRVQDVUHODo}HVFRPHUFLDLV
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d.

Risco de liquidez
$&RPSDQKLDPRQLWRUDVHXQtYHOGHOLTXLGH]FRQVLGHUDQGRRVIOX[RVGHFDL[DHVSHUDGRVHP
FRQWUDSDUWLGDDRPRQWDQWHGLVSRQtYHOGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D$JHVWmRGRULVFRGH
OLTXLGH]LPSOLFDHPPDQWHUFDL[DWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVVXILFLHQWHVHFDSDFLGDGHGHOLTXLGDU
SRVLo}HVGHPHUFDGRGHFXUWRSUD]R

2TXDGURDVHJXLUDSUHVHQWDRVSDVVLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDSRUIDL[DGHYHQFLPHQWR







'H]


9HQFLGR



)RUQHFHGRUHV


(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

&RQWDVDSDJDUFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDV


(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDV





7RWDO



$Wp
PHVHV



'HPHVHV
(QWUH
(QWUH 0DLVTXH
DDQR HDQRV HDQRV DQRV
































7RWDO




 

 


3DUDID]HUIDFHDRVPRQWDQWHVGHYLGRVQRVSULPHLURVPHVHVGHD&RPSDQKLDSODQHMDID]HUXVRGDV
VXDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVEHPFRPRUHGX]LURVHXFRQWDVDUHFHEHUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHREWHU
UHFXUVRVMXQWRDRJUXSRFRQWURODGRU





9DORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
2FRQFHLWRGR³YDORUMXVWR´SUHYrDDYDOLDomRGHDWLYRVHSDVVLYRVFRPEDVHQRVSUHoRVGH
PHUFDGRTXDQGRVHWUDWDUGHDWLYRVFRPOLTXLGH]HSUHoRVREVHUYiYHLVRXHPPHWRGRORJLDV
PDWHPiWLFDVGHSUHFLILFDomRFDVRFRQWUiULR

2QtYHOGHKLHUDUTXLDGRYDORUMXVWRIRUQHFHSULRULGDGHSDUDSUHoRVFRWDGRVQmRDMXVWDGRVHP
PHUFDGRDWLYR

1mRH[LVWHPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHPDEHUWRHPGHGH]HPEURGHH
GHGH]HPEURGH

$SUHVHQWDPRVDEDL[RTXDGURFRPDKLHUDUTXLDGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFODVVLILFDGRVFRPR
YDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR




+LHUDUTXLDGHYDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV'H]

3UHoRVREVHUYiYHLV
HPPHUFDGRDWLYR
1tYHO, 







$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH
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0RGHORGH
SUHFLILFDomREDVHDGR
HPSUHoRV
REVHUYiYHLV
1tYHO,, 










0RGHORGH
SUHFLILFDomRVHPR
XVRGHSUHoRV
REVHUYiYHLV
1tYHO,,, 
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$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV



+LHUDUTXLDGHYDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV'H]

3UHoRVREVHUYiYHLV
HPPHUFDGRDWLYR
1tYHO, 





6DOGRHPGHGH]HPEURGH








 

0RGHORGH
SUHFLILFDomR
EDVHDGRHPSUHoRV
REVHUYiYHLV
1tYHO,, 












0RGHORGH
SUHFLILFDomRVHPR
XVRGHSUHoRV
REVHUYiYHLV
1tYHO,,, 





 







6HJXURV
$&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGHVXDDWLYLGDGHDGRWDDSROtWLFDGHFRQWUDWDUFREHUWXUD
GHVHJXURVGHDFRUGRFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRHFRPOLPLWHVFRQVLGHUDGRVSHOD
$GPLQLVWUDomRFRPRDGHTXDGRVSDUDFREULUHYHQWXDLVVLQLVWURV$VHJXLUGHPRQVWUDPRVRV
SULQFLSDLVDWLYRVRXLQWHUHVVHVFREHUWRVHVHXVUHVSHFWLYRVPRQWDQWHVYLJHQWHVHPGH
GH]HPEURGH

1DVDSyOLFHVGH' 25LVFRV2SHUDFLRQDLVH5HVSRQVDELOLGDGH&LYLO*HUDOD3*1IRLLQFOXtGD
FRPRFRVVHJXUDGDQDDSyOLFHGD(1(9$

6HJXURV0RGDOLGDGH

5HVSRQVDELOLGDGHFLYLOSDUDDGPLQLVWUDGRUHV' 2
5LVFRV2SHUDFLRQDLV
2LO5LVNULVFRVGHSHWUyOHR
5HVSRQVDELOLGDGH&LYLO*HUDO
6HJXURVJDUDQWLD









,PSRUWkQFLDVHJXUDGD
([SUHVVRVHP5HDLVPLOH
'yODUHVPLO

5
86
86
5
5


9LJrQFLD


 D
 D
D
 D
 D



5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOSDUD$GPLQLVWUDGRUHV
6HJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGHVRFLHGDGHVFRPHUFLDLVSDUDFRQVHOKHLURVGLUHWRUHVH
DGPLQLVWUDGRUHVD&O - Directors & OfficersFRPDEUDQJrQFLDHPWRGRWHUULWyULRQDFLRQDOHQR
H[WHULRUFRPFREHUWXUD³$´ LQGHQL]DomRHPQRPHGRV$GPLQLVWUDGRUHV ³%´ UHHPEROVRj
VRFLHGDGH H³&´ RSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRjHPSUHVD´ LQFOXVLYHQRÆPELWR0HUFDGR
$EHUWRGH&DSLWDLV


5LVFRV2SHUDFLRQDLV
(VWHVHJXURYLVDDFREHUWXUDD'DQRV0DWHULDLV DODJDPHQWRVLQXQGDo}HVTXHEUDVGH
PiTXLQDVYD]DPHQWRVGHWXEXODo}HVHWDQTXHVGHQWUHRXWURV HOXFURVFHVVDQWHVGRVFDPSRV
TXHVHHQFRQWUDPHPRSHUDomR


2LO5LVN5LVFRVGH3HWUyOHR
(VWDDSyOLFHDPSDUDH[SRVLo}HVGHGHVSHVDVH[WUDVGRRSHUDGRU FRQWUROHGHSRoR
UHSHUIXUDomRGHVSHVDVH[WUDVLQILOWUDomRHSROXLomROLPSH]DHFRQWDPLQDomR GDQRVItVLFRV
SHUGDRXGDQRItVLFRUHPRomRGHHQWXOKRHRXGHVWURoRVsue and laborDRVHTXLSDPHQWRV
WHUUHVWUHV HUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGHFRUUHQWHVGDVRSHUDo}HVGHSHUIXUDomR
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2UHIHULGRVHJXURTXHIRLUHQRYDGRHPVHWHPEURGHHWHPYDOLGDGHSRUPHVHVVHQGR
HVWHQGLGRDQRYDVSHUIXUDo}HVHRXHTXLSDPHQWRVGHSHUIXUDomRTXHSRVVDPVHUDGTXLULGRV
SRVWHULRUPHQWHjGDWDGDFRQWUDWDomRGRVHJXUR

$LPSRUWkQFLDVHJXUDGDPHQFLRQDGDQRTXDGURDFLPD 86 IRLFDOFXODGDFRQVLGHUDQGR
WRGRVRVEHQVVHJXUDGRV GDQRVItVLFRV ROLPLWHGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOHGHVSHVDVH[WUDVGR
RSHUDGRURFRUULGDVHPFDVRGHVLQLVWURHPXP~QLFRSRoR


5HVSRQVDELOLGDGH&LYLO*HUDO
7HPSRUREMHWLYRFREULUUHSDUDo}HVSRUGDQRVLQYROXQWiULRVSHVVRDLVHRXPDWHULDLVFDXVDGRVD
WHUFHLURVHPFRQVHTXrQFLDGDVRSHUDo}HVFRPHUFLDLVGD&RPSDQKLD7HPFREHUWXUDDGLFLRQDO
SDUDSROXLomRV~ELWDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGHHPSUHJDGRU



&RPSRVLomRGD'LUHWRULD


3HGUR=LQQHU
'LUHWRU3UHVLGHQWH


)ODYLD0DUWLQV
'LUHWRUD


+HQULTXH5]H]LQVNL
'LUHWRU


(UQDQL3RUVFKH
'LUHWRU

/DLUD6DQXL
'LUHWRUD


/LQR/RSHV&DQoDGR
'LUHWRU


7KLDJR)UHLWDV
'LUHWRU


&RQWDGRU D 5HVSRQViYHO
5DIDHOD3HUHLUD&DUUDUG
&5&562
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.30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
5XDGR3DVVHLR6HWRUDQGDU&HQWUR
5LRGH-DQHLUR5-%UDVLO
&DL[D3RVWDO&(35LRGH-DQHLUR5-%UDVLO
7HOHIRQH  )D[  
ZZZNSPJFRPEU

5HODWyULRGHUHYLVmRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
VREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
$RV
$FLRQLVWDVH'LUHWRUHVGD3DUQDtED*iV1DWXUDO6$
5LRGH-DQHLUR5-
1.

5HYLVDPRVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGD3DUQDtED*iV1DWXUDO6$
³&RPSDQKLD´ HPGHMXQKRGHTXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHP
GHMXQKRGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRHGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH
SDUDRSHUtRGRGHWUrVHVHLVPHVHVILQGRVQDTXHODGDWDGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLR
OtTXLGRHGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRQDTXHODGDWDLQFOXLQGRR
UHVXPRGDVSUiWLFDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDVHGHPDLVQRWDVH[SOLFDWLYDV

2.

$$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDVGHDFRUGRFRPRSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3& 5 'HPRQVWUDomR
,QWHUPHGLiULD1RVVDUHVSRQVDELOLGDGHpDGHH[SUHVVDUXPDFRQFOXVmRVREUHHVVDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVFRPEDVHHPQRVVDUHYLVmR
$OFDQFHGDUHYLVmR

3.

&RQGX]LPRVQRVVDUHYLVmRGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGH
UHYLVmRGHLQIRUPDo}HVLQWHUPHGLiULDV 1%&755HYLVmRGH,QIRUPDo}HV
,QWHUPHGLiULDV([HFXWDGDSHOR$XGLWRUGD(QWLGDGHH,65(5HYLHZRI,QWHULP
)LQDQFLDO,QIRUPDWLRQ3HUIRUPHGE\WKH,QGHSHQGHQW$XGLWRURIWKH(QWLW\UHVSHFWLYDPHQWH 
8PDUHYLVmRGHLQIRUPDo}HVLQWHUPHGLiULDVFRQVLVWHQDUHDOL]DomRGHLQGDJDo}HV
SULQFLSDOPHQWHjVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORVDVVXQWRVILQDQFHLURVHFRQWiEHLVHQD
DSOLFDomRGHSURFHGLPHQWRVDQDOtWLFRVHGHRXWURVSURFHGLPHQWRVGHUHYLVmR2DOFDQFHGH
XPDUHYLVmRpVLJQLILFDWLYDPHQWHPHQRUGRTXHRGHXPDDXGLWRULDFRQGX]LGDGHDFRUGR
FRPDVQRUPDVGHDXGLWRULDHFRQVHTXHQWHPHQWHQmRQRVSHUPLWLXREWHUVHJXUDQoDGH
TXHWRPDPRVFRQKHFLPHQWRGHWRGRVRVDVVXQWRVVLJQLILFDWLYRVTXHSRGHULDPVHU
LGHQWLILFDGRVHPXPDDXGLWRULD3RUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPDRSLQLmRGHDXGLWRULD

.30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVXPDVRFLHGDGHVLPSOHVEUDVLOHLUDHILUPD
PHPEURGDUHGH.30*GHILUPDVPHPEURLQGHSHQGHQWHVHDILOLDGDVj.30*
,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLYH ³.30*,QWHUQDWLRQDO´ XPDHQWLGDGHVXtoD
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KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

&RQFOXVmR
4.

&RPEDVHHPQRVVDUHYLVmRQmRWHPRVFRQKHFLPHQWRGHQHQKXPIDWRTXHQRVOHYHD
DFUHGLWDUTXHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVDFLPDUHIHULGDVQmRIRUDP
HODERUDGDVHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVGHDFRUGRFRPR&3& 5 DSOLFiYHOj
HODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
(VWUXWXUDomRGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

5.

&RQIRUPHPHQFLRQDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQDWRWDOLGDGHGDVRSHUDo}HVGH
IRUQHFLPHQWRHPRSHUDomRFRPHUFLDOGHJiVQDWXUDOHDUUHQGDPHQWRGHFDSDFLGDGHGH
XQLGDGHGHWUDWDPHQWRGHJiV 87* GD&RPSDQKLDpUHDOL]DGDFRPDVHPSUHVDV
3DUQDtED,*HUDomRGH(QHUJLD6$3DUQDtED,,,*HUDomRGH(QHUJLD6$H&RQVyUFLR
87(3DUQDtED,9VXEVLGLiULDVGDFRQWURODGRUD(QHYD6$$FRQFHQWUDomRGHRSHUDo}HV
FRPHPSUHVDVGRPHVPRJUXSRHFRQ{PLFRGD(QHYD6$pH[SOLFDGDSHORPRGHORGH
H[SORUDomRSURGXomRHORJtVWLFDDGRWDGRVQD%DFLDGR3DUQDtEDQRUGHVWHGR%UDVLO$V
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGD&RPSDQKLDGHYHPVHUOLGDVQHVVHFRQWH[WR
1RVVDFRQFOXVmRQmRFRQWpPUHVVDOYDUHODFLRQDGDDHVVHDVVXQWR
5LRGH-DQHLURGHMXOKRGH
.30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
&5&632)5-

$QGHUVRQ&9'XWUD
&RQWDGRU&5&5-2

.30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVXPDVRFLHGDGHVLPSOHVEUDVLOHLUDHILUPD
PHPEURGDUHGH.30*GHILUPDVPHPEURLQGHSHQGHQWHVHDILOLDGDVj.30*
,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLYH ³.30*,QWHUQDWLRQDO´ XPDHQWLGDGHVXtoD

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.


256

3DUQDtED*iV1DWXUDO6$


%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHMXQKRGHHGHGH]HPEURGH

(Em milhares de Reais)



1RWD    



$WLYR


&LUFXODQWH


&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

  
&RQWDVDUHFHEHU

 

'HSyVLWRVYLQFXODGRV
 


(VWRTXHVGHPDWHULDLVHFRQVXPtYHLV

 

,PSRVWRGHUHQGDFRQWULEXLomRVRFLDOHRXWURVWULEXWRVD
UHFXSHUDU

 

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
 
 

&RQWDVDUHFHEHUGHSDUFHLURV
 
 

2XWURVFUpGLWRVHGHVSHVDVDQWHFLSDGDV
 






  




1mRFLUFXODQWH


,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU

 

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

 





  




,PRELOL]DGR
    
,QWDQJtYHO

 





   






7RWDOGRDWLYR
   


$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
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3DUQDtED*iV1DWXUDO6$


%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHMXQKRGHHGHGH]HPEURGH

(Em milhares de Reais)



 1RWD   


 
3DVVLYR


 


&LUFXODQWH
 


 
)RUQHFHGRUHV
 


 
,PSRVWRVFRQWULEXLo}HVHSDUWLFLSDo}HVDUHFROKHU
 



6DOiULRVHHQFDUJRVWUDEDOKLVWDV
 


 
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
 


 
&RQWDVDSDJDUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
 


 
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
 


 
3URYLVmRSDUDFRQWLJrQFLDV
 



2XWUDVFRQWDVDSDJDU
 


 





 

 




1mRFLUFXODQWH
 


 
3LVH&RILQVGLIHULGR
 

 
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
  


 
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
 


 
3URYLV}HVSDUDREULJDomRGHDEDQGRQR
 

 






 

 




3DWULP{QLROtTXLGR
 


 
&DSLWDOVRFLDO
 


 
'HEHQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
 


 
5HVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLV
 


 
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
  

 






 


 

7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

   


$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
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,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWH

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR

3UHMXt]RGRSHUtRGR


 




 


 
 
 





















D
















































$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV










 1RWD 


 

 









 

 

 










5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV
&XVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRV

/XFUREUXWR

'HVSHVDVRSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRPH[SORUDomR
$GPLQLVWUDWLYDVHJHUDLV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV


5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHGRVWULEXWRV

5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
9DULDomRFDPELDOOtTXLGD


5HVXOWDGRDQWHVGRVWULEXWRVVREUHROXFUR





(Em milhares de Reais)



3HUtRGRVGHWUrVHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHH



'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGR



3DUQDtED*iV1DWXUDO6$


 
 
 
 

 


 

 

 


D
 

 
 

 


 
 
 
 

 
















D















































 D



























3DUQDtED*iV1DWXUDO6$


'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH


3HUtRGRVGHWUrVHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHH
(Em milhares de Reais)




D  D  D  D




 
 
 






3UHMXt]RGRSHUtRGR
2XWURVUHVXOWDGRV

DEUDQJHQWHV
 


 

7RWDOGRUHVXOWDGR
DEUDQJHQWH
 
 
 



$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
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6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

$XPHQWRGHFDSLWDO
'HEHQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
&XVWRVGHFDSWDomRGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLV
3UHMXL]RGRSHUtRGR

6DOGRVHPGHMXQKRGH

$XPHQWRGHFDSLWDO
'HEHQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
&XVWRVGHFDSWDomRGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLV
/XFUROtTXLGRSUHMXt]RGRSHUtRGR
'HVWLQDo}HV
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
'LYLGHQGRVHVWDWXWiULRV
$EVRUomRGRSUHMXt]RGRSHUtRGR

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

&XVWRVGHFDSWDomRGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLV
3UHMXL]RGRSHUtRGR

6DOGRVHPGHMXQKRGH


&DSLWDO
VRFLDO 
 
 















































 













































 






 

'HErQWXUHV
5HVHUYDGH
FRQYHUVtYHLV
OXFURV 
 
 
 
 


$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV




(Em milhares de Reais)



3HUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHH



'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR



3DUQDtED*iV1DWXUDO6$






































 







'LYLGHQGRV
SURSRVWRV 
 
 
























5HVHUYDGH
LQFHQWLYRV
ILVFDLV















































































3UHMXt]RV
DFXPXODGRV 
 
 



























7RWDO

3DUQDtED*iV1DWXUDO6$


'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D


3HUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHH


(Em milhares de Reais)




)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRSHUtRGR

$MXVWHVSDUDUHFRQFLOLDUROXFURDRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV

'HSUHFLDomRGRLPRELOL]DGRHDPRUWL]DomRGRLQWDQJtYHO
%DL[DVGHSRoRVVHFRVHiUHDVVXEFRPHUFLDLV
3URYLVmRGHE{QXV
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
5HFRQKHFLPHQWRGHSHUGDGHFRQWDVDUHFHEHU
-XURVHQFDUJRVSURYLVLRQDGRVVREUHILQDQFLDPHQWR
-XURVHYDULDomRFDPELDOVREUHHPSUpVWLPRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$PRUWL]DomRGRVFXVWRVGHFDSWDomR
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
5HYHUVmRGDSURYLVmRSDUD3LV&RILQVGLIHULGR
-XURVVREUHSURYLVmRSDUDDEDQGRQR



9DULDomRQRVDWLYRVHSDVVLYRV
5HGXomRGHGHSyVLWRVYLQFXODGRV
5HGXomR DXPHQWR GHRXWURVFUpGLWRV
5HGXomR DXPHQWR GHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU
5HGXomRGHFRQWDVDUHFHEHU
5HGXomR DXPHQWR GHHVWRTXHV
$XPHQWR UHGXomR GHIRUQHFHGRUHV
 5HGXomR GHVDOiULRVHHQFDUJRVWUDEDOKLVWDV
 5HGXomR GHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
$XPHQWRGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
$XPHQWR UHGXomR GHRXWUDVFRQWDVDSDJDU

&DL[DJHUDGR XWLOL]DGR SHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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3DUQDtED*iV1DWXUDO6$


'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D


3HUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHH


(Em milhares de Reais)



   


 

)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV


 

$TXLVLo}HVGHDWLYRLPRELOL]DGR

   
$TXLVLo}HVGHEHQVLQWDQJtYHLV
  




 

&DL[DOtTXLGRXVDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV

   

 


)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV

 

$XPHQWRGHFDSLWDO

 

'HErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDomRV

 

-XURVSDJRV

  

3DJDPHQWRFXVWRGHFDSWDomR

 



 

&DL[DOtTXLGRJHUDGR XVDGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV

  



 

$XPHQWR UHGXomR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

  



 

'HPRQVWUDomRGRDXPHQWR UHGXomR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[D

 



 

6DOGRLQLFLDOGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

 

6DOGRILQDOGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

 



 

$XPHQWR UHGXomR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

   


 



$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV


263

Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias em
30 de Junho de 2016

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV


(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)




,QIRUPDo}HVJHUDLV
$3DUQDtED*iV1DWXUDO6$ &RPSDQKLDRX3*1 FRPVHGHQDFLGDGHHHVWDGRGR5LRGH
-DQHLURpXPDVRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRTXHWHPFRPRREMHWRVRFLDODSHVTXLVD
ODYUDRUHILQRRSURFHVVDPHQWRRFRPpUFLRHRWUDQVSRUWHGHSHWUyOHRGHJiVQDWXUDOHGH
RXWURVKLGURFDUERQHWRVPHGLDQWHDDXWRUL]DomRGD8QLmREHPFRPRTXDLVTXHURXWUDVDWLYLGDGHV
FRUUHODWDVHDILQV$&RPSDQKLDSRGHUiDLQGDSDUDDFRQVHFXomRGHVHXREMHWRSDUWLFLSDUGR
FDSLWDOGHRXWUDVVRFLHGDGHVRXDLQGDGHFRQVyUFLRVFRPRXWUDVVRFLHGDGHV

(PGHRXWXEURGHRVHQWmRDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDVHUHXQLUDPHPDVVHPEOHLDJHUDO
H[WUDRUGLQiULDSDUDGHOLEHUDUVREUHDDOWHUDomRGDGHQRPLQDomRVRFLDOGD&RPSDQKLD FXMD
DSURYDomRUHVXOWRXQDDWXDOGHQRPLQDomR EHPFRPRVREUHDSURSRVWDGDDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDGHDXPHQWDUVHXFDSLWDOVRFLDOHPDSUR[LPDGDPHQWH5

$&DPEXK\,QYHVWLPHQWRV/WGD &DPEXK\ HD''%UD]LO+ROGLQJV6jUO (21 
YHtFXORGHLQYHVWLPHQWRVGDDOHPm(216(PDQLIHVWDUDPDLQWHQomRGHSDUWLFLSDUGRUHIHULGR
DXPHQWRGHFDSLWDOREVHUYDGDVFHUWDVFRQGLo}HVPHGLDQWHDSRUWHGHFDSLWDOQRYDORUWRWDOGH
DSUR[LPDGDPHQWH5

2DXPHQWRGHFDSLWDOIRLHIHWLYDPHQWHFRQFOXtGRHPGHIHYHUHLURGHFRPDVXEVFULomR
GDWRWDOLGDGHGDVDo}HVHTXLYDOHQWHVD5SHOR&DPEXK\,),3IXQGRGHLQYHVWLPHQWR
JHULGRSHOD&DPEXK\HDo}HVHTXLYDOHQWHVD5SHOD(21

&RPRFRQVHTXrQFLDGRDXPHQWRGHFDSLWDODFLPDPHQFLRQDGR&DPEXK\(QHYD(21H2*;
3HWUyOHRH*iV6$(P5HFXSHUDomR-XGLFLDO ³2*;3 *´ SDVVDUDPDGHWHUSDUWLFLSDo}HV
FRUUHVSRQGHQWHVDHUHVSHFWLYDPHQWHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOH
YRWDQWHGD&RPSDQKLD

(PPDUoRGHD&RPSDQKLDDSURYRXDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLV
HPDo}HVQRPRQWDQWHGHDWp5SDUDRUHILQDQFLDPHQWRGRSDVVLYRILQDQFHLURHD
UHFRPSRVLomRGRFDSLWDOGHJLURGD&RPSDQKLD$VGHEHQWXUHVWHPYHQFLPHQWRILQDOHPGH
IHYHUHLURGHHFXVWRGHGH&',FRQIRUPHGHVFULWRQD1RWD([SOLFDWLYDQ
'HVVHWRWDO5IRUDPLQWHJUDOL]DGRVHPPDUoRGHHXWLOL]DGRVSDUDOLTXLGDU
LQWHJUDOPHQWHD D DSDUFHODUHPDQHVFHQWHGDGtYLGDFRPR0RUJDQ6WDQOH\ credit agreement
 5 E DSDUFHODUHPDQHVFHQWHGDVGtYLGDV GHErQWXUHVQmRFRQYHUVtYHLV FRP
RVEDQFRV6DQWDQGHU5H,WD~%%$6$5H F DGtYLGDGH5
FRPD(1(9$6$SRUFRQWDGRSDJDPHQWRGHѿGDVGtYLGDVFLWDGDVQRVLWHQV D H E 2
VDOGRUHPDQHVFHQWHGH5IRLLQWHJUDOL]DGRHPVHWHPEURGH'RWRWDOGDV
GHErQWXUHVIRUDPHQFDUWHLUDGDVSHOR%UDGHVFRHSHOR&LWLEDQN
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Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias em
30 de Junho de 2016

(PIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDDSURYRXDHPLVVmRGHDWpGHErQWXUHVVLPSOHV
PDQGDWRULDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPDo}HVHPVpULH~QLFDSDUDILQDQFLDPHQWRGHVHXSODQRGH
LQYHVWLPHQWRVQDH[SORUDomRHGHVHQYROYLPHQWRGRVEORFRVGDEDFLDGR3DUQDtEDFRP
YHQFLPHQWRHP(PGHDEULOGHD&DPEXK\LQWHJUDOL]RXDWRWDOLGDGHGDV
GHErQWXUHVFRPYDORUHTXLYDOHQWHD5

(PVHWHPEURGHIRLUHDOL]DGDDWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HVGHHPLVVmRGD3*1GHWLGDVSHOD
''%UD]LO+ROGLQJV6i5/ YHtFXORGHLQYHVWLPHQWRGD(21 SDUDD(QHYD6$TXHSDVVRXD
GHWHUGRFDSLWDOGD&RPSDQKLD

$LQGDHPVHWHPEURGHD&RPSDQKLDILUPRXFRQWUDWR Farm-out Agreement QRTXDOIRL
SUHYLVWDDDTXLVLomRGHGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGREORFR317(PGH
GH]HPEURGHD$13DSURYRXGHIRUPDGHILQLWLYDDFHVVmRGRDWLYR&RPDHIHWLYDomRGD
FHVVmRIRUDPUHVFLQGLGRVRFRQWUDWRGHFRQVyUFLRHRJoint Operating AgreementUHODWLYRVDR
EORFR317VHQGRFRQIHULGDTXLWDomRP~WXDHQWUHDV3DUWHVFRPUHODomRDWRGRVRVYDORUHV
YHQFLGRV 5 HYLQFHQGRVGDDQWLJDSDUFHULD

(PRXWXEURGHD&RPSDQKLDHIHWXRXDHPLVVmRGHGHErQWXUHVSDUDVXEVFULomRSULYDGD
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVHPVpULH~QLFDGDHVSpFLHTXLURJUDIiULDQRPRQWDQWHGH5QD
TXDQWLGDGHGH TXLQ]HPLO GHErQWXUHVFRPYDORUQRPLQDOXQLWiULRGH5HFRP
SUD]RGHDQRVDFRQWDUGDGDWDGHHPLVVmRTXDQGRIRLREWLGDDDQXrQFLDGRVGHEHQWXULVWDVGD
VHJXQGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD&RPSDQKLDHP
DVVHPEOHLDJHUDOGHGHEHQWXULVWDV

(PRXWXEURGHD3*1DUUHPDWRXQRYRVEORFRVQD5RGDGDGH/LFLWDo}HVUHDOL]DGD
SHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH3HWUyOHR*iV1DWXUDOH%LRFRPEXVWtYHLV $13 'RWRWDOGHEORFRV
DUUHPDWDGRVTXHVRPDPPLO.PðGRLVIRUDPHPSDUFHULDFRPD(1*,( H[*')6XH] 
317H317VHQGR(1*,(H3DUQDtEDHGRLVFRPD%30%3DUQDtED
317H317VHQGR%30%H3DUQDtED2VRXWURVGRLVIRUDPDGTXLULGRV
LQWHJUDOPHQWHSHOD3*1317H317$3*1DWXDUiFRPRRSHUDGRUDHPWRGRVRV
EORFRVDGTXLULGRV

(PGH]HPEURGHRFDPSRGH*DYLmR9HUPHOKR *99 ORFDOL]DGRQRPXQLFtSLRGH
&DSLQ]DOGR1RUWHQR0DUDQKmRHQWURXHPSURGXomRVHQGRHVWHRVHJXQGRFDPSRSURGXWRUGD
3*12JiVGRFDPSRGH*99HVWiVHQGRSURGX]LGRSRUPHLRGHVHLVSRoRVSURGXWRUHV
ORFDOL]DGRVHPGRLVclusters(OHVHVWmRLQWHUOLJDGRVDXPGXWRTXHHVFRDUiRJiVSURGX]LGRSDUD
D8QLGDGHGH7UDWDPHQWRGH*iV 87* ORFDOL]DGRQRPXQLFtSLRGH6DQWR$QW{QLRGRV/RSHV
QR0DUDQKmR

(PGHIHYHUHLURGHRFDPSRGH*DYLmR%UDQFR *9% ORFDOL]DGRQRPXQLFtSLRGH
/LPD&DPSRVDNPDR6XOGDFLGDGHGH6mR/XL]GR0DUDQKmRHQWURXHPSURGXomRVHQGR
HVWHRWHUFHLURFDPSRSURGXWRUGD3*12JiVGH*9%pSURGX]LGRSRUPHLRGHRLWRSRoRV
SURGXWRUHVTXHLQWHJUDPGRLVclusters.&RPRSULPHLURJiVGH*9%HQWURXHPRSHUDomR
WDPEpPD(VWDomRGH3URGXomRH(VFRDPHQWRGH*iVGH*DYLmR%UDQFR (3*9% /RFDOL]DGD
HP/LPD&DPSRVDXQLGDGHUHFHEHHID]RSUpWUDWDPHQWRGRJiVSURGX]LGRHP*DYLmR%UDQFR
*9% 'HOiRJiVVHJXHSDUDD8QLGDGHGH7UDWDPHQWRGH*iV 87* HP6DQWR$QW{QLRGRV
/RSHVSRUPHLRGHXPJDVRGXWRGHDSUR[LPDGDPHQWH.P



9ROXPHQmRDXGLWDGRRXUHYLVDGRSRUQRVVRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
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Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias em
30 de Junho de 2016

(PGHIHYHUHLURGHRVGHEHQWXULVWDVWLWXODUHVGHGDVGHErQWXUHVHPLWLGDVQD
HPLVVmRGD&RPSDQKLDUHXQLGRVHP$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDVGHFLGLUDPSRU
XQDQLPLGDGHSURUURJDUDGDWDGHSDJDPHQWRGDDPRUWL]DomRGRYDORUQRPLQDOXQLWiULRGDV
GHErQWXUHVGHYLGDHPGHIHYHUHLURGHSDUDGHDJRVWRGH'DPHVPDIRUPDHP
GHIHYHUHLURGHRGHEHQWXULVWD~QLFRGDHHPLVV}HVGHGHErQWXUHVGD&RPSDQKLD
DQXLXFRPDSURUURJDomRGDGDWDGHYHQFLPHQWRGDVUHPXQHUDo}HVGHYLGDVQRGHFRUUHUGR
H[HUFtFLRVRFLDOGHSDUDGHPDUoRGH1mRIRUDPGHYLGRVHQFDUJRVPRUDWyULRVHP
YLUWXGHGRDGLDPHQWRUHIHULGRDFLPD

(PGHIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDHIHWXRXDHPLVVmRGHGHErQWXUHVGHVXEVFULomR
SULYDGDQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPVpULH~QLFDGDHVSpFLH
TXLURJUDIiULDQRPRQWDQWHGH5QDTXDQWLGDGHGHGHErQWXUHVFRPYDORU
QRPLQDOXQLWiULRGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHIHYHUHLURGH$HPLVVmRIRL
DSURYDGDHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGHHSUHYrR
SUD]RGHGLDVSDUDVXEVFULomR$WpDGDWDGDDSURYDomRHGLYXOJDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVHVVDVGHErQWXUHVDLQGDQmRKDYLDPVLGRVXEVFULWDV


(PGHPDLRGHRFDPSR*DYLmR%UDQFR6XGHVWH *%6( HQWURXHPSURGXomRVHQGR
HVWHRTXDUWRFDPSRSURGXWRUGD3*12JiVGH*%6(pSURGX]LGRSRUPHLRGHSRoRV
SURGXWRUHVGLVWULEXtGRVHPGRLVFOXVWHUV$iUHDGH*%6(WHPYROXPHHVWLPDGRGHgas in
placeGHELOK}HVGHPHWURVF~ELFRVGHJiVHDGLFLRQDXPDFDSDFLGDGHGHSURGXomRGH
PLOKmRGHPHWURVF~ELFRVSRUGLD


3RUWIyOLRGHFRQFHVV}HV
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDSDUWLFLSDGDVVHJXLQWHVFRQFHVV}HVFRPRRSHUDGRUD

1















%ORFR

%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731
%731

















2SHUDGRU

3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1
3*1

3*1

 3*1 
 3*1 
 3*1 
 3*1 
 3*1 
 3*1 
 3*1 
 3*1 
 3*1 
 3*1 
 3*1 
 3*1 
 3*1 


$WRWDOLGDGHGDVRSHUDo}HVGHIRUQHFLPHQWRHPRSHUDomRFRPHUFLDOGHJiVQDWXUDOH
DUUHQGDPHQWRGHFDSDFLGDGHGHXQLGDGHGHWUDWDPHQWRGHJiV 87* GD&RPSDQKLDpUHDOL]DGD
FRPDVHPSUHVDV3DUQDtED,*HUDomRGH(QHUJLD6$3DUQDtED,,,*HUDomRGH(QHUJLD6$H
&RQVyUFLR87(3DUQDtED,9VXEVLGLiULDVGDFRQWURODGRUD(QHYD6$$FRQFHQWUDomRGH
RSHUDo}HVFRPHPSUHVDVGRPHVPRJUXSRHFRQ{PLFRGD(QHYD6$pH[SOLFDGDSHORPRGHOR
GHH[SORUDomRSURGXomRHORJtVWLFDDGRWDGRVQD%DFLDGR3DUQDtEDQRUGHVWHGR%UDVLOGH
DFRUGRFRPRVWHUPRVHFRQGLo}HVGHPRQVWUDGRVQD1RWD([SOLFDWLYDQHWDPEpPFRPDV
FRQGLo}HVGHVFULWDVQD1RWD([SOLFDWLYDQ
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(PGHPDUoRGHFRQIRUPHIDWRUHOHYDQWHGLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLDHPGHPDUoR
GHIRUDPFHOHEUDGRVRVVHJXLQWHVDFRUGRVHQWUHRVVHXVDFLRQLVWDVRQGHRVDFLRQLVWDV
&DPEXK\H2*;VHFRPSURPHWHPVXMHLWRVDGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVVXVSHQVLYDVDVXEVFUHYHU
SDUWHGDVQRYDVDo}HVRUGLQiULDVDVHUHPHPLWLGDVQRkPELWRGHDXPHQWRGHFDSLWDOSULYDGRGD
(QHYDPHGLDQWHDFRQWULEXLomRGDWRWDOLGDGHGHVXDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDHGDWRWDOLGDGHGDV
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVGDHHPLVV}HVGHGHErQWXUHVQRFDVRGD&DPEXK\HWRWDOLGDGHGH
VXDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDQRFDVRGD2*;$(QHYDSRUVXDYH]VXMHLWRDGHWHUPLQDGDV
FRQGLo}HVVXVSHQVLYDVSURPRYHUiXPDXPHQWRGHFDSLWDOSDUDVXEVFULomRSULYDGDTXHSHUPLWD
DFRQWULEXLomRGRV$WLYRV3*1SHOD&DPEXK\HSHOD2*;SRUXPYDORUHVWLPDGRGH
DSUR[LPDGDPHQWH5ELOKmRVXMHLWRjDSURYDomRGRVUHVSHFWLYRVODXGRVGHDYDOLDomRSHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGD(QHYDQDIRUPDGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHREVHUYDGR
RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV&RPRFRQVHTXrQFLDGDFRQVXPDomRGR$XPHQWRGH&DSLWDO3ULYDGR
PHGLDQWHDFRQWULEXLomRGRV$WLYRV&DPEXK\RXGDWRWDOLGDGHGRV$WLYRV3*1DRFDSLWDOGD
(QHYDD(QHYDSRGHUiSDVVDUDGHWHUDWpGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD&RPSDQKLDWRUQDQGR
VHVXDDFLRQLVWD~QLFDVHQGRTXHDWXDOPHQWHD(QHYDGHWpPGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD
&RPSDQKLD




%DVHGHSUHSDUDomR


D

'HFODUDomRGHFRQIRUPLGDGHFRPUHODomRjVQRUPDVGR&RPLWrGH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV&3&
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVIRUDPHODERUDGDVHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVGH
DFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOTXHFRPSUHHQGHPRVSURQXQFLDPHQWRVGR
&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& 


E

%DVHGHPHQVXUDomR
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVIRUDPSUHSDUDGDVFRQVLGHUDQGRRFXVWRKLVWyULFR
FRPREDVHGHYDORUFRPH[FHomRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHRXWURV
LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVTXHIRUDPPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR


F

0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDomR
$PRHGDIXQFLRQDOGD&RPSDQKLDpR5HDO7RGDVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
DSUHVHQWDGDVHP5HDLVIRUDPDUUHGRQGDGDVSDUDRPLOKDUPDLVSUy[LPRH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR
GHRXWUDIRUPD


G

8VRGHHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRV
$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLOH[LJHTXHD$GPLQLVWUDomRIDoDMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVTXH
DIHWDPDDSOLFDomRGHSROtWLFDVFRQWiEHLVHRVYDORUHVUHODWDGRVGHDWLYRVSDVVLYRVUHFHLWDVH
GHVSHVDV2VUHVXOWDGRVUHDLVSRGHPGLYHUJLUGHVVDVHVWLPDWLYDV

(VWLPDWLYDVHSUHPLVVDVVmRUHYLVWDVGHPDQHLUDFRQWtQXD5HYLV}HVFRPUHODomRDHVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVVmRUHFRQKHFLGDVQRSHUtRGRHPTXHDVHVWLPDWLYDVVmRUHYLVDGDVHHPTXDLVTXHU
SHUtRGRVSRVWHULRUHVDIHWDGRV$VLQIRUPDo}HVVREUHSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVTXHSRGHUmR
UHVXOWDUHPDMXVWHVGHQWURGRH[HUFtFLRILQDQFHLURHVWmRLQFOXtGDVQDVVHJXLQWHVQRWDV
H[SOLFDWLYDV
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•

1RWD([SOLFDWLYDQH'HSUHFLDomRGHSOHomRHDPRUWL]DomR9LGDV~WHLV

•

1RWD([SOLFDWLYDQ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVSUD]RGHUHDOL]DomR

•

1RWD([SOLFDWLYDQ3DUWHVUHODFLRQDGDVSUHPLVVDVGHFiOFXORGRfair value

•

1RWD([SOLFDWLYDQ3URYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQRSUHPLVVDVGHWD[DGHGHVFRQWR
XWLOL]DGDHSUD]RGDSURYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQRIXWXURGRVFDPSRVHH[SORUDomRH
SURGXomR

•

1RWD([SOLFDWLYDQ&RQWLQJrQFLDVH[SHFWDWLYDGHSHUGDHPSURFHVVRVMXGLFLDLV

•

1RWD([SOLFDWLYDQ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVSUHPLVVDVGHFiOFXORGRfair value

H

$SURYDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGHGHMXQKRGHIRUDPDSURYDGDVHVXD
GLYXOJDomRIRLDXWRUL]DGDSHOD'LUHWRULDHPGHMXOKRGH




5HVXPRGDVSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV
$VSUiWLFDVFRQWiEHLVGHVFULWDVDEDL[RWrPVLGRDSOLFDGDVGHPDQHLUDFRQVLVWHQWHDWRGRVRV
SHUtRGRVDSUHVHQWDGRVQHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV


D

$SXUDomRGRUHVXOWDGR
2UHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVpDSXUDGRHPFRQIRUPLGDGHFRPRUHJLPHFRQWiELOGHFRPSHWrQFLD


E

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

•

2VDWLYRVILQDQFHLURVSRGHPVHUFODVVLILFDGRVFRPR

(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV

•

0HQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

•

'LVSRQtYHLVSDUDYHQGD

•

0DQWLGRVDWpRYHQFLPHQWR

•

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLDWLYRVILQDQFHLURVFODVVLILFDGRVFRPR
GLVSRQtYHLVSDUDYHQGD

2VSDVVLYRVILQDQFHLURVSRGHPVHUFODVVLILFDGRVFRPR

0HQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

•

2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV
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Classificação


Empréstimos e recebíveis
(QTXDGUDPVHQHVWDFDWHJRULDRVDWLYRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVFRPSDJDPHQWRVIL[RVRX
GHWHUPLQiYHLVTXHQmRHVWmRFRWDGRVHPPHUFDGRDWLYRH[FHWRDTXHOHVTXHDHQWLGDGHWHP
LQWHQomRGHYHQGHULPHGLDWDPHQWHRXQRFXUWRSUD]RRVTXDLVVmRFODVVLILFDGRVFRPRPDQWLGRV
SDUDQHJRFLDomRHRVTXHDHQWLGDGHQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHVLJQDSHORYDORUMXVWRSRU
PHLRGRUHVXOWDGR

(PGHMXQKRGHRVHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHPRFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DFRQWDVDUHFHEHUGHSDUFHLURVFRQWDVDUHFHEHUHRVHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV

Caixa e equivalentes de caixa
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDEUDQJHPVDOGRVGHFDL[DHLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVFRP
YHQFLPHQWRRULJLQDOGHWUrVPHVHVRXPHQRVDSDUWLUGDGDWDGDFRQWUDWDomR

2VVDOGRVPDQWLGRVHPFRQWDVFRUUHQWHV ³&DL[DHEDQFRV´ WrPVHXVYDORUHVMXVWRVHTXLYDOHQWHV
DRVVDOGRVFRQWiEHLVHVmRFODVVLILFDGRVFRPRUHFHEtYHLV6mRYDORUHVHPGHSyVLWRVOtTXLGRVH
LPHGLDWDPHQWHUHVJDWiYHLV

$VDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVFODVVLILFDGDVFRPRFDL[DHHTXLYDOHQWHVVmRWUDWDGDVFRPRDWLYRV
ILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR

Ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado
(QTXDGUDPVHQHVVDFDWHJRULDRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVTXHVDWLVID]HPDTXDOTXHUXPD
GDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV

6mRPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRFDVRVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPDILQDOLGDGHGHYHQGDRX
UHFRPSUDHPSUD]RVFXUWRVHGRVGHULYDWLYRVH[FHWRHPHYHQWXDLVVLWXDo}HVGHhedge
accounting(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVGHhedge accounting

6mRGHVLJQDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGH
UHVXOWDGRSRLVDHVWUDWpJLDGRFXPHQWDGDGHLQYHVWLPHQWRHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRGHVVH
LQVWUXPHQWRpUHDOL]DGDFRPEDVHQRYDORUMXVWR

(PGHMXQKRGHRVDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR
GD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHPDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVFODVVLILFDGDVFRPRHTXLYDOHQWHVGH
FDL[D(TXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHFXUWRSUD]RGHDOWDOLTXLGH]TXHVmR
SURQWDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPPRQWDQWHFRQKHFLGRGHFDL[DHTXHHVWmRVXMHLWDVDXP
LQVLJQLILFDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORUHWDPEpPRVSDVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORU
MXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHPRVMXURVGDVGHErQWXUHV

Instrumentos financeiros derivativos contratados para proteção
2VSDVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGRGD&RPSDQKLD
FRPSUHHQGHPRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRQWUDWDGRVSDUDSURWHomR
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Outros passivos financeiros
2VSDVVLYRVILQDQFHLURVTXHQmRVHMDPFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLR
GHUHVXOWDGRVmRFODVVLILFDGRVFRPRRXWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV

2VRXWURVSDVVLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHPRV)RUQHFHGRUHV(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV&RQWDVDSDJDUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVH2XWUDVFRQWDVDSDJDU


Reconhecimento e mensuração

•

7RGRVRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVIRUDPUHFRQKHFLGRVQREDODQoRGD&RPSDQKLDWDQWRQRDWLYR
TXDQWRQRSDVVLYRWHQGRVLGRPHQVXUDGRVLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWR

$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHGHDFRUGRFRPDVXDFODVVLILFDomR

2VDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGRVmRPHQVXUDGRV
SHORYDORUMXVWRHVXDVIOXWXDo}HVVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGR

•

2VHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVHRVRXWURVSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWR
DPRUWL]DGRXVDQGRRPpWRGRGDWD[DHIHWLYDGHMXURVGHFUHVFLGRVGHTXDOTXHUSHUGDSRU
UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO

F

0RHGDHVWUDQJHLUD
7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGDVSDUDPRHGDIXQFLRQDOSHODWD[DGHFkPELRGD
GDWDGHFDGDWUDQVDomR1DVGDWDVGHIHFKDPHQWRDWLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVHPPRHGD
HVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGRVSDUDDPRHGDIXQFLRQDOSHODWD[DGHFkPELRGRIHFKDPHQWRHRV
JDQKRVHSHUGDVGHYDULDomRFDPELDOVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGRV$WLYRVH
SDVVLYRVQmRPRQHWiULRVDGTXLULGRVRXFRQWUDWDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGRVQDV
GDWDVGHIHFKDPHQWRFRPEDVHQDVWD[DVGHFkPELRGDVGDWDVGDVWUDQVDo}HVHSRUWDQWRQmR
JHUDPYDULDo}HVFDPELDLV


G

(VWRTXHV
2VHVWRTXHVGHPDWHULDLVVmRUHSUHVHQWDGRVSRUDWLYRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURVQDIRUPDGH
PDWHULDLVHVXSULPHQWRVDVHUHPFRQVXPLGRVRXXWLOL]DGRVQDFDPSDQKDGHSHUIXUDomRHQD
SURGXomRGHyOHRHJiV8PDYH]XWLOL]DGRVHVVHVPDWHULDLVVmRUHFODVVLILFDGRVGHHVWRTXHSDUD
LPRELOL]DGRRXFXVWRGHSURGXomR2VHVWRTXHVGHPDWHULDLVHVWmRUHJLVWUDGRVDRFXVWRGH
DTXLVLomRRXSURGXomRHDMXVWDGRVTXDQGRDSOLFiYHODRYDORUGHUHDOL]DomR7RGDDSURGXomRGH
JiVpWUDQVIHULGDLPHGLDWDPHQWHSDUDRFOLHQWH WHUPRHOpWULFD QmRILFDQGRQHQKXPHVWRTXHGH
SURGXWRDFDEDGRDUPD]HQDGRRXVREULVFRHEHQHItFLRGD&RPSDQKLD


H

,PRELOL]DGR
eUHJLVWUDGRDRFXVWRGHDTXLVLomRRXFRQVWUXomRDMXVWDGRTXDQGRDSOLFiYHODRVHXYDORUGH
UHFXSHUDomR

eUHSUHVHQWDGRVREUHWXGRSRUDWLYRVDVVRFLDGRVjVIDVHVGHH[SORUDomRHGHVHQYROYLPHQWRGD
SURGXomRGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDOFRPRSRUH[HPSORJDVWRVFRPSHUIXUDomRHFRPSOHWDomRH
HTXLSDPHQWRVGH( 3 ([SORUDomRH3URGXomR ,QFOXLDLQGDPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVH
RXWURVDWLYRVWDQJtYHLVXWLOL]DGRVSDUDILQVDGPLQLVWUDWLYRVFRPRPyYHLVHHTXLSDPHQWRVGH
LQIRUPiWLFD
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Método dos esforços bem sucedidos (Successful efforts method)
2VJDVWRVFRPH[SORUDomRHGHVHQYROYLPHQWRGDSURGXomRGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDOVmR
UHJLVWUDGRVGHDFRUGRFRPRPpWRGRGRVHVIRUoRVEHPVXFHGLGRV successful efforts (VWH
PpWRGRGHWHUPLQDTXHRVFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWRGHWRGRVRVSRoRVGHSURGXomRHGRVSRoRV
H[SORUDWyULRVEHPVXFHGLGRVYLQFXODGRVjVUHVHUYDVHFRQRPLFDPHQWHYLiYHLVVHMDP
FDSLWDOL]DGRVHQTXDQWRRVFXVWRVGHJHRORJLD JHRItVLFD * * HGHVtVPLFDGHYHPVHU
FRQVLGHUDGRVGHVSHVDVGRSHUtRGR$GLFLRQDOPHQWHRVSRoRVH[SORUDWyULRVVHFRVHRVJDVWRV
YLQFXODGRVDiUHDVQmRFRPHUFLDLVGHYHPVHUUHJLVWUDGRVQRUHVXOWDGRTXDQGRVmRLGHQWLILFDGRV
FRPRWDO


Gastos com abandono
2VJDVWRVFRPDEDQGRQRGDViUHDVGHGHVHQYROYLPHQWRHSURGXomRGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDOVmR
UHJLVWUDGRVFRPRDWLYRLPRELOL]DGRHPFRQWUDSDUWLGDGHXPDSURYLVmRQRSDVVLYR9LGH1RWDV
([SOLFDWLYDVQ K H


Custos de empréstimos
2VFXVWRVGHHPSUpVWLPRVTXHVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRFRQVWUXomRRXSURGXomR
GHXPDWLYRTXDOLILFDGRID]HPSDUWHGRFXVWRGHVVHDWLYRHSRUWDQWRVmRFDSLWDOL]DGRV2V
GHPDLVFXVWRVGHHPSUpVWLPRVVmRUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDGRSHUtRGRHPTXHVmR
LQFRUULGRV

$WLYRVTXDOLILFDGRVVmRDWLYRVTXHQHFHVVDULDPHQWHOHYDPXPSHUtRGRGHWHPSRVXEVWDQFLDOSDUD
ILFDUHPSURQWRVSDUDVHXXVRSUHWHQGLGRRXSDUDYHQGD$FDSLWDOL]DomRGRVFXVWRVGH
HPSUpVWLPRVpLQLFLDGDTXDQGRVmRLQFRUULGRVJDVWRVFRPRDWLYRTXDOLILFiYHOHVmRLQFRUULGRV
FXVWRVGHHPSUpVWLPRHFHVVDTXDQGRRDWLYRTXDOLILFiYHOHVWiSURQWRSDUDRXVRRXTXDQGRD
FRQVWUXomRRXSURGXomRGRDWLYRpVXVSHQVDSRUORQJRVSHUtRGRV

2VFXVWRVGHHPSUpVWLPRVLQFOXHPMXURVHYDULDomRFDPELDOVHQGRTXHHVVD~OWLPDVRPHQWHp
FDSLWDOL]DGDQDH[WHQVmRHPTXHHTXDOL]DRVMXURVGHXPDFDSWDomRHPPRHGDHVWUDQJHLUDDRV
MXURVTXHVHULDPLQFRUULGRVHPXPDFDSWDomRHPFRQGLo}HVVHPHOKDQWHVQRPHUFDGRQDFLRQDO

$GLFLRQDOPHQWHQDGHWHUPLQDomRGHFXVWRVGHHPSUpVWLPRVHOHJtYHLVDFDSLWDOL]DomRD
&RPSDQKLDH[FOXLHYHQWXDLVUHQGLPHQWRVDXIHULGRVSRUDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVUHDOL]DGDVFRP
UHFXUVRVDGYLQGRVGHWDLVHPSUpVWLPRV


Depreciação
2VJDVWRVGHH[SORUDomRHGHVHQYROYLPHQWRGDSURGXomRVmRGHSUHFLDGRVDSDUWLUGDGHFODUDomR
GHFRPHUFLDOLGDGHHLQtFLRGDSURGXomRSHORPpWRGRGHXQLGDGHVSURGX]LGDV1HVVHPpWRGRD
WD[DGHGHSUHFLDomRPHQVDOpREWLGDGLYLGLQGRVHDSURGXomRPHQVDOSHORVDOGRWRWDOHVWLPDGR
GDVUHVHUYDV SURYDGDPDLVSURYiYHO QRLQtFLRGRPrV$QXDOPHQWHD&RPSDQKLDUHYLVDR
VDOGRWRWDOGDVUHVHUYDV

2VGHPDLVLWHQVGHDWLYRLPRELOL]DGRVmRGHSUHFLDGRVSHORPpWRGROLQHDUjVWD[DVPHQFLRQDGDV
QD1RWD([SOLFDWLYDQTXHOHYDPHPFRQVLGHUDomRRWHPSRGHYLGD~WLOHVWLPDGRGRVEHQV
FRPVHXVUHVSHFWLYRVYDORUHVUHVLGXDLV

I


,QWDQJtYHO
eUHJLVWUDGRDRFXVWRGHDTXLVLomRDMXVWDGRTXDQGRDSOLFiYHODRVHXYDORUGHUHFXSHUDomR
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eUHSUHVHQWDGRVREUHWXGRSHORVE{QXVGHDVVLQDWXUDSDJRVSDUDVHREWHUDFRQFHVVmRGDV
DWLYLGDGHVGHH[SORUDomRHSURGXomRGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDOHPGHWHUPLQDGRVEORFRV,QFOXL
DLQGDRVJDVWRVDVVRFLDGRVjDTXLVLomRGHVLVWHPDVHSURJUDPDVGHLQIRUPiWLFD


Amortização
2VE{QXVGHDVVLQDWXUDVmRDPRUWL]DGRVDSDUWLUGDGHFODUDomRGHFRPHUFLDOLGDGHHLQtFLRGD
SURGXomRSHORPpWRGRGHXQLGDGHVSURGX]LGDV2VGHPDLVLQWDQJtYHLVVmRDPRUWL]DGRVSHOR
PpWRGROLQHDUjVWD[DVPHQFLRQDGDVQD1RWD([SOLFDWLYDQTXHOHYDPHPFRQVLGHUDomRR
WHPSRGHXWLOL]DomRHVWLPDGR


J

5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO impairment 


Análise de indicativos
2VYDORUHVFRQWiEHLVGRVDWLYRVQmRILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDVmRUHYLVWRVDFDGDGDWDGH
DSUHVHQWDomRSDUDDSXUDUVHKiLQGLFDomRGHSHUGDQRYDORUUHFXSHUiYHO&DVRRFRUUDWDO
LQGLFDomRHQWmRRYDORUUHFXSHUiYHOGRDWLYRpGHWHUPLQDGR

(VSHFLILFDPHQWHHPUHODomRDRVDWLYRVUHODFLRQDGRVjVDWLYLGDGHVGHH[SORUDomRGHSHWUyOHRH
JiVQDWXUDOD&RPSDQKLDFRQVLGHUDDOJXQVIDWRUHVFRPRLQGLFDWLYRVGHTXHXPDWLYRQmRp
UHFXSHUiYHOFRPRSRUH[HPSOR L QmRKiXPRUoDPHQWRDSURYDGRSDUDRVHVWXGRVGH
YLDELOLGDGHGRVSRoRVSHUIXUDGRV LL RSUD]RGHFRQFHVVmRHVWiFKHJDQGRSUy[LPRDRILPDV
DWLYLGDGHVH[SORUDWyULDVDLQGDHVWmRHPIDVHLQLFLDOHQmRpSURYiYHODUHQRYDomRGHVVD
FRQFHVVmR LLL RVSRoRVSHUIXUDGRVIRUDPGDGRVFRPRVHFRV LY RVKLGURFDUERQHWRV
HQFRQWUDGRVQmRVmRVXILFLHQWHVSDUDFRQVWLWXtUHPXPDUHVHUYDRXVHMDQmRVmRUHFXSHUiYHLV
GDGDVDVDWXDLVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHWHFQROyJLFDV6HDDYDOLDomRDSRQWDUDH[LVWrQFLDGH
LQGLFDWLYRVGHimpairmentHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHUTXHGHIDWRKiXPDSHUGD
QmRUHFXSHUiYHOWDOSHUGDpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGRSHUtRGR


K

3URYLV}HV
8PDSURYLVmRpUHFRQKHFLGDQREDODQoRTXDQGRD&RPSDQKLDSRVVXLXPDREULJDomROHJDORX
FRQVWLWXtGDFRPRUHVXOWDGRGHXPHYHQWRSDVVDGRVHQGRSURYiYHOTXHUHFXUVRVHFRQ{PLFRV
VHMDPUHTXHULGRVSDUDVDOGDUDREULJDomR$VSURYLV}HVVmRUHJLVWUDGDVWHQGRFRPREDVHDV
PHOKRUHVHVWLPDWLYDVGD$GPLQLVWUDomR


Provisão para obrigação de abandono futuro de campos de exploração e produção
$QWHVGDGHFODUDomRGHFRPHUFLDOLGDGHGHXPDGHWHUPLQDGDiUHDD&RPSDQKLDQmRSURYLVLRQD
RVJDVWRVSUHYLVWRVFRPDEDQGRQRDRILPGRSHUtRGRGHFRQFHVVmRRXGHSURGXomR$SURYLVmR
QmRpFRQVWLWXtGDSRLVGDGDDIDVHHPTXHVHHQFRQWUDDRSHUDomRDLQGDQmRpSRVVtYHOXPD
PHQVXUDomRFRPUD]RiYHOVHJXUDQoDGRVJDVWRVDVHUHPLQFRUULGRVHQHPDSUHYLVmRGDGDWDGH
DEDQGRQRGDiUHD

&RPDDSURYDomRGR3ODQRGH'HVHQYROYLPHQWRSHOD$13TXDQGRRDWLYRHQWUDQDIDVHGH
GHVHQYROYLPHQWRKiPDLVVXEVtGLRVSDUDHVWLPDUGHIRUPDUD]RiYHOHVVHVJDVWRVRVPHVPRVVmR
SURYLVLRQDGRVHPFRQWUDSDUWLGDGRDWLYRLPRELOL]DGR
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$PHWRGRORJLDGHFiOFXORGHVVDSURYLVmRFRQVLVWHHPHVWLPDUQDGDWDEDVHTXDQWRD&RPSDQKLD
GHVHPEROVDULDFDVRDEDQGRQDVVHDViUHDVQDTXHOHPRPHQWR2PRQWDQWHHVWLPDGRp
LQIODFLRQDGRDWpDGDWDSUHYLVWDSDUDRDEDQGRQRHSRVWHULRUPHQWHGHVFRQWDGRDYDORUSUHVHQWH
SRUXPDWD[DOLYUHGHULVFR2ULVFRDVVRFLDGRjSURYLVmRpFRQVLGHUDGRQRIOX[RHVWLPDGRGH
SDJDPHQWRV

$WD[DOLYUHGHULVFRXWLOL]DGDpDWD[DGHXPWtWXORJRYHUQDPHQWDOFXMDPRHGDHSUD]RVHMDP
VLPLODUHVDRGDSURYLVmR$VWD[DVGHLQIODomRHGHGHVFRQWRVmRUHYLVDGDVSHULRGLFDPHQWHH
HYHQWXDLVDXPHQWRVRXUHGXo}HVGDSURYLVmRSDUDDEDQGRQRVmRUHJLVWUDGRVHPFRQWUDSDUWLGDGR
DWLYRLPRELOL]DGR

(PDGLomRPHQVDOPHQWHDSURYLVmRpDXPHQWDGDSHORHIHLWRGDWD[DGHGHVFRQWR DFUpVFLPR
GRVMXURV HPFRQWUDSDUWLGDGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR


L

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDVmRFDOFXODGRV
UHVSHFWLYDPHQWHFRPEDVHQDVDOtTXRWDVGHDFUHVFLGDGRDGLFLRQDOGHVREUHROXFUR
WULEXWiYHOH[FHGHQWHD5SRUDQRHVREUHROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomRVRFLDO
VREUHROXFUROtTXLGRHFRQVLGHUDPDDPRUWL]DomRHPPHVHVGDVGHVSHVDVUHIHUHQWHVDR
SHUtRGRSUpRSHUDFLRQDODOpPGRSUHMXt]RILVFDO

Saldos correntes
2VHQFDUJRVGHLPSRVWRGHUHQGDHGHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVVmRFDOFXODGRVFRPEDVHQDV
OHLVWULEXWiULDVSURPXOJDGDVDWpDGDWDGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV,QWHUPHGLiULDV$
$GPLQLVWUDomRDYDOLDSHULRGLFDPHQWHDVSRVLo}HVDVVXPLGDVSHOD&RPSDQKLDQDVGHFODUDo}HV
GHLPSRVWRVVREUHDUHQGDRQGHDUHJXODPHQWDomRILVFDODSOLFiYHOGiPDUJHPDLQWHUSUHWDo}HV

$OHJLVODomRSHUPLWHDRSomRSHORSDJDPHQWRWULPHVWUDORXPHQVDOGHLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDOWHQGRD&RPSDQKLDRSWDGRSRUHIHWXDUDQWHFLSDo}HVPHQVDLV


Saldos diferidos
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVVREUHDVGLIHUHQoDV
WHPSRUiULDVGHFRUUHQWHVGHGLIHUHQoDVHQWUHDVEDVHVILVFDLVGRVDWLYRVHSDVVLYRVHVHXVYDORUHV
FRQWiEHLV2LPSRVWRGHUHQGDGLIHULGRpGHWHUPLQDGRXVDQGRVHDOtTXRWDVGHLPSRVWR HOHLV
ILVFDLV SURPXOJDGDVDWpDGDWDGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV,QWHUPHGLiULDV0XGDQoDV
SRVWHULRUHVQDVDOtTXRWDVGHLPSRVWRRXQDOHJLVODomRILVFDOSRGHPDOWHUDURVYDORUHVGRVVDOGRV
GHLPSRVWRVGLIHULGRVWDQWRDWLYRVFRPRSDVVLYRV


Incentivos fiscais
$&RPSDQKLDHVWiVLWXDGDHPXPUHJLmRQDiUHDGHDWXDomRGD6XGHQH 6XSHULQWHQGrQFLDGR
'HVHQYROYLPHQWRGR1RUGHVWH HREWHYHRLQFHQWLYRILVFDOTXHHVWDEHOHFHXPDUHGXomRGH
GRLPSRVWRGHUHQGDGROXFURGHFRUUHQWHGDUHFHLWDLQFHQWLYDGDDWp

2UHVXOWDGRREWLGRFRPHVWHEHQHItFLRILVFDOpDUHGXomRGDGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHQD
GLVWULEXLomRGRVUHVXOWDGRVGRSHUtRGRRPRQWDQWHUHGX]LGRGDGHVSHVDpGHVWLQDGRjFRQWDGH
UHVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLVFRQIRUPHGLVSRVLomROHJDO
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M

$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
8PDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOpFODVVLILFDGRFRPRILQDQFHLURVHHOHWUDQVIHUHVXEVWDQFLDOPHQWH
WRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVLQHUHQWHVjSURSULHGDGHGRDUUHQGDGRUSDUDRDUUHQGDWiULRGR
FRQWUiULRRDUUHQGDPHQWRpFODVVLILFDGRFRPRRSHUDFLRQDO

2VSDJDPHQWRVHIHWXDGRVSDUDDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomR
GRVUHVXOWDGRVGXUDQWHRSHUtRGRGRDUUHQGDPHQWR

$&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXQHQKXPDRSHUDomRTXHFDUDFWHUL]DVVHRUHJLVWURGHXP
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLUR


N

*DVWRVDVVRFLDGRVjVjoint operations GHH[SORUDomRHSURGXomR
&RPRRSHUDGRUDGDVFRQFHVV}HVSDUDH[SORUDomRHSURGXomRGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDOXPDGDV
REULJDo}HVGD&RPSDQKLDpUHSUHVHQWDUDjoint operation SHUDQWHWHUFHLURV1HVVHVHQWLGRD
RSHUDGRUDpUHVSRQViYHOSRUFRQWUDWDUHSDJDURVIRUQHFHGRUHVGHVVDVjoint operations HSRU
LVVRDVIDWXUDVUHFHELGDVSHODVRSHUDGRUDVFRQWHPSODPRYDORUWRWDOGRVPDWHULDLVHVHUYLoRV
DGTXLULGRVSHODVjoint ventures

2VLPSDFWRVQRUHVXOWDGRLQGLYLGXDOGD&RPSDQKLDHQWUHWDQWRUHIOHWHDSHQDVVXDV
SDUWLFLSDo}HVQDVFRQFHVV}HVMiTXHDVSDUFHODVDVVRFLDGDVDRVGHPDLVSDUFHLURVVmRFREUDGDV
GRVPHVPRV

(VVDVFREUDQoDVRFRUUHPPHQVDOPHQWH$&RPSDQKLDUHSRUWDRVJDVWRVWRWDLVMiLQFRUULGRVSHOD
RSHUDomRIDWXUDGRVRXQmRDWUDYpVGRUHODWyULRbilling statementTXHVHUYHGHEDVHSDUDDV
FREUDQoDVPHQVDLV cash calls .


O

%HQHItFLRVDHPSUHJDGRV
2EULJDo}HVUHODWLYDVDEHQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRVVmRPHQVXUDGDVHPXPDEDVH
QmRGHVFRQWDGDHVmRUHJLVWUDGDVFRPRGHVSHVDVRXSDUWHGRFXVWRGRLPRELOL]DGRFRQIRUPHR
VHUYLoRUHODFLRQDGRVHMDSUHVWDGR

2SDVVLYRpUHFRQKHFLGRSHORYDORUHVSHUDGRDVHUGHVHPEROVDGRVRERSODQRGHERQLILFDomRHP
GLQKHLURVHD&RPSDQKLDWHPXPDREULJDomRIRUPDOL]DGDGHSDJDUHVVHYDORUHPIXQomRGH
VHUYLoRSDVVDGRSUHVWDGRSHORHPSUHJDGRHVHDREULJDomRSXGHUVHUHVWLPDGDGHPDQHLUD
FRQILiYHO



P

&DSLWDOVRFLDO
$o}HVRUGLQiULDVVmRFODVVLILFDGDVFRPRSDWULP{QLROtTXLGR


Q

5HFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
$EUDQJHPEDVLFDPHQWHMXURVGHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
YDULDo}HVQRYDORUMXVWRGHDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGR
UHVXOWDGRJDQKRVHSHUGDVUHDOL]DGDVFRPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV HDPRUWL]DomR
GRVFXVWRVGHFDSWDomR2VMXURVVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSDJRVVHUmRFODVVLILFDGRV
QRIOX[RGHFDL[DGHILQDQFLDPHQWRVTXDQGRIRUHPFXVWRVGHREWHQomRGHUHFXUVRVILQDQFHLURV
DRFRQWUiULRVHUmRFODVVLILFDGRVQRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDO
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2VJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVVmRLQIRUPDGRVVHSDUDGDPHQWHWDPEpPFRPRUHFHLWDVRXGHVSHVDV
ILQDQFHLUDV

$&RPSDQKLDGHPRQVWUDRPRQWDQWHGHMXURVSDJRVQDVGHPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D
FRPRIOX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV




&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



MXQ





&DL[DHEDQFRV
$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV L 








L

 'H]




 








  

5HIHUHVHDDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHPLQYHVWLPHQWRVFRPULVFRLQVLJQLILFDQWHGHDOWHUDomRGHYDORULQGH[DGRVjWD[D
GHGHSyVLWRLQWHUEDQFiULRFRPOLTXLGH]SDUDUHVJDWHHPDWpGLDV2VLQYHVWLPHQWRVVmRUHDOL]DGRVFRPLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKDDSURYDGDVSHOD'LUHWRULD([HFXWLYDUHVSHLWDQGRDLQGDOLPLWHVGHFRQFHQWUDomRSRU
FRQWUDSDUWHDSURYDGD2DFRPSDQKDPHQWRGRULVFRGHFUpGLWRGDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVpUHDOL]DGRFRPEDVHHP
PHWRGRORJLDTXHFRQVLGHUDGHQWUHRXWUDVLQIRUPDo}HVRVratingsGLYXOJDGRVSHODVDJrQFLDVLQWHUQDFLRQDLVGHrating.
(PGHMXQKRGHDUHQWDELOLGDGHPpGLDGDVDSOLFDo}HVHUDGH&',

$VRSHUDo}HVFRPSURPLVVDGDVDWHQGHPDGHILQLomRGHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DWHQGRHPYLVWDDV
FDUDFWHUtVWLFDVPHQFLRQDGDVDFLPDDJDUDQWLDGHUHFRPSUDGRVWtWXORVSRUSDUWHGDVLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVHPLVVRUDVHDHVWUDWpJLDGHJHVWmRGHFDL[DGHFXUWRSUD]RGD&RPSDQKLD




&RQWDVDUHFHEHU

&RQWDVDUHFHEHU

9HQGDGHJiVHDUUHQGDPHQWR


-XQ









'H]





2FRQWDVDUHFHEHUGD&RPSDQKLDUHIHUHVHVXEVWDQFLDOPHQWHDUHFHEtYHLVDVVRFLDGRVDRV
FRQWUDWRVGHIRUQHFLPHQWRGHJiVHDUUHQGDPHQWRGHFDSDFLGDGHGHXQLGDGHGHWUDWDPHQWRGHJiV
FRPVXEVLGLiULDVGD(QHYD6$

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDUHFHEtYHLVUHOHYDQWHVYHQFLGRV




(VWRTXHVGHPDWHULDLVHFRQVXPtYHLV
&RPSRVWREDVLFDPHQWHSRUPDWHULDLVFRQVXPtYHLVQRSHUtRGRGHXPDQRQHFHVViULRVj
H[HFXomRGDFDPSDQKDGHSHUIXUDomRGD&RPSDQKLDVHQGRDSRVLomRHPGHMXQKRGH
GH5 5HPGHGH]HPEURGH 



275

276






,PRELOL]DGR

(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
$GLo}HVSURYLVmRSDUDDEDQGRQR
$GLo}HVMXURVFDSLWDOL]DGRV
$GLo}HVDPRUWL]DomRFXVWRGHFDSWDomR
$GLo}HVUHQGLPHQWRVGHDSOLFDomRILQDQFHLUD
$GLo}HVDTXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HV E 
&UpGLWR3LVH&RILQV
%DL[DV&XVWRVQmRUHFXSHUiYHLV

(PGHGH]HPEURGH


$GLo}HV
3URYLVmRSDUDDEDQGRQR
-XURVFDSLWDOL]DGRV
$PRUWL]DomRFXVWRGHFDSWDomR
5HQGLPHQWRVGHDSOLFDomRILQDQFHLUD
&UpGLWR3LVH&RILQV
%DL[DVSRoRVHFR

(PGHMXQKRGH

'HSUHFLDomRHGHSOHomR

(PGHGH]HPEURGH

'HSUHFLDomRHGHSOHomRQRSHUtRGR
(PGHGH]HPEURGH

'HSUHFLDomRHGHSOHomRQRSHUtRGR
(PGHMXQKRGH

7D[DVGHGHSUHFLDomRHGHSOHWDomR

9DORUUHVLGXDOOtTXLGR
(PGHMXQKRGH
(PGHGH]HPEURGH

,PRELOL]DGR


0yYHLVH
XWHQVtOLRV
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(TXLSDPHQWRV
%HQIHLWRULDVHP
 GHLQIRUPiWLFD  LPyYHLVGHWHUFHLURV

 


 


 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 






















































 

 
 


 







,QVWDODo}HV
*HUDLV













  ,PRELOL]DGRGH
 9HtFXORV  H[SORUDomRH

 
SURGXomR
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Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias em
30 de Junho de 2016

$SUHVHQWDomRGRLPRELOL]DGRHGDGHVSHVDGHH[SORUDomRHSURGXomR

0RYLPHQWRGRLPRELOL]DGRGH( 3HP

%DFLD

3DUQDtED





1GH%ORFRV  $GLo}HV E 
 
 
 
 

%DL[DSRoRV
VHFRViUHDV
'HVSHVDVFRP
VXEFRPHUFLDLV F  
H[SORUDomR
 

  



0RYLPHQWRGRLPRELOL]DGRGH( 3HP


%DFLD

3DUQDtED





1GH%ORFRV  $GLo}HV E 
 
 
 
 

%DL[DSRoRV
VHFRViUHDV
'HVSHVDVFRP
VXEFRPHUFLDLV F  
H[SORUDomR
 

  




a.

Avaliação de indicativos de impairment
$&RPSDQKLDYHPHIHWXDQGRRVLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVSDUDFXPSULUVHXSURJUDPD
H[SORUDWyULRHREWHUDFHVVRjVUHVHUYDVVXILFLHQWHVSDUDRVXFHVVRGHVXDVRSHUDo}HVIXWXUDV

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDSDUDILQVGHDYDOLDomRGHLPSDLUPHQWFRPRXPDXQLGDGHJHUDGRUDGH
FDL[D 8*& VXDVXQLGDGHVSURGXWRUDVGHJiV 83*V 

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXLQGLFDWLYRVGHimpairmentDVVRFLDGRV
DRVDWLYRVGH( 3


b.

Histórico de aquisição de concessões exploratórias
(PGHVHWHPEURGHIRLKRPRORJDGDSHOD$13DDTXLVLomRGHGHSDUWLFLSDomRHP
VHWHEORFRVH[SORUDWyULRVWHUUHVWUHVQD%DFLDGR3DUQDtEDLQWHULRUGR0DUDQKmRSRUPHLRGD
HPSUHVDOLJDGD2*;3 *TXHVHWRUQRXRSHUDGRUDGDVFRQFHVV}HVQDpSRFD)RLSDJRR
PRQWDQWHGH5HTXLYDOHQWHVDRVE{QXVGHDVVLQDWXUDSDUFHODGD&RPSDQKLD(VWD
SDUWLFLSDomRIRLDGTXLULGDMXQWRj3HWUD(QHUJLD/WGDVXFHGLGDSHOD%30%3DUQDtED6$
DWXDOPHQWHDGHWHQWRUDGHGRVUHIHULGRVEORFRV

(PGHDEULOGHD$13DSURYRXDWUDQVIHUrQFLDGDSDUWLFLSDomRGHGRVGLUHLWRVH
REULJDo}HVUHIHUHQWHVDVHWHEORFRVH[SORUDWyULRVWHUUHVWUHVQD%DFLDGR3DUQDtEDGHWLGRVQD
pSRFDSHODHPSUHVDOLJDGD2*;3 *SDUDD3*1

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDKRPRORJRXDDTXLVLomRGHGHSDUWLFLSDomRQR
EORFR317ORFDOL]DGRQD%DFLDGR3DUQDtED$SDUWLFLSDomRIRLDGTXLULGDSHOD3*1MXQWR
jVFRPSDQKLDV,PHWDPH(QHUJLD6$'(/3(QJHQKDULD0HFkQLFD/WGDH2UWHQJ
(TXLSDPHQWRVH6LVWHPDV/WGDTXHSHUPDQHFHUDPFRPSDUWLFLSDomRGHH
UHVSHFWLYDPHQWH$3*1GHWpPGHSDUWLFLSDomRHpDRSHUDGRUDGREORFR

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDGHYROYHXHPVXDWRWDOLGDGHREORFR317 FRQWUDWR
GHFRQFHVVmR%731 SDUDD$13DSyVDUHDOL]DomRGHWRGRR3URJUDPD([SORUDWyULR0tQLPR
3(0 GDH)DVHGR3HUtRGRGH&RQFHVVmRLQFOXLQGRDSHUIXUDomRGHGRLVSRoRVVHP
GHVFREHUWDGHKLGURFDUERQHWRV
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(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDILUPRXFRQWUDWR Farm-out Agreement QRTXDOIRL
SUHYLVWDDDTXLVLomRGHGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGREORFR317(PGH
GH]HPEURGHD$13DSURYRXGHIRUPDGHILQLWLYDDFHVVmRGRDWLYR&RPDHIHWLYDomRGD
FHVVmRIRUDPUHVFLQGLGRVRFRQWUDWRGHFRQVyUFLRHRJoint Operating AgreementUHODWLYRVDR
EORFR317VHQGRFRQIHULGDTXLWDomRP~WXDHQWUHDV3DUWHVFRPUHODomRDWRGRVRVYDORUHV
YHQFLGRV 5 HYLQFHQGRVGDDQWLJDSDUFHULD

(PGHRXWXEURGHD3*1DUUHPDWRXFRPRRSHUDGRUDQRYRVEORFRVQD5RGDGD
GH/LFLWDo}HVUHDOL]DGDSHOD$13'RWRWDOGHEORFRVDUUHPDWDGRVTXHVRPDPPLO.PðGRLV
IRUDPHPSDUFHULDFRPD(1*,( H[*')6XH] 317H317HGRLVFRPD%30%
3DUQDtED317H3172VRXWURVGRLVIRUDPDGTXLULGRVLQWHJUDOPHQWHSHOD3*131
7H317

(PDEULOGHSRUPHLRGRRItFLRQD$13DSURYRXDGHYROXomRGDiUHD6XOGH
*95RQGHIRLSHUIXUDGRRSRoR2*; )D]6mR-RVp([W 


c.

Baixas

(PGH-XQKRGHDVEDL[DVGRVFXVWRVDVVRFLDGRVDSRoRVGDGRVFRPRVHFRVHDiUHDV
QmRFRPHUFLDLVUHSUHVHQWDUDP5 5HPGH-XQKRGH 



d.

Depreciação
&RQIRUPHDSUHVHQWDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQ H RLPRELOL]DGRGH( 3pGHSUHFLDGRDSDUWLU
GDGHFODUDomRGHFRPHUFLDOLGDGHHLQtFLRGDSURGXomRSHORPpWRGRGHXQLGDGHVSURGX]LGDV



$&RPSDQKLDPDQWpPDWXDOL]DGRRVDOGRGHUHVHUYDVSURYDGDVGRVFDPSRVSURGXWLYRVSDUDILQV
GHGHSUHFLDomRSRUXQLGDGHVSURGX]LGDVFRQIRUPHR%ROHWLP$QXDOGH5HVHUYDV %$5 
HQYLDGRDQXDOPHQWHD$13GHDFRUGRFRPRTXDGURDEDL[R


%$5&DPSR*DYLmR5HDO

5HVHUYDVSURYDGDVHPPLOK}HVGHPñ
3URGXomRGRFDPSRDFXPXODGDHPPLOK}HVGHPñ

7RWDO

-XQ













'H]






-XQ













'H]






-XQ













'H]







%$5&DPSR*DYLmR9HUPHOKR

5HVHUYDVSURYDGDVHPPLOK}HVGHPñ
3URGXomRGRFDPSRDFXPXODGDHPPLOK}HVGHPñ

7RWDO


%$5&DPSR*DYLmR%UDQFR

5HVHUYDVSURYDGDVHPPLOK}HVGHPñ
3URGXomRGRFDPSRDFXPXODGDHPPLOK}HVGHPñ

7RWDO
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%$5&DPSR*DYLmR%UDQFR6XGHVWH

5HVHUYDVSURYDGDVHPPLOK}HVGHPñ
3URGXomRGRFDPSRDFXPXODGDHPPLOK}HVGHPñ

7RWDO



-XQ













'H]






2FULWpULRGHDWXDOL]DomRGRVDOGRGHUHVHUYDVHVWiGHVFULWRQD1RWD([SOLFDWLYDQH
$XQLGDGHGHWUDWDPHQWRGHJiV 87* pGHSUHFLDGDOLQHDUPHQWHSRUDQRV





,QWDQJtYHO



&XVWR
(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV

(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV

(PGHMXQKRGH

$PRUWL]DomR
(PGHGH]HPEURGH

$PRUWL]DomR

(PGHGH]HPEURGH

$PRUWL]DomR

(PGHMXQKRGH

7D[DVGHDPRUWL]DomR DD 

9DORUUHVLGXDOOtTXLGR
(PGHMXQKRGH
(PGHGH]HPEURGH

 6RIWZDUHV























 



 



 



















,QWDQJtYHO
GH( 3
D











 

 

 





















 

 

'83





 

 

























7RWDO




















 

 








 

 

 


D

5HIHUHVHDRVE{QXVGHDVVLQDWXUDSDJRVQDVURGDGDVOLFLWDWyULDVGD$13SDUDVHREWHUDVFRQFHVV}HVGHH[SORUDomR
GHVHQYROYLPHQWRHSURGXomRGRVEORFRVHDRVYDORUHVSDJRVHPDTXLVLo}HVGHSDUWLFLSDo}HVGHWHUFHLURV farm ins 
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Demonstrações contábeis intermediárias em
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(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDILUPRXFRQWUDWR Farm-out Agreement QRTXDOIRL
SUHYLVWDDDTXLVLomRGHGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGREORFR317$VVRFLHGDGHV
,PHWDPH(QHUJLD6$'(/3(QJHQKDULD0HFkQLFD/WGDH2UWHQJ(TXLSDPHQWRVH6LVWHPDV
/WGDTXHGHWLQKDPDSDUWLFLSDomRGHHUHVSHFWLYDPHQWH
FRQFRUGDUDPHPFHGHURQHURVDPHQWHDWRWDOLGDGHGHVXDVSDUWLFLSDo}HVSDUDD&RPSDQKLDGH
IRUPDTXHDPHVPDSDVVDVVHDGHWHUGRUHIHULGREORFR(PGHRXWXEURGHR
&$'(DSURYRXDFHVVmRGHDWLYRVHHPGHRXWXEURGHIRLUHDOL]DGRRSDJDPHQWRGH
5SHOD&RPSDQKLDjVFHVVLRQiULDVQDSURSRUomRGHWLGDSRUFDGDXPDQRDWLYR(PGH
GH]HPEURGHD$13DSURYRXGHIRUPDGHILQLWLYDDFHVVmRGRDWLYR&RPDHIHWLYDomRGD
FHVVmRIRUDPUHVFLQGLGRVRFRQWUDWRGHFRQVyUFLRHRJoint Operating AgreementUHODWLYRVDR
EORFR317VHQGRFRQIHULGDTXLWDomRP~WXDHQWUHDV3DUWHVFRPUHODomRDWRGRVRVYDORUHV
YHQFLGRVHYLQFHQGRVGDDQWLJDSDUFHULD

1RGLDGHRXWXEURGHD3*1DUUHPDWRXFRPRRSHUDGRUDQRYRVEORFRVQD
5RGDGDGH/LFLWDo}HVUHDOL]DGDSHOD$13FXMRYDORUWRWDOGRE{QXVGHDVVLQDWXUDGRVVHLV
EORFRVpGH55SHOD&RPSDQKLDH5SHORVSDUFHLURV$OpPGRE{QXV
GHDVVLQDWXUDIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRFULWpULRVGHMXOJDPHQWRGROHLOmRR3URJUDPD
([SORUDWyULR0tQLPR 3(0 DVHUDSOLFDGRQRVEORFRVH[SUHVVRHPXQLGDGHVGHWUDEDOKR 87V 
HRVSHUFHQWXDLVGHFRQWH~GRORFDOQDVIDVHVGHH[SORUDomRHGHVHQYROYLPHQWR




,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDUGLIHULGRVHDUHFROKHU

$FRPSRVLomRGHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDUHDUHFROKHUpFRPRVHJXH


D

,PSRVWRGHUHQGDFRQWULEXLomRVRFLDOHRXWURVLPSRVWRVDUHFXSHUDU$WLYR
FLUFXODQWH



,55)VREUHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
,53-VDOGRQHJDWLYR
&6//VDOGRQHJDWLYR
3,6H&RILQVDFRPSHQVDU
2XWURVDFRPSHQVDU

7RWDOGHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU

-XQ



















'H]










$UHDOL]DomRGRVFUpGLWRVWULEXWiULRVGHFXUWRSUD]RVHGDUiSULQFLSDOPHQWHFRPDFRPSHQVDomR
GR3,6H&RILQVLQFLGHQWHVVREUHDUHFHLWDSRGHQGRWDPEpPVHUXWLOL]DGRVSRURXWURVLPSRVWRVH
FRQWULEXLo}HVIHGHUDLVGHYLGDV

(PPDLRGHIRLSURIHULGDVHQWHQoDSURFHGHQWHUHODWLYDDRPDQGDGRGHVHJXUDQoD
LPSHWUDGRSHOD&RPSDQKLDVXVSHQGHQGRDFREUDQoDGR3,6HGD&RILQVVREUHDVUHFHLWDV
ILQDQFHLUDVHDXWRUL]DQGRDUHFXSHUDomRUHWURDWLYDGRVYDORUHVSDJRVQRPRQWDQWHGH5
TXHHQFRQWUDPVHUHFRQKHFLGRVHPLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDUQRDWLYRFLUFXODQWH
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Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias em
30 de Junho de 2016

E

,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU$WLYRQmRFLUFXODQWH



3,6H&RILQVDUHFXSHUDU

7RWDOGHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU

-XQ  'H]
 

  
 

  


2VFUpGLWRVGH3,6H&RILQVVmRGHFRUUHQWHVGDVDTXLVLo}HVGHDWLYRLPRELOL]DGRHGRVVHUYLoRV
XWLOL]DGRVFRPRLQVXPRVQDVXDRSHUDomRGRSHUtRGRGHMDQHLURGHDWpGH]HPEUR


F

$WLYR'LIHULGR



,5&6//GLIHULGRVREUHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDV

7RWDOGHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVGLIHULGRV

-XQ











'H]






2VWULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVGHFRUUHQWHVGHSUHMXt]RVILVFDLVEDVHVQHJDWLYDVGHFRQWULEXLomR
VRFLDOHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVVmRUHFRQKHFLGRVFRQWDELOPHQWHOHYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRD
DQiOLVHGRVUHVXOWDGRVIXWXURVIXQGDPHQWDGDSRUSURMHo}HVHFRQ{PLFRILQDQFHLUDVHODERUDGDV
FRPEDVHHPSUHPLVVDVLQWHUQDVHHPFHQiULRVPDFURHFRQ{PLFRVFRPHUFLDLVHWULEXWiULRVTXH
SRGHPVRIUHUDOWHUDo}HVQRIXWXUR

2VWULEXWRVVREUHROXFURQR%UDVLOFRPSUHHQGHRLPSRVWRVREUHDUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
VREUHROXFUR$DOtTXRWDDSOLFiYHOQRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVpGH


G

,PSRVWRGHUHQGDFRQWULEXLomRVRFLDORXWURVLPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HVDUHFROKHU
3DVVLYR&LUFXODQWH



3,6&RILQVDUHFROKHU
,&06
,55)
5HWHQomRFRQWULEXLo}HVVRFLDLV
5R\DOWLHVDSDJDU
2XWURV

7RWDOGHLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU


-XQ








 'H]


























H

&RQWULEXLo}HVDUHFROKHU3DVVLYR1mR&LUFXODQWH


3,6&RILQV'LIHULGR
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Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias em
30 de Junho de 2016

(PDEULOGHIRLSXEOLFDGRR'HFUHWRQUHVWDEHOHFHQGRDDOtTXRWDGHSDUDR
3,6HGHSDUDD&RILQVVREUHDVUHFHLWDVILQDQFHLUDVDXIHULGDVSHODVSHVVRDVMXUtGLFDVVXMHLWDV
DRUHJLPHQmRFXPXODWLYRDSDUWLUGHGHMXOKRGH

$&RPSDQKLDSRURSWDUSHODWULEXWDomRSHORUHJLPHGHFDL[DGDVYDULDo}HVPRQHWiULDVUHJLVWURX
DSURYLVmRGR3,6HGD&RILQVGLIHULGRVHPGH]HPEURGH

(PMXQKRGHRUHFRQKHFLPHQWRGHVWDSURYLVmRQmRpPDLVDSOLFiYHOHPUD]mRGDVHQWHQoD
SURFHGHQWHTXHVXVSHQGHXDFREUDQoDGR3,6HGD&RILQVVREUHDVUHFHLWDVILQDQFHLUDV


A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social no resultado é
como segue:




3UHMXt]RGRSHUtRGRDQWHVGR,53-H&6//
$MXVWHVSHUPDQHQWHV
$MXVWHVGHRXWURVSHUtRGRV

%DVHGHFiOFXORSDUD,53-H&6//
$OtTXRWDVFRPELQDGD  

,53-H&6//FRUUHQWHHGLIHULGRDSXUDGR

&RPSRVLomRGR,53-H&6//
,53-H&6//FRUUHQWH
,53-H&6//GLIHULGR
7RWDOGR,53-H&6//

$OtTXRWDHIHWLYD





/XFURGRSHUtRGRDQWHVGR,53-H&6//
$MXVWHVSHUPDQHQWHV
$MXVWHVGHRXWURVSHUtRGRV

%DVHGHFiOFXORSDUD,53-H&6//
$OtTXRWDV&RPELQDGD  
,53-H&6//FRUUHQWHHGLIHULGRDSXUDGR

&RPSRVLomRGR,53-H&6//
,53-H&6//FRUUHQWH
,53-H&6//GLIHULGR

7RWDOGR,53-H&6//

$OtTXRWDHIHWLYD




-XQ
 

,53- 
&6//

 
    
 

  
 
 

    
 

 

  
 
 

 

 

  
 
  
 
 

 

 

-XQ
 

,53- 
&6//
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Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias em
30 de Junho de 2016



&RQWDVDUHFHEHUGHSDUFHLURV
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDSRVVXLXPWRWDOGH5UHIHUHQWHDRVYDORUHV
UHFREUDGRVGHSDUFHLURV joint operations QDVFRQFHVV}HVSRUHODRSHUDGDV(PGHGH]HPEUR
GHHVWHVDOGRHUDGH5




3DUWHVUHODFLRQDGDV
2VVDOGRVUHODWLYRVDRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHVWmRUHSUHVHQWDGRVDVHJXLU


D

&RQWDVDSDJDUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDSDJDU


L

3DVVLYRVFRPSDUWHV

UHODFLRQDGDV


 


 -XQ  'H]


 
&RQWDVDSDJDU

 

2*;3HWUyOHRH*iV6$(P5HFXSHUDomR-XGLFLDO L 

  
3DUQDtED%9 LL 

  


 

6XEWRWDO

  


 

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDSDJDUFLUFXODQWH

&DPEXK\,)XQGRGH,QYHVWLPHQWRVHP3DUWLFLSDo}HV LLL 
  

 

6XEWRWDO

  
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDSDJDUQmRFLUFXODQWH

 

&DPEXK\,)XQGRGH,QYHVWLPHQWRVHP3DUWLFLSDo}HV LLL 

  


 

6XEWRWDO

  


 

7RWDO
   

5HIHUHPVHDRUHSDVVHGRVJDVWRVGDVHPSUHVDVOLVWDGDVDFLPDFRPUHODomRDRFRPSDUWLOKDPHQWRGHVHXVUHFXUVRVQDV
iUHDVWpFQLFDHDGPLQLVWUDWLYDIHLWRDSDUWLUGHFULWpULRVGHUDWHLRHVWDEHOHFLGRVFRPEDVHHPDSRQWDPHQWRVGDVKRUDV
WUDEDOKDGDVSDUDD3*1HRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV

LL 

5HIHUHVHDDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOGHHTXLSDPHQWRVDGTXLULGRVSDUDDXWLOL]DomRQD87*FRPDSDUWHUHODFLRQDGD
3DUQDtED%9FRQIRUPHFRQWUDWRHVWDEHOHFLGRHQWUHDVSDUWHV

LLL 

5HIHUHVHDRMXURVVREUHDVHHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHPRQVWUDGDVQD1RWD([SOLFDWLYD
Q$FRQWUDSDUWLGDGHVVHVMXURVIRUDPFDSLWDOL]DGRVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQGRDWLYR
LPRELOL]DGR

Remuneração da Administração
1RSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHHGHMXQKRGHRVDGPLQLVWUDGRUHVUHFHEHUDP
UHPXQHUDomRHE{QXVSRUVHUYLoRVQDVUHVSHFWLYDViUHDVGHFRQKHFLPHQWRHFRPSHWrQFLD
FRQIRUPHGHVFULWRQRTXDGURDEDL[R



%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]R
+RQRUiULRVHHQFDUJRV
%{QXV







7RWDO
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Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias em
30 de Junho de 2016

E

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDUHFHEHU
$&RPSDQKLDSRVVXLGRLVFRQWUDWRVGHP~WXRFRPD3DUQDtED%9HXPFRPD2*;
1HWKHUODQGVFRPYHQFLPHQWRVHPQRYHPEURHGH]HPEURGH2VFRQWUDWRVVmRLQGH[DGRVD
/LERUGHPHVHVDFUHVFLGRGHDRDQR(PGHMXQKRGHRYDORUDUHFHEHUpGH5
 5HPGHGH]HPEURGH 


F

2SHUDomRFRPVXEVLGLiULDVGD(QHYD6$
$VUHFHLWDVGD&RPSDQKLDVmRUHDOL]DGDVFRPDVSDUWHVUHODFLRQDGDVVXEVLGLiULDVGD(QHYD
6$GHDFRUGRFRPRVWHUPRVHFRQGLo}HVGHPRQVWUDGRVQD1RWD([SOLFDWLYDQ




)RUQHFHGRUHV



)RUQHFHGRUHVQDFLRQDLV
)RUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURV
3URYLV}HV L 

7RWDO









-XQ
'H]
 







 

  


L

$VSURYLV}HVFRQWHPSODPEDVLFDPHQWHRVFXVWRVLQFRUULGRVFRPDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDFXMRRV
VHUYLoRVPDWHULDLVIRUDPSUHVWDGRVDGTXLULGRVHDVQRWDVILFDLVHVWmRHPSURFHVVRGHHVFULWXUDomR
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3DJDPHQWRGH
MXURV

6HPHVWUDO


7RWDO

&LUFXODQWH

1mR&LUFXODQWH

 
 



 &XVWRVGH
WUDQVDomRD
DSURSULDU










-XQ

 3ULQFLSDO  -XURV 


 
    


 


 
    


 
    


 
  
 

 
 

 &RQWUDSDUWH

 %DQFR%UDGHVFR&LWLEDQN

 
 
 
 
 



 
 

$PRUWL]DomR
7D[DGH
 GRSULQFLSDO 
MXURV

 

  &',

 


 


 


 


 


 


 


 
 

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV














 &XVWRVGH
WUDQVDomRD

DSURSULDU 



 





 



 



 

'H]

7RWDO  3ULQFLSDO  -XURV
 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
  
 
 

   



 


7RWDO












Parnaíba Gás Natural S.A.
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Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias em
30 de junho de 2016

0RYLPHQWDomRGDGtYLGD



6DOGRHPGHGH]HPEUR

 -XURVLQFRUULGRV
 3DJDPHQWRGHMXURV
 $PRUWL]DomRGRFXVWRGHFDSWDomR

6DOGRHPGHMXQKRGH



 

 

 

 





 


 
 




 



(i)

Dívida
(PGHMXQKRGHDGtYLGDDWLYDHUDGH5 FRPSRVWDSRU5GH
SULQFLSDO5GHMXURVDFXPXODGRV FRPSUD]RPpGLRGHDQRV(PGHMXQKRGH
D&RPSDQKLDDSUHVHQWDYDGtYLGDGHFXUWRSUD]RQRPRQWDQWHGH5


(ii)

Principais operações de empréstimos e financiamentos:
(PIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDDSURYRXDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVFRPYDORU
XQLWiULRGH5UHSUHVHQWDQGRXPPRQWDQWHGHDWp5SDUDRUHILQDQFLDPHQWRGHVHX
SDVVLYRILQDQFHLURHUHFRPSRVLomRGRFDSLWDOGHJLURGD&RPSDQKLDDRFXVWRGHGH&',
³6HJXQGD(PLVVmRGH'HErQWXUHV´ 'RPRQWDQWHHPLWLGR5IRUDPLQWHJUDOL]DGRV
HPPDUoRGHHXWLOL]DGRVSDUDOLTXLGDU D DSDUFHODUHPDQHVFHQWHGDGtYLGDFRPR
0RUJDQ6WDQOH\ FUHGLWDJUHHPHQW 5 E DSDUFHODUHPDQHVFHQWHGD3ULPHLUD
(PLVVmRGH'HErQWXUHVFRPRVEDQFRV6DQWDQGHU5H,WD~%%$6$5H
F DGtYLGDGH5FRPD(1(9$6$SRUFRQWDGRSDJDPHQWRGHGDVGtYLGDV
FLWDGDVQRVLWHQV D H E 2VDOGRUHPDQHVFHQWHGH5IRLLQWHJUDOL]DGRHPVHWHPEURGH
$6HJXQGD(PLVVmRGH'HErQWXUHVIRLFRQVWLWXtGDSRUGHErQWXUHVVLPSOHVQmR
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVFRPGLVWULEXLomRS~EOLFDFRPHVIRUoRVUHVWULWRVGHFRORFDomRGHVWLQDGD
DLQYHVWLGRUHVTXDOLILFDGRVQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90QFRPYHQFLPHQWRILQDOHP
GHIHYHUHLURGHDPRUWL]DomRGHSULQFLSDODSDUWLUGHHMXURVUHPXQHUDWyULRV
VHPHVWUDLV

2VMXURVLQFLGHQWHVVREUHHVWHHPSUpVWLPRQmRHVWmRVHQGRFDSLWDOL]DGRVSRLVVHXVUHFXUVRVQmR
IRUDPXWLOL]DGRVSDUDILQVRSHUDFLRQDLVHVLPILQDQFHLURV

(PGH)HYHUHLURGHD&RPSDQKLDHIHWXRXDHPLVVmRGHGHErQWXUHVGHVXEVFULomR
SULYDGDQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPVpULH~QLFDGDHVSpFLH
TXLURJUDIiULDQRPRQWDQWHGH5QDTXDQWLGDGHGHGHErQWXUHVFRPYDORU
QRPLQDOXQLWiULRGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHIHYHUHLURGH2SUD]RSDUD
VXEVFULomRGHVVDVDo}HVpGHGLDV$WpDGDWDGDDSURYDomRHGLYXOJDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVHVVDVGHErQWXUHVDLQGDQmRKDYLDPVLGRVXEVFULWDV

(PGHIHYHUHLURGHIRLDSURYDGDHP$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDVDSURUURJDomR
GDDPRUWL]DomRGRSULQFLSDOGDDHPLVVmRGH'HErQWXUHVQmRFRQYHUVtYHLVUHIHUHQWHDSDUFHOD
YLQFHQGDHPGHIHYHUHLURGHSDUDGHDJRVWRGH'DPHVPDIRUPDHPGH
IHYHUHLURGHRGHEHQWXULVWD~QLFRGDHHPLVV}HVGHGHErQWXUHVGD&RPSDQKLD
FRQFRUGRXFRPDSURUURJDomRGDGDWDGHYHQFLPHQWRGDVUHPXQHUDo}HVGHYLGDVQRGHFRUUHUGR
H[HUFtFLRVRFLDOGHSDUDGHPDUoRGHVHPHQFDUJRVPRUDWyULRV
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Demonstrações contábeis intermediárias em
30 de Junho de 2016

2VHPSUpVWLPRVSRVVXHPFOiXVXODVUHVWULWLYDV ³FRYHQDQWV´ TXHIRUDPGHYLGDPHQWHFXPSULGDV
SHOD&RPSDKLD




3URYLV}HVSDUDREULJDomRGHDEDQGRQR
$VSURYLV}HVGHDEDQGRQRFRPSUHHQGHPRVVDOGRVGHSURYLVmRGRVFDPSRV*DYLmR5HDO
*DYLmR%UDQFR*DYLmR$]XO*DYLmR%UDQFR1RUWH*UDYLmR%UDQFR6XGHVWH*DYLmR9HUPHOKR
H*DYLmR&DERFOR



3URYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQR

&RQWDVDUHFHEHUSDUFHLURV SDUFHODSDUFHLUR 

3URYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQR SDUFHOD3*1 

-XQ  'H]
 

  
 

    
 

  


&RPSRVLomRGDSURYLVmR



3URYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQRSDUWLFLSDomR&RPSDQKLD SDUFHOD 

3URYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQRSDUWLFLSDomR3DUFHLURV SDUFHOD 

3URYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQRWRWDO SDUFHOD 

-XQ 
 
 
 
 
 
 

'H]







5HIHUHVHjSURYLVmRSDUDREULJDomRGHDEDQGRQRIXWXURGHiUHDVGH( 3&RQIRUPHLQGLFDGR
QD1RWD([SOLFDWLYDQ K TXDQGRRDWLYRHQWUDQDIDVHGHGHVHQYROYLPHQWRHKiPDLV
VXEVtGLRVSDUDHVWLPDUGHIRUPDUD]RiYHOHVVHVJDVWRVD&RPSDQKLDSDVVDDFRQVWLWXLUSURYLVmR
SDUDDWHQGHUjREULJDomRGHDEDQGRQRGDViUHDV Asset Retirement Obligation - ARO DRILQDOGR
SHUtRGRGHFRQFHVVmR7DOSURYLVmRUHIOHWHDHVWLPDWLYDGRVJDVWRVDVHUHPLQFRUULGRVVREUHWXGR
FRP L WDPSRQDPHQWRGRVSRoRVH LL UHPRomRGDVOLQKDVHGRVHTXLSDPHQWRVGHSURGXomR




&RQWLQJrQFLDV
$&RPSDQKLDpSDUWHHQYROYLGDHPDo}HVWUDEDOKLVWDVFtYHLVWULEXWiULDVHRXWUDVHPDQGDPHQWR
QDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDHMXGLFLDO$VSURYLV}HVSDUDDVSHUGDVGHFRUUHQWHVGHVVDVDo}HVVmR
HVWLPDGDVHDWXDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDDPSDUDGDSHODRSLQLmRGHFRQVXOWRUHVOHJDLV

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDpSDUWHHQYROYLGDHPOLWtJLRFXMDH[SHFWDWLYDGHSHUGDp
FRQVLGHUDGDSURYiYHO PDLRUTXH WHQGRFRQVWLWXtGRDSURYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV




3URFHVVRVWUDEDOKLVWDV

7RWDO




-XQ  'H]
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Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias em
30 de Junho de 2016

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDpSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVRXDGPLQLVWUDWLYRVGHQDWXUH]D
WULEXWiULDFXMDFKDQFHGHSHUGDQDRSLQLmRGHVHXVDGYRJDGRVH[WHUQRVpFRQVLGHUDGDSRVVtYHOH
RYDORUGHSHUGDHVWLPDGRHP5HDLQGDHPSURFHVVRVMXGLFLDLVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWD
FXMRSURJQyVWLFRGHSHUGDQDRSLQLmRGHVHXVDGYRJDGRVH[WHUQRVpSRVVtYHOFRPYDORUGHSHUGD
HVWLPDGRHP5

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRHUDUpHPOLWtJLRVFXMDH[SHFWDWLYDGHSHUGDIRVVH
FRQVLGHUDGDSURYiYHO PDLRUTXH HSRUWDQWRQmRIRUDPFRQVWLWXtGDVSURYLV}HVSDUD
FRQWLQJrQFLDV



D

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
(PGHIHYHUHLURGHRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDIRLDXPHQWDGRHP5FRP
DVXEVFULomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVHTXLYDOHQWHVD5SHOR&DPEXK\,),3IXQGRGH
LQYHVWLPHQWRJHULGRSHOD&DPEXK\HDo}HVHTXLYDOHQWHVD5SHOD(21

(PGHIHYHUHLURGHIRLDSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGH$FLRQLVWDVR
SODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD stock option plan QRVWHUPRV
GRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVFRQIRUPHSURSRVWDHQFDPLQKDGDSHOD
DGPLQLVWUDomRQRVOLPLWHVGRFDSLWDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLD(VWHSODQRGHRSo}HVGHFRPSUD
GHDo}HVWHPFRPRREMHWLYRDOLQKDURVLQWHUHVVHVHQWUHRVEHQHILFLiULRVHRVDWXDLVDFLRQLVWDVGD
&RPSDQKLDEHPFRPRUHWHUSURILVVLRQDLVDOWDPHQWHTXDOLILFDGRV2SODQRSUHYrDRXWRUJDGH
DWpRSo}HVTXHSRGHUmRVHUH[HUFLGDVSRUGHWHUPLQDGRVH[HFXWLYRV2H[HUFtFLR
SRGHUiRFRUUHUDQXDOPHQWHSDUDORWHVGHDWpGDTXDQWLGDGHWRWDOGHRSo}HVRXWRUJDGDV$
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHSHORIDWRGHRYDORUGHH[HUFtFLRVHURYDORU
SDWULPRQLDOQDpSRFDGRH[HUFtFLRQmRpSRVVtYHOPHQVXUDURYDORUMXVWRGHVVDRSomRGHIRUPD
FRQILiYHOVHQGRHVWHSUy[LPRD]HURRXLPDWHULDOHPGHMXQKRGH

(PGHVHWHPEURGHIRLUHDOL]DGDDWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HVGHHPLVVmRGD3*1GHWLGDV
SHOD''%UD]LO+ROGLQJV6i5/ YHtFXORGHLQYHVWLPHQWRGD(21 SDUDD(QHYD6$TXH
SDVVRXDGHWHUGRFDSLWDOGD&RPSDQKLD

$VWDEHODVDVHJXLUGHPRQVWUDPDFRPSRVLomRGRFDSLWDOVRFLDOHPGHMXQKRGHHGH
GH]HPEURGH







&DSLWDOLQWHJUDOL]DGR

&DPEXK\,),3
(QHYD6$
(21
2*;3 *
$GPLQLVWUDGRUHV B













-XQ

1GHDo}HV









 9DORU 5 




























3DUWLFLSDomR






















'H]

1GHDo}HV



















9DORU
5 




















3DUWLFLSDomR











(VWDVDo}HVIRUDPFRQFHGLGDVSHORSODQRUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVTXHIRLH[WLQWR
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E

'HErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
(PIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDDSURYRXDHPLVVmRGHGHErQWXUHVQDTXDQWLGDGHGHDWp
 YLQWHPLO GHErQWXUHVVLPSOHVPDQGDWRULDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPDo}HVQDGDWDGR
YHQFLPHQWRHPVpULH~QLFDSDUDILQDQFLDPHQWRGHVHXSODQRGHLQYHVWLPHQWRVQDH[SORUDomRH
GHVHQYROYLPHQWRGRVEORFRVGDEDFLDGR3DUQDtEDFRPYHQFLPHQWRHP(PGHDEULOGH
D&DPEXK\LQWHJUDOL]RXDWRWDOLGDGHGDVGHErQWXUHVFRPYDORUHTXLYDOHQWHD5


(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDHIHWXRXDHPLVVmRGHGHErQWXUHVSDUDVXEVFULomR
SULYDGDPDQGDWRULDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPDo}HVQDGDWDGRYHQFLPHQWRHPVpULH~QLFDQR
PRQWDQWHGH5QDTXDQWLGDGHGH TXLQ]HPLO GHErQWXUHVFRPYDORUQRPLQDO
XQLWiULRGH5HFRPSUD]RGHDQRVDFRQWDUGDGDWDGHHPLVVmR)RLREWLGDDDQXrQFLDGRV
GHEHQWXULVWDVGDVHJXQGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD
&RPSDQKLDHPDVVHPEOHLDJHUDOGHGHEHQWXULVWDV

$(PLVVmRIRLDSURYDGDHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHVHWHPEURGH
 ³$*(´ HILQGRRSUD]RGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDFRQIRUPH
SUHYLVWRQD/HLQDV'HErQWXUHVIRUDPLQWHJUDOPHQWHVXEVFULWDVHLQWHJUDOL]DGDV
XQLFDPHQWHSHODDFLRQLVWD&DPEXK\,)XQGRGH,QYHVWLPHQWRVHP3DUWLFLSDo}HV


3DJDPHQWR 7D[DGH
 9DORU
(PLVVmR
GHMXURV
 MXURV
 &RQWUDSDUWH  3ULQFLSDO  MXVWRMXURV

(PLVVmR 6HPHVWUDO  &',  &DPEXK\    

(PLVVmR 6HPHVWUDO  &',  &DPEXK\    





 

 



 



 &XVWRVGH
WUDQVDomRD
DSURSULDU 

7RWDO


   
   
   


3DJDPHQWR
7D[DGH
GHMXURV
 MXURV



  9DORU
 &RQWUDSDUWH  3ULQFLSDO  MXVWRMXURV

 &XVWRVGH
WUDQVDomRD
7RWDO
DSURSULDU  

(PLVVmR

(PLVVmR 6HPHVWUDO

 &',  &DPEXK\ 



 



   

(PLVVmR 6HPHVWUDO

 &',  &DPEXK\ 



 



   



 



   



 
&DPEXK\,)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV


$&RPSDQKLDLGHQWLILFRXTXHGHDFRUGRFRPR&3&,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
$SUHVHQWDomRDHHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHYHPVHUFODVVLILFDGDV
FRPRLQVWUXPHQWRILQDQFHLURFRPSRVWRSRLVFRQWpPFRPSRQHQWHVGHSDVVLYRILQDQFHLURHGH
LQVWUXPHQWRSDWULPRQLDO2FRPSRQHQWHGHSDVVLYRILQDQFHLURIRLPHQVXUDGRFRQVLGHUDQGRR
YDORUMXVWRGRIOX[RGHSDJDPHQWRGHMXURVHGDRSomRGHFRQYHUVmRYDULiYHOHDRFRPSRQHQWH
GRSDWULP{QLROtTXLGRIRLDWULEXtGRRYDORUUHVLGXDODSyVGHGX]LUGRYDORUMXVWRGRLQVWUXPHQWR
FRPRXPWRGRRYDORUGHWHUPLQDGRVHSDUDGDPHQWHSDUDRFRPSRQHQWHGRSDVVLYR

2VFXVWRVGHFDSWDomRVREUHDVHHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVWRWDOL]DUDP
5GRVTXDLV5MiIRUDPDPRUWL]DGRVHFDSLWDOL]DGRVHPFRQIRUPLGDGHFRPR
SURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3& 5 &XVWRVGH(PSUpVWLPRVUHPDQHVFHQGRRVDOGRGH5
$DPRUWL]DomRGRVFXVWRVGHFDSWDomRHVWiGHPRQVWUDGDQD1RWD([SOLFDWLYDQ
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2VMXURVLQFLGHQWHVVREUHDVHHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVIRUDP
FDSLWDOL]DGRVQRPRQWDQWHGH5VHQGRGHVWHWRWDO5QRDQRGHHP
FRQIRUPLGDGHFRPRSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3& 5 &XVWRVGH(PSUpVWLPRVHHVWmR
PHQFLRQDGRVQDPRYLPHQWDomRGRDWLYRLPRELOL]DGRFRQIRUPH1RWD([SOLFDWLYDQ(P
FRQWUDSDUWLGDHVWiUHJLVWUDGRQRSDVVLYRQDUXEULFDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRP
SHVVRDVOLJDGDVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQSHORYDORUMXVWROtTXLGRGRV
SDJDPHQWRVGHMXURVHTXLYDOHQWHVD5VHQGR5DSDUFHODFLUFXODQWHH5
DSDUFHODQmRFLUFXODQWH

F


0RYLPHQWDomRGDVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV



6DOGRDQWHULRU
 1RYDVFDSWDo}HV
 9DORUMXVWRMXURV
 &XVWRGHFDSWDomR
 $PRUWL]DomRGRFXVWRGHFDSWDomR

6DOGRHPGHPDUoRGH

G

-XQ

 



 

 

 'H]




 
 






 

5HVHUYDOHJDO
2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrDGHVWLQDomRGHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRSDUDD
FRQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDOTXHQmRSRGHUiH[FHGHUGRFDSLWDOVRFLDO


H

5HVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLV
$&RPSDQKLDREWHYHMXQWRD6XGHQH 6XSHULQWHQGrQFLDGR'HVHQYROYLPHQWRGR1RUGHVWH R
GLUHLWRDREHQHItFLRILVFDOUHIHUHQWHUHGXomRGHGRLPSRVWRGHUHQGDDWpRDQRFDOHQGiULRGH
FDOFXODGRFRPEDVHQROXFURGDH[SORUDomRSURSRUFLRQDOjVUHFHLWDVOtTXLGDVGRJiV
SURGX]LGRHP*DYLmR5HDO

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDQmRDSXURXOXFURQDH[SORUDomRHSRUWDQWRQHQKXPD
UHVHUYDIRLFRQVWLWXtGD


I

'LYLGHQGRV
2HVWDWXWRVRFLDOGHWHUPLQDDGLVWULEXLomRGHXPGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRGHGROXFUR
OtTXLGRGRH[HUFtFLRDMXVWDGRQDIRUPDGRDUWLJRGD/HLQ UHGDomRDOWHUDGD
SHOD/HLQ $&RPSDQKLDSRGHUiDFULWpULRGD$GPLQLVWUDomRSDJDUMXURVVREUHR
FDSLWDOSUySULRFXMRYDORUOtTXLGRVHUiLPSXWDGRDRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRFRQIRUPH
SUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLQ
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5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV



5HFHLWDEUXWDGHYHQGDV
 ,PSRVWRVVREUHDVYHQGDV

5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV

-XQ


 










-XQ







$VUHFHLWDVGD&RPSDQKLDGHULYDPGHFRQWUDWRVDVVRFLDGRVDRIRUQHFLPHQWRGHJiVH
DUUHQGDPHQWRGHFDSDFLGDGHGH8QLGDGHGH7UDWDPHQWRGH*iV 87* MXQWRDVVXEVLGLiULDVGD
(QHYD6$




&XVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRV



2SHUDomRHPDQXWHQomRGD87*
3DUWLFLSDo}HVJRYHUQDPHQWDLVroyalties
3URGXWRVTXtPLFRV
'HSUHFLDomRGHSOHomRHDPRUWL]DomR
$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLORSHUDFLRQDOFRPSDUWHUHODFLRQDGD L 



-XQ







 

-XQ









L



&RQIRUPHQRWDH[SOLFDWLYDQLWHPDLL


'HVSHVDVGHH[SORUDomR
2VJDVWRVLQFRUULGRVFRPGHVSHVDVGHH[SORUDomRHVWmRGHPRQVWUDGRVQRTXDGURDEDL[R



6tVPLFDHSURFHVVDPHQWRGHGDGRV
$ORFDomRGHSHVVRDO
%DL[DGHSRoRVVHFRViUHDVVXEFRPHUFLDLV

7RWDO









-XQ 
 
 
 
 
 
 

-XQ







-XQ





'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLV
2VSULQFLSDLVJDVWRVLQFRUULGRVHVWmRGHPRQVWUDGRVQRTXDGURDEDL[R





-XQ 





 

'HVSHVDVFRPSHVVRDO
3UHVWDomRGHVHUYLoRVWpFQLFRV
'HVSHVDVFRPHVFULWyULR
6HJXURV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
3DWURFtQLRGLYXOJDomRGDPDUFDHSXEOLFLGDGH
,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV
2XWURV
7RWDO
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2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
2VSULQFLSDLVJDVWRVLQFRUULGRVHVWmRGHPRQVWUDGRVQRTXDGURDEDL[R


5HFRQKHFLPHQWRGHSHUGDGHFRQWDVDUHFHEHU
&UpGLWR3LV&RILQV L 
&XVWRGHSDUDGDGHVRQGD LL 
&RQWLQJrQFLDWUDEDOKLVWD LLL 
7RWDO


L

&RQIRUPHGLYXOJDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQ

LL 

5HIHUHVHDRFXVWRGHstand byGDVRQGD2LO

LLL 

&RQIRUPHGLYXOJDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQ








-XQ 

-XQ

  

 

 
 

 
  
 





5HVXOWDGRILQDQFHLUR


5HFHLWDVILQDQFHLUDV
-XURVDXIHULGRV
5HQGLPHQWRVGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
$WXDOL]DomRVLPSRVWRV
2XWUDVUHFHLWDV





-XQ 

-XQ



























 





'HVSHVDVILQDQFHLUDV
-XURVVREUHSURYLVmRSDUDDEDQGRQR
3LV&RILQVVDSOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
-XURVVREUHGHErQWXUHV
$PRUWL]DomRGRVFXVWRVGHFDSWDomRGRVILQDQFLDPHQWRV
&RUUHWDJHQVHJDUDQWLDV
2XWURV


9DULDo}HVPRQHWiULDVHFDPELDLV
9DULDo}HVFDPELDLVDWLYDV
9DULDo}HVFDPELDLVSDVVLYDV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR








































 

 

 

 






















&RPSURPLVVRVDVVXPLGRV



3URJUDPD([SORUDWyULR0tQLPR ³3(0´ 
1RGLDGHRXWXEURGHD3*1DUUHPDWRXQRYRVEORFRVQD5RGDGDGH/LFLWDo}HV
UHDOL]DGDSHOD$13
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'RWRWDOGHEORFRVDUUHPDWDGRVTXHVRPDPPLO.PðGRLVIRUDPHPSDUFHULDFRPD(1*,(
H[*')6XH] 317H317HGRLVFRPD%30%3DUQDtED317H317
2VRXWURVGRLVIRUDPDGTXLULGRVLQWHJUDOPHQWHSHOD3*1317H317(PWRGRVD
3*1HQWURXFRPRRSHUDGRUD2YDORUWRWDOGRE{QXVGHDVVLQDWXUDGRVVHLVEORFRVIRLGH5
5GHVHPEROVDGRVSHOD&RPSDQKLDH5GHVHPEROVDGRVSHORVSDUFHLURV
$OpPGRE{QXVDVVLQDWXUDIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRFULWpULRVGHMXOJDPHQWRGROHLOmRR
3URJUDPD([SORUDWyULR0tQLPR 3(0 DVHUDSOLFDGRQRVEORFRVH[SUHVVRHPXQLGDGHVGH
WUDEDOKR 87V HRVSHUFHQWXDLVGHFRQWH~GRORFDOQDVIDVHVGHH[SORUDomRHGHVHQYROYLPHQWR

$&RPSDQKLDDVVXPLXRFRPSURPLVVRGHFXPSULUR3(0GRSULPHLURSHUtRGRH[SORUDWyULRTXH
FRPSUHHQGHRWUDEDOKRGHVtVPLFD

(PGHMXQKRGHR3(0DVHUFXPSULGRSHUDQWHD$13HVWiDSUHVHQWDGRQRTXDGUR
DEDL[R2VYDORUHVLQGLFDGRVUHIHUHPVHDRPRQWDQWHGHJDUDQWLDFRQWUDWDGDGLUHWDPHQWHSHOD
3*1FRUUHVSRQGHQWHDRVHXSHUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRHPFDGDEORFR


3(0FRPVHJXURJDUDQWLD

317
317
317
317
317
317

7RWDO

87V

 $GLo}HV



%DL[DV



































 



6DOGRHP
-XQ












6DOGRHP
'H]




















23(0UHIHUHQWHD5RGDGDGH/LFLWDo}HVFRPD$13IRLH[HFXWDGRQDVXDWRWDOLGDGH2V
FRPSURPLVVRVFRP3(0UHIHUHPVHEDVLFDPHQWHDUHDOL]Do}HVGHFDPSDQKDVH[SORUDWyULDV
FRPDVSUHYLV}HVGHSHUIXUDo}HVGHSRoRVLQFOXtGDVQRHGLWDOGHOLFLWDomRDSURYDGRSHOD$13





,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR
$&RPSDQKLDPDQWpPRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV$XWLOL]DomRHDGPLQLVWUDomR
GHVVHVLQVWUXPHQWRVpHIHWXDGDSRUPHLRGHHVWUDWpJLDVRSHUDFLRQDLVHFRQWUROHVLQWHUQRVYLVDQGR
DVVHJXUDUOLTXLGH]VHJXUDQoDHUHQWDELOLGDGH

$SROtWLFDGHFRQWUROHFRQVLVWHHPDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWHGDVFRQGLo}HVFRQWUDWDGDV
YHUVXVFRQGLo}HVYLJHQWHVQRPHUFDGRHH[SHFWDWLYDVIXWXUDV$&RPSDQKLDQmRHIHWXD
DSOLFDo}HVGHFDUiWHUHVSHFXODWLYRHPGHULYDWLYRVRXHPTXDLVTXHURXWURVDWLYRVGHULVFR2V
UHVXOWDGRVREWLGRVFRPHVWDVRSHUDo}HVHVWmRFRQGL]HQWHVFRPDVSROtWLFDVHHVWUDWpJLDV
GHILQLGDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
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2VYDORUHVGHUHDOL]DomRHVWLPDGRVGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDIRUDP
GHWHUPLQDGRVSRUPHLRGHLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRHPHWRGRORJLDVDSURSULDGDVGH
DYDOLDomR(QWUHWDQWRFRQVLGHUiYHOMXOJDPHQWRIRLUHTXHULGRQDLQWHUSUHWDomRGRVGDGRVGH
PHUFDGRSDUDSURGX]LUDHVWLPDWLYDGRYDORUGHUHDOL]DomRPDLVDGHTXDGD&RPRFRQVHTXrQFLD
DVHVWLPDWLYDVDVHJXLUQmRLQGLFDPQHFHVVDULDPHQWHRVPRQWDQWHVTXHSRGHUmRVHUUHDOL]DGRV
QRPHUFDGRGHWURFDFRUUHQWH2XVRGHGLIHUHQWHVPHWRGRORJLDVGHPHUFDGRSRGHWHUXPHIHLWR
QRVYDORUHVGHUHDOL]DomRHVWLPDGRV

7RGDVDVRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHVWmRUHFRQKHFLGDVQDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVFRQIRUPHRTXDGURDEDL[R

















$WLYR

&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
&RQWDVDUHFHEHUSDUFHLURV


3DVVLYR

)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
&RQWDVDSDJDUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU

-XQ







-XQ























'H]






'H]








2VYDORUHVMXVWRVGRVLQVWUXPHQWRVDFLPDDSUR[LPDPVHVXEVWDQFLDOPHQWHGRVYDORUHVFRQWiEHLV
DSUHVHQWDGRV




'HULYDWLYRVHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR


a.

Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos
$FRQWUDWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVWHPFRPRREMHWLYRDJHVWmRGRVULVFRVILQDQFHLURVGD
&RPSDQKLDQmRVHQGRXWLOL]DGRVLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVFRPRSURSyVLWRGHHVSHFXODomR6mR
UHDOL]DGDVDQiOLVHVSHULyGLFDVGDVH[SRVLo}HVH[LVWHQWHVSDUDPRQLWRUDPHQWRHDSUHFLDomRGD
$GPLQLVWUDomRTXHDYDOLDUiRVIDWRUHVGHULVFRDVHUHPFREHUWRVHFXMDUHFRPHQGDomRGHYHVHU
DSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$VGLUHWUL]HVGHSURWHomRVmRDSOLFDGDVGHDFRUGRFRPRWLSRGHH[SRVLomR2VIDWRUHVGHULVFRV
UHODFLRQDGRVDPRHGDVHVWUDQJHLUDVULVFRVGDVWD[DVGHMXURVLQIODomRHYDULDomRQRSUHoRGH
FRPPRGLWLHVRULXQGRVGRVDWLYRVHSDVVLYRVDGTXLULGRVSRGHUmRVHUQHXWUDOL]DGRVTXDQGR
FRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVGHDFRUGRFRPDDYDOLDomRGRFRQWH[WRHFRQ{PLFRHRSHUDFLRQDO
UHDOL]DGRSHOD$GPLQLVWUDomR
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b.

Risco de mercado


b.1

Risco cambial
$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRFDPELDOGHFRUUHQWHGHH[SRVLomRDRGyODUGRV(VWDGRV
8QLGRV2ULVFRFDPELDOGHFRUUHVXEVWDQFLDOPHQWHGHRSHUDo}HVFRPIRUQHFHGRUHVHPPRHGD
HVWUDQJHLUDH[LVWLQGRDLQGDH[SRVLomRFDPELDOSURYHQLHQWHGDVREULJDo}HVGD&RPSDQKLDTXH
WrPLQGH[DomRDRSUHoRGHUHIHUrQFLDGRJiVQDWXUDOGHILQLGRSHOD$13FRPRRVUR\DOWLHVD
SDJDUHSDJDPHQWRVDRVSURSULHWiULRVGHWHUUD3DUWHGHVVDH[SRVLomRFDPELDOpFRPSHQVDGDFRP
DUHFHLWDGD&RPSDQKLDTXHWHPLQGH[DomRDRGyODUSRUHVWDUUHIHUHQFLDGDDRSUHoRGRV
FRQWUDWRVIXWXURVGHJiVQDWXUDOHenry HubQHJRFLDGRVQD1HZ<RUN0HUFDQWLOH([FKDQJH
³1<0(;´ ,QVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVSRGHPVHUXWLOL]DGRVQRVFDVRVHPTXHQmRpSRVVtYHO
XWLOL]DUVHGDHVWUDWpJLDGRKHGJHQDWXUDO$&RPSDQKLDSRGHDWXDUQDFRQWUDWDomRGHRSHUDo}HV
GHGHULYDWLYRVGHVGHTXHDSURYDGRSHODDOoDGDFRPSHWHQWH


b.2

Exposição cambial líquida
$H[SRVLomRFDPELDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHIRLGH5 HPGH
GH]HPEURGH5 



0~WXRDUHFHEHU
-XURVVREUHP~WXRDUHFHEHU
)RUQHFHGRUHV
$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLORSHUDFLRQDO
,55)VREUHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLORSHUDFLRQDO

([SRVLomR/tTXLGD

b.3

-XQ





































 



 



Risco de taxa de juros
5LVFRGHGHVORFDPHQWRGDVHVWUXWXUDVGHMXURVjVTXDLVSRGHPHVWDUDVVRFLDGRVRVIOX[RVGH
SDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVGHGtYLGD$&RPSDQKLDQmRFRQVLGHUDUHOHYDQWHRULVFRGHMXURV
HPVHXVWDWXVDWXDO


c.

Risco de crédito
2ULVFRGHFUpGLWRGHFRUUHGHSRWHQFLDLVLPSDFWRVQHJDWLYRVQRIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLD
GHYLGRjLQFHUWH]DQDFDSDFLGDGHGDVFRQWUDSDUWHVGHFXPSULUVXDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLV$V
FRQWUDSDUWHVGD3*1SRGHPVHUGLYLGLGDVHPWUrVFDWHJRULDVRVFOLHQWHVUHVSRQViYHLVSHODV
REULJDo}HVUHSUHVHQWDGDVSHORVUHFHEtYHLVUHIHUHQWHVjVYHQGDVDSUD]RDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
FRPDVTXDLVD3*1PDQWpPVHXVLQYHVWLPHQWRVGHFDL[DRXFRQWUDWDWUDQVDo}HVFRPLQVWUXPHQWRV
GHULYDWLYRVHRVIRUQHFHGRUHVGHHTXLSDPHQWRVSURGXWRVHVHUYLoRVHPFDVRGHDQWHFLSDomRGH
SDJDPHQWRV
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3DUDPLWLJDURVULVFRVD&RPSDQKLDDGRWDFRPRSUiWLFDDDQiOLVHTXDOLWDWLYDHTXDQWLWDWLYDGD
VLWXDomRILQDQFHLUDHSDWULPRQLDOGHVXDVFRQWUDSDUWHVDVVLPFRPRRDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWH
GDVSRVLo}HVHPDEHUWR3DUDDYDOLDomRGDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVFRPDVTXDLVPDQWpPRSHUDo}HV
DUHIHUrQFLDXWLOL]DGDVmRRVUDWLQJVGDVDJrQFLDV6WDQGDUG 3RRUV0RRG\¶VH)LWFK
$&RPSDQKLDSRVVXLXPDSROtWLFDGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVQDTXDOHVWDEHOHFHOLPLWHVGH
FRQFHQWUDomRSRULQVWLWXLomRHFRQVLGHUDDDYDOLDomRGHrating HVLWXDomRSDWULPRQLDOFRPR
UHIHUHQFLDLVSDUDGHWHUPLQDomRGDVLQVWLWXLo}HVFRPDVTXDLVD&RPSDQKLDUHDOL]DUiVHXV
LQYHVWLPHQWRV2VSUD]RVPpGLRVVmRFRQVWDQWHPHQWHDYDOLDGRVEHPFRPRRVLQGH[DGRUHVGDV
DSOLFDo}HVSDUDILQVGHGLYHUVLILFDomRGRSRUWIyOLR

3DUDDYDOLDomRGDVFRQWUDSDUWHVFRPHUFLDLVDHPSUHVDVHJXHFULWpULRVHGLUHWUL]HVTXHUHSUHVHQWDPD
EDVHSDUDFRQFHVVmRGHFUpGLWRDFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLD2VIXQGDPHQWRVEiVLFRV
TXHQRUWHLDPHVWDSUiWLFDVmRRGHSURYHUPDLRUVHJXUDQoDQDUHDOL]DomRGRVFUpGLWRVFRQFHGLGRVHR
GHPLQLPL]DUHYHQWXDLVULVFRVQDVUHODo}HVFRPHUFLDLV


d.

Risco de liquidez
$&RPSDQKLDPRQLWRUDVHXQtYHOGHOLTXLGH]FRQVLGHUDQGRRVIOX[RVGHFDL[DHVSHUDGRVHP
FRQWUDSDUWLGDDRPRQWDQWHGLVSRQtYHOGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D$JHVWmRGRULVFRGH
OLTXLGH]LPSOLFDHPPDQWHUFDL[DWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVVXILFLHQWHVHFDSDFLGDGHGHOLTXLGDU
SRVLo}HVGHPHUFDGRGHFXUWRSUD]R

2TXDGURDVHJXLUDSUHVHQWDRVSDVVLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDSRUIDL[DGHYHQFLPHQWR









-XQ



)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV
&RQWDVDSDJDUFRP
SDUWHVUHODFLRQDGDV
(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVFRP
SDUWHVUHODFLRQDGDV


9HQFLGR 

 
 


7RWDO

$Wp
PHVHV

'H
PHVHV
(QWUH
DDQR HDQRV

(QWUH
HDQRV









0DLVTXH
DQRV 

 

7RWDO




 









 





 









 






 
 









 






 







  





9DORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
2FRQFHLWRGR³YDORUMXVWR´SUHYrDDYDOLDomRGHDWLYRVHSDVVLYRVFRPEDVHQRVSUHoRVGH
PHUFDGRTXDQGRVHWUDWDUGHDWLYRVFRPOLTXLGH]HSUHoRVREVHUYiYHLVRXHPPHWRGRORJLDV
PDWHPiWLFDVGHSUHFLILFDomRFDVRFRQWUiULR

2QtYHOGHKLHUDUTXLDGRYDORUMXVWRIRUQHFHSULRULGDGHSDUDSUHoRVFRWDGRVQmRDMXVWDGRVHP
PHUFDGRDWLYR

1mRH[LVWHPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHPDEHUWRHPGHMXQKRGHHGH
GH]HPEURGH
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$SUHVHQWDPRVDEDL[RTXDGURFRPDKLHUDUTXLDGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFODVVLILFDGRVFRPR
YDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR




+LHUDUTXLDGHYDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
3UHoRV
REVHUYiYHLVHP
PHUFDGRDWLYR
1tYHO, 









$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV


6DOGRHPGHMXQKRGH









0RGHORGHSUHFLILFDomR
EDVHDGRHPSUHoRV
REVHUYiYHLV
1tYHO,, 














0RGHORGH
SUHFLILFDomRVHPR
XVRGHSUHoRV
REVHUYiYHLV
1tYHO,,, 










+LHUDUTXLDGHYDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
3UHoRV
REVHUYiYHLVHP
PHUFDGRDWLYR
1tYHO, 









$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV


6DOGRHPGHGH]HPEURGH











0RGHORGHSUHFLILFDomR
EDVHDGRHPSUHoRV
REVHUYiYHLV
1tYHO,, 














0RGHORGH
SUHFLILFDomRVHPR
XVRGHSUHoRV
REVHUYiYHLV
1tYHO,,, 






6HJXURV
$&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGHVXDDWLYLGDGHDGRWDDSROtWLFDGHFRQWUDWDUFREHUWXUD
GHVHJXURVGHDFRUGRFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRHFRPOLPLWHVFRQVLGHUDGRVSHOD
$GPLQLVWUDomRFRPRDGHTXDGRVSDUDFREULUHYHQWXDLVVLQLVWURV$VHJXLUGHPRQVWUDPRVRV
SULQFLSDLVDWLYRVRXLQWHUHVVHVFREHUWRVHVHXVUHVSHFWLYRVPRQWDQWHVYLJHQWHVHPGHMXQKR
GH

6HJXURV0RGDOLGDGH

5HVSRQVDELOLGDGHFLYLOSDUDDGPLQLVWUDGRUHV' 2
5LVFRV2SHUDFLRQDLV
2LO5LVNULVFRVGHSHWUyOHR
5HVSRQVDELOLGDGH&LYLO*HUDO
6HJXURVJDUDQWLD










,PSRUWkQFLDVHJXUDGD
([SUHVVRVHP5HDLVPLOH
'yODUHVPLO

5
86
86
5
5


9LJrQFLD


 D
 D
D
 D
 D

5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOSDUD$GPLQLVWUDGRUHV
6HJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGHVRFLHGDGHVFRPHUFLDLVSDUDFRQVHOKHLURVGLUHWRUHVH
DGPLQLVWUDGRUHVD&O - Directors & OfficersFRPDEUDQJrQFLDHPWRGRWHUULWyULRQDFLRQDOHQR
H[WHULRUFRPFREHUWXUD³$´ LQGHQL]DomRHPQRPHGRV$GPLQLVWUDGRUHV H³%´ UHHPEROVRj
VRFLHGDGH 
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5LVFRV2SHUDFLRQDLV
(VWHVHJXURYLVDDFREHUWXUDD'DQRV0DWHULDLV DODJDPHQWRVLQXQGDo}HVTXHEUDVGH
PiTXLQDVYD]DPHQWRVGHWXEXODo}HVHWDQTXHVGHQWUHRXWURV HOXFURVFHVVDQWHVGRVFDPSRV
TXHVHHQFRQWUDPHPRSHUDomR


2LO5LVN5LVFRVGH3HWUyOHR
(VWDDSyOLFHDPSDUDH[SRVLo}HVGHGHVSHVDVH[WUDVGRRSHUDGRU FRQWUROHGHSRoR
UHSHUIXUDomRGHVSHVDVH[WUDVLQILOWUDomRHSROXLomROLPSH]DHFRQWDPLQDomR GDQRVItVLFRV
SHUGDRXGDQRItVLFRUHPRomRGHHQWXOKRHRXGHVWURoRVsue and laborDRVHTXLSDPHQWRV
WHUUHVWUHV HUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGHFRUUHQWHVGDVRSHUDo}HVGHSHUIXUDomR


2UHIHULGRVHJXURTXHIRLUHQRYDGRHPVHWHPEURGHHWHPYDOLGDGHSRUPHVHVVHQGR
HVWHQGLGRDQRYDVSHUIXUDo}HVHRXHTXLSDPHQWRVGHSHUIXUDomRTXHSRVVDPVHUDGTXLULGRV
SRVWHULRUPHQWHjGDWDGDFRQWUDWDomRGRVHJXUR


$LPSRUWkQFLDVHJXUDGDPHQFLRQDGDQRTXDGURDFLPD 86 IRLFDOFXODGRFRQVLGHUDQGR
WRGRVRVEHQVVHJXUDGRV GDQRVItVLFRV ROLPLWHGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOHGHVSHVDVH[WUDVGR
RSHUDGRURFRUULGDVHPFDVRGHVLQLVWURHPXP~QLFRSRoR


5HVSRQVDELOLGDGH&LYLO*HUDO
7HPSRUREMHWLYRFREULUUHSDUDo}HVSRUGDQRVLQYROXQWiULRVSHVVRDLVHRXPDWHULDLVFDXVDGRVD
WHUFHLURVHPFRQVHTXrQFLDGDVRSHUDo}HVFRPHUFLDLVGD&RPSDQKLD7HPFREHUWXUDDGLFLRQDO
SDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVHPORFDLVGHWHUFHLURVHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGHHPSUHJDGRU




(YHQWRVVXEVHTXHQWHV

&DSDFLGDGHGH3URGXomR
(PGHMXOKRGHD3*1DWLQJLXDFDSDFLGDGHGHSURGXomRGH0PñGLDHHVWiSURQWD
SDUDIRUQHFHURJiVQHFHVViULRSDUDDRSHUDomRGDSOHQDFDSDFLGDGHGR&RPSOH[R3DUQDtED

2YROXPHUHSUHVHQWDDXPHQWRGHTXDVHQDSURGXomRGD3*1QD%DFLDGR3DUQDtEDTXHHUD
GHPLOK}HVGHPHWURVF~ELFRVGLiULRV
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$SURYDomRGRVGHEHQWXULVWDVGDHPLVVmRGH'HErQWXUHV
&RQIRUPH$VVHPEOHLD*HUDOGH'LUHWRULDUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHRVGHEHQWXULVWDVGD
HPLVVmRGHGHErQWXUHVQmRFRQYHUVtYHLVGD&RPSDQKLD ³(PLVVmR´ DSURYDUDPDDOWHUDomR
GRFRQWUROHGD&RPSDQKLDFRPDWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HVHGDVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDDWXDOPHQWHGHWLGDVSHOD&DPEXK\),3SDUD(QHYD1DPHVPD
RSRUWXQLGDGHRVGHEHQWXULVWDVGD(PLVVmRDSURYDUDPFRQGLFLRQDGRjFRQFOXVmRGDHIHWLYD
WUDQVIHUrQFLDGRFRQWUROHGD&RPSDQKLD L DH[FOXVmRGHWRGRHTXDOTXHUSUrPLRDVHUSDJR
SHOD&RPSDQKLDHPUD]mRGHHYHQWXDLVUHVJDWHVRXDPRUWL]Do}HVDQWHFLSDGDVGDV'HErQWXUHV
LL DDOWHUDomRGDUHPXQHUDomRGDV'HErQWXUHVDSOLFiYHODSDUWLUGRLQtFLRGDYLJrQFLDGR
VHJXQGRDGLWDPHQWRGD(PLVVmRH LLL DOWHUDomRGHGHWHUPLQDGDVKLSyWHVHVGHYHQFLPHQWR
DQWHFLSDGR


&RPSRVLomRGD'LUHWRULD


3HGUR=LQQHU
'LUHWRU3UHVLGHQWH


)ODYLD0DUWLQV
'LUHWRUD


/DLUD6DQXL
'LUHWRUD


+HQULTXH5]H]LQVNL
'LUHWRU


/LQR/RSHV
'LUHWRU


(UQDQL3RUVFKH
'LUHWRU


7KLDJR)UHLWDV
'LUHWRU


&RQWDGRU D 5HVSRQViYHO
5DIDHOD3HUHLUD&DUUDUG
&5&562
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