ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2018 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (B3: ENEV3, GDR I: ENEVY),
em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, e às disposições
da Instrução CVM no 358/2002, conforme alterada, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 22 de
novembro de 2017, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, através de sua subsidiária
Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”), finalizou hoje a operação de aquisição de 100% dos direitos e obrigações
para exploração e produção de hidrocarbonetos da concessão do Campo de Azulão (Concessão BA-3,
“Azulão”), localizado na Bacia do Amazonas, estado do Amazonas, da Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”).

A operação foi concluída com o pagamento de R$ 197,8 milhões à Petrobras, realizado nesta data pela PGN,
após o cumprimento de todas as condições precedentes e ajustes previstos no contrato. Considerando o
resultado do hedge cambial feito para o valor acordado de aquisição, o desembolso líquido da PGN foi de
R$192,6 milhões.

Adicionalmente, a PGN desembolsou R$ 250 milhões, relativos à 6ª Emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, para distribuição com esforços restritos de colocação, com custo de 100% do CDI
acrescido de 2,85% ao ano, e vencimento em 22 de março de 2023 (“Debêntures”). As Debêntures serão
amortizadas em 5 (cinco) parcelas semestrais consecutivas, a partir de março de 2021.

Pedro Zinner
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A.

ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

Publicly Traded Company
MATERIAL FACT NOTICE

Rio de Janeiro, April 30, 2018 – ENEVA S.A. (“ENEVA” or “Company”) (B3: ENEV3, GDR I: ENEVY), in
compliance with the provisions of article 157, paragraph 4, of Law 6.404/1976 and the provisions of CVM
Instruction No. 358/2002, as amended, and pursuant to the Material Fact Notice disclosed on November 22,
2017, hereby informs its shareholders and the market in general that, its subsidiary Parnaíba Gás Natural S.A.
(“PGN”), concluded today the acquisition , from Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras"), of 100% of the rights
and obligations for exploration and production of hydrocarbons from the Azulão Field concession (BA-3
Concession, "Azulão") located in the Amazon Basin, state of Amazonas.

The total amount of the transaction, R$ 197.8 million, was paid in full by PGN to Petrobras today, having all
conditions precedent been met and foreseen contractual adjustments been carried out. Considering the FX
hedge contracted by PGN for the acquisition value, the net payment by PGN amounted to R$192.6 million.

Additionally, PGN disbursed R$250 million, pursuant to the 6th Issue of simple, non-convertible, debentures,
with restricted distribution efforts, at a cost of 100% of CDI plus 2.85% a.a., and maturity on March 22, 2023
(“Debentures”). The Debentures will be amortized in 5 (five) consecutive bi-annual installments, beginning in
March 2021.

Pedro Zinner
CEO and Investor Relations Officer
ENEVA S.A.

