DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Companhia Aberta - CNPJ: 00.622.416/0001-41

FATO RELEVANTE
Em conformidade com a Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, a Desenvix
Energias Renováveis S.A. (“Desenvix”) comunica ao mercado que, na presente data,
a SN Power Energia do Brasil Ltda., sociedade limitada, com sede na cidade e Estado
do Rio de Janeiro, Avenida das Américas, n.º 3.500, bloco 1, sala 211/212, Edifício Le
Monde, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.573.833/0001-53 (“SN
Power”), passou a ser sua acionista e, como resultado, o capital social da Desenvix
passa a ser distribuído da seguinte forma: Jackson Empreendimentos Ltda, empresa
holding do Grupo Engevix, com 40,65% do capital social total e votante, SN Power
com 40,65% do capital social total e votante, e FUNCEF – Fundação dos
Economiários Federais com 18,70% do capital social total e votante. O ingresso da
SN Power no capital social da Desenvix se deu por meio da aquisição de ações junto
a seus atuais acionistas e da subscrição de novas ações, pelo valor total de R$
725.095.734,25 (setecentos e vinte e cinco milhões, noventa e cinco mil, setecentos e
trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
A SN Power é resultado de um joint venture entre Statkraft e Norfund. A primeira,
controladora da SN Power com 60% do capital, é a maior geradora de energia elétrica
da Noruega e a maior da Europa em fontes renováveis. Sua capacidade instalada é
de 15.478 MW, com usinas na Suécia, Inglaterra, Alemanha e na própria Noruega.
Possui 225 hidrelétricas e 5 termelétricas a gás natural. O Norfund é um fundo de
capital controlado pelo Governo norueguês para investir em países em
desenvolvimento. A SN Power está presente hoje, além da Noruega, na América do
Sul (Brasil, Chile e Peru) e Ásia (Nepal, Índia, Sri Lanka, Singapura e Filipinas).

Atualmente, a Desenvix possui em operação e construção 342 MW de geração de
energia elétrica por meio de fontes renováveis, distribuídas entre eólicas, biomassa,
pequenas centrais hidrelétricas e hidrelétricas. No total, a Desenvix controla ou
participa em 15 ativos de geração de energia. Ainda, participa da construção em 2
ativos de transmissão de energia, que somam 517 km de extensão na tensão de
500KV, e tem por iniciar a construção da UHE São Roque, com 135 MW. Soma-se ao
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grupo de empresas controladas pela Desenvix a ENEX, empresa prestadora de
serviços na área de operação e manutenção de sistemas elétricos. Atualmente, a
ENEX possui 34 contratos de O&M, totalizando 1.145 MW.

Com a participação do acionista SN Power, a Desenvix projeta, até 2018, atingir cerca
de 1.000 MW de capacidade instalada em fontes renováveis.

Florianópolis, 08 de março de 2012.
José Antunes Sobrinho
Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores
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