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FATO RELEVANTE 

 
Acordo para a aquisição pela Statkraft da totalidade das ações detidas pelo grupo Jackson na Desenvix  

 
A Desenvix Energias Renováveis S.A. (“Desenvix” ou “Companhia”), companhia aberta com sede na Cidade 
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Tenente Silveira nº. 94, conjunto 2000, 9º andar, inscrita 
no CNPJ sob o nº 00.622.416/0001-41, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358 de 2002, 
comunica ao mercado em geral o que segue: 
 
1. A administração da Companhia foi informada que, nesta data, a Statkraft Investimentos Ltda. 
(“Statkraft”) e a Jackson Empreendimentos S.A. (“Jackson”) chegaram a um acordo por meio do qual a 
Jackson concordou em vender para a Statkraft a totalidade de sua participação acionária na Desenvix 
(participação esta detida por meio do Caixa FIP Cevix e representando 36.85% do capital social da 
Companhia) (“Operação”). 
 
2. Mediante a conclusão da Operação, o percentual de participação da Statkraft no capital social da 
Desenvix passará dos atuais 44,45% para 81,3%, e o grupo Jackson deixará de ser acionista da Companhia. 
 
3. A conclusão da Operação está sujeita às seguintes condições: 
 

(a) celebração dos contratos definitivos entre Statkraft e grupo Jackson relacionados à Operação; 
 
(b) aprovação pela FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, na qualidade de terceira 
acionista da Desenvix (detentora dos 18,7% remanescentes do seu capital social), e parte do acordo 
de acionistas arquivado na sede da Companhia; e 
 
(c) demais condições usuais de fechamento para operações similares, incluindo: (i) obtenção das 
aprovações governamentais necessárias, em especial da ANEEL e do CADE, e (ii) obtenção das 
aprovações pertinentes dos credores da Companhia. 

 
4. Após a conclusão da Operação, os ativos da Desenvix consistirão em 6 usinas hidrelétricas, participações 
minoritárias em 4 usinas hidrelétricas, 1 complexo eólico no estado da Bahia formado por 3 usinas, 
participações minoritárias em 2 ativos de transmissão e um portfólio de projetos relacionados 
principalmente à energia hidráulica de menor escala. A Desenvix ainda manterá a subsidiária Enex 
Operação e Manutenção de Sistemas Elétricos Ltda., que presta serviços de operação e manutenção das 
usinas próprias e de terceiros. 
 
5. As partes esperam celebrar os contratos definitivos nas próximas semanas e concluir a Operação ao 
longo do segundo trimestre de 2015. A Companhia manterá o mercado oportuna e adequadamente 
informado sobre a questão.  
 
 

Florianópolis, 13 de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Samuel Saldanha  
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


