DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41
FATO RELEVANTE
Aquisição pela Statkraft da totalidade das ações detidas pelo grupo Jackson na Desenvix | Alteração da
denominação social para Statkraft Energias Renováveis S.A. | Aumento do capital social
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/MF 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. Nesta data a Statkraft Investimentos Ltda. (“Statkraft”) concluiu a aquisição da totalidade da
participação acionária detida pela Jackson Empreendimentos S.A. (“Jackson”) na Desenvix (participação
esta detida por meio do Caixa FIP Cevix) (“Operação”). A Operação ora concluída foi divulgada pela
Companhia ao mercado por meio do aviso de fato relevante datado de 13 de fevereiro de 2015.
2. Mediante a conclusão da Operação, o capital social da Companhia passou a ser dividido da seguinte
forma entre seus dois acionistas: Statkraft – 81,31%, e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais
(“Funcef”) - 18,69%.
3. Também nesta data, em assembleia geral extraordinária, Statkraft e Funcef aprovaram, entre outros:
(a) a mudança da denominação social da Companhia para Statkraft Energias Renováveis S.A.; e
(b) a capitalização da Companhia em R$119 milhões, resultando em um novo capital social de
aproximadamente R$881,8 milhões e confirmando a estratégia de melhoria da estrutura de capital
da Companhia.
4. Com a conclusão da Operação, o controle acionário de Enercasa Energia Caiuá S.A., detentora da Usina
Termelétrica Enercasa, projeto de biomassa, foi transferido para o Caixa FIP Cevix e agora os ativos da
Companhia incluem 6 usinas hidrelétricas, participações minoritárias em 4 usinas hidrelétricas, 1 complexo
eólico no estado da Bahia formado por 3 usinas, 1 complexo eólico no estado de Sergipe, participações
minoritárias em 2 ativos de transmissão e um portfólio de projetos relacionados principalmente à energia
hidráulica de menor escala. A Companhia também é controladora da Enex Operação e Manutenção de
Sistemas Elétricos Ltda., que presta serviços de operação e manutenção das usinas próprias e de terceiros.
5. A conclusão desta Operação é mais uma etapa importante para Companhia e seus acionistas,
confirmando assim a estratégia de estabelecer uma plataforma de crescimento no mercado brasileiro.

Florianópolis, 13 de julho de 2015.
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