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ODEBRECHT ENERGIA S.A.
NIRE: 35.300.530.357
CNPJ: 13.079.757/0001-64
COMUNICADO AO MERCADO

A Odebrecht Energia S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Lemos Monteiro, n.º 120, 7.º andar, Parte B, Butantã, CEP 05501-050, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 13.079.757/0001-64 (“Emissora”), nos termos do artigo 2º, § único, XXII da Instrução
CVM nº 358/02, comunica ao mercado o que segue:
A Odebrecht S.A. (“ODB”) comunicou em 17 de junho de 2019 que ajuizou no mesmo dia, em
conjunto com suas sociedades controladoras e certas controladas, dentre elas a Emissora (todas em
conjunto, as “Empresas”), pedido de recuperação judicial das Empresas perante a Comarca da Capital
do Estado de São Paulo, nos termos da Lei nº 11.101/05, conforme aprovado pelos órgãos societários
competentes das Empresas. Não estão incluídas no perímetro do pedido de recuperação judicial as
seguintes sociedades: Braskem S.A., Odebrecht Engenharia e Construção S.A., Ocyan S.A., OR S.A.,
Odebrecht Transport S.A., Odebrecht Defesa e Tecnologia S.A., Enseada Industria Naval S.A. (em
conjunto denominadas “Negócios”), assim como alguns ativos operacionais na América Latina e suas
respectivas subsidiárias. Também estão fora da recuperação judicial da ODB a Atvos Agroindustrial S.A.
(que já se encontra em recuperação judicial) e a Odebrecht Corretora de Seguros, Odebrecht
Previdência e Fundação Odebrecht. O pedido de recuperação ajuizado contempla R$ 51 bilhões de
créditos concursais, excluídos os créditos entre as próprias empresas do Grupo e créditos
extraconcursais.
Tanto as empresas operacionais como as auxiliares e a própria ODB continuam mantendo
normalmente suas atividades, focadas no objetivo comum de assegurar estabilidade financeira e
crescimento sustentável, preservando assim sua função social de garantir e gerar postos de trabalho.
O Grupo Odebrecht chegou a ter mais de 180 mil empregados cinco anos atrás. Hoje, tem 48 mil
postos de trabalho como consequência da crise econômica que frustrou muitos dos planos de
investimentos feitos pela ODB, do impacto reputacional pelos erros cometidos e da dificuldade pela
qual empresas que colaboram com a Justiça passam para voltar a receber novos créditos e a ter seus
serviços contratados.
Desde 2016, a ODB vem envidando todos os esforços para enfrentar seus desafios empresariais
e cumprir com seus compromissos, mediante a adoção de uma série de iniciativas voltadas para (i) a
preservação do patrimônio nacional do conhecimento tecnológico e da excelência em engenharia,
reconhecidos internacionalmente e adquiridos ao longo de décadas, (ii) o fortalecimento da
governança do Grupo, (iii) a implantação e aprimoramento contínuo do sistema de conformidade,
contando com as ferramentas necessárias para assegurar o compromisso com a atuação ética, íntegra
e transparente em suas operações, (iv) o reforço da liquidez e a redução da alavancagem,
principalmente por meio da desmobilização de ativos, negociações bilaterais e reestruturações
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extrajudiciais implementadas em alguns dos seus Negócios, (v) a redução de suas despesas
administrativas, e (vi) o cumprimento de todos os compromissos estabelecidos nos acordos de
leniência firmados com diferentes autoridades no Brasil e exterior.
Neste sentido, a ODB, apesar das crises econômicas enfrentadas no Brasil e nos países e setores
em que atua, realizou significativos aportes financeiros em seus Negócios e implementou programa
de desinvestimento para cumprir compromissos e possibilitar a estabilização financeira do Grupo.
Entre outras, as seguintes medidas foram tomadas:
• Na OEC, que atua no setor de engenharia e construção, aportou aproximadamente R$ 1,0
bilhão em 2018, permitindo que este Negócio estabilizasse sua operação neste período;
• Na Atvos, que atua no setor de agroindústria, realizou em 2016, sem que fosse
acompanhada por seus sócios minoritários, uma capitalização de R$ 6,0 bilhões, permitindo
a estabilização do Negócio naquele momento, o qual veio a ser fortemente impactado por
fatores setoriais e climáticos em momentos subsequentes;
• Na Ocyan, que atua no setor de óleo e gás, contribuiu com uma capitalização de
aproximadamente US$ 530 milhões, em suporte ao seu plano de recuperação extrajudicial;
• Na OR, que atua no setor de desenvolvimento imobiliário, aportou cerca de R$ 500 milhões
ao longo dos últimos anos, permitindo a sustentação do Negócio até o presente momento;
• Na Enseada, que atua no setor de indústria naval, aportou, nos últimos anos, sem o apoio
dos demais sócios, aproximadamente R$ 900 milhões de forma a preservar o ativo e permitir
o cumprimento de suas obrigações essenciais, viabilizando assim as negociações que
culminaram na homologação do seu plano de recuperação extrajudicial;
• Concluiu a alienação da Odebrecht Ambiental, que atuava no setor de saneamento,
provendo a liquidez que possibilitou à ODB o contínuo apoio aos seus Negócios naquele
momento, bem como o cumprimento de compromissos de reparação civil assumidos com o
Ministério Público Federal do Brasil e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos;
• Na OTP, que atua no setor de investimentos em infraestrutura no Brasil, concluiu as
alienações da EMBRAPORT, Via Rio, Via 4, Ótima, Galeão, LOGUM, CRB e Supervia, e mantém
tratativas avançadas para a alienação de alguns outros ativos, o que, em seu conjunto,
permitirá redução significativa do endividamento da OTP;
• No setor de energia, promoveu a alienação do Complexo Eólico Corredor de Senandes;
• Concluiu no Peru as alienações de Chaglla e do controle de Rutas de Lima, e continua em
tratativas para a alienação de seus demais ativos de infraestrutura na América Latina; e
• Continuou investindo na Fundação Odebrecht e em seu compromisso de impactar, através
de seus projetos socioambientais, a vida de milhares de pessoas em 19 municípios do Baixo
Sul da Bahia, de cerca de 300 mil habitantes, uma das regiões de menor IDH do Brasil.
Além do exposto acima, com o apoio adicional de assessores financeiros e jurídicos, a ODB
continua empreendendo todos os esforços para otimizar sua liquidez e normalizar sua estrutura de
capital, com o objetivo de reestruturar seus negócios de forma definitiva, viabilizando, assim, a
manutenção dos empregos, do conhecimento tecnológico brasileiro e a criação de valor sustentável
no interesse da sociedade e demais partes interessadas.
Frente ao vencimento de diversas dívidas, da ocorrência de fatos imprevisíveis e dos recentes
ataques aos ativos das Empresas, a administração da ODB, com autorização do acionista controlador,
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concluiu que o ajuizamento da recuperação judicial se tornou a medida mais adequada para
possibilitar a conclusão com sucesso do processo de reestruturação financeira de forma coordenada,
segura, transparente e organizada, permitindo, desta forma, a continuidade das Empresas e de sua
função social.
A ODB manterá seus acionistas, integrantes e demais partes interessadas informados sobre o
desenvolvimento dos assuntos objeto deste Comunicado, e divulgará oportunamente, em seu site
(www.odebrecht.com/pt-br/comunicacao/recuperacao-judicial), as informações relevantes relativas
ao processamento do pedido de recuperação judicial.
Sendo o que nos cabia para o momento, a Emissora se coloca à disposição para os eventuais
esclarecimentos adicionais julgados necessários.

São Paulo, 21 de junho de 2019

ODEBRECHT ENERGIA S.A.
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