Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A
CNPJ nº 09.095.183/0001-40

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE

A divulgação de fato relevante é um dever legal imposto ao administrador de
companhia aberta, conforme dispõem o art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e o art. 16 da Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, da Comissão de
Valores Mobiliários.
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante disciplina, no âmbito da Saelpa
– Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, a divulgação de informações que, por
sua natureza, possam gerar ato ou fato relevante.
Devem ser entendidos como atos ou fatos relevantes certas decisões empresariais
e societárias, definidas na mencionada Instrução, que têm probabilidade de afetar os
preços dos valores mobiliários emitidos pela companhia e a decisão dos investidores em
negociar tais valores ou exercer direitos a eles inerentes.
Mudança de controle acionário, fusões, cisões, alterações significativas na
composição do ativo e acontecimentos que possam interromper drasticamente o fluxo
normal de receitas e resultados da companhia são alguns exemplos de atos ou fatos
relevantes.
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante tem como objetivo maior
assegurar que todo o mercado e os investidores recebam as mesmas informações em
igualdade de condições, evitando-se, por conseguinte, a denominada “informação
privilegiada”, ou seja, a informação fornecida ou utilizada de forma restrita a certos
agentes, pela empresa ou por intermediários, em menor tempo ou melhor qualidade do
que a distribuída ao público em geral, possibilitando ganhos aos favorecidos por tal
prática desigual.
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante deve garantir também a
continuidade e a consistência das informações corporativas envolvendo a companhia, de
modo a preservar a sua imagem e a consolidar cada vez mais uma relação de confiança
com o mercado e com o investidor, servindo também, quando for o caso, para esclarecer
rumores ou boatos no mercado que estejam afetando, ou possam afetar, a negociação dos
valores mobiliários da companhia.
O acesso à informação relativa a ato ou fato relevante deve ser limitada às
pessoas que diretamente estiverem envolvidas com o assunto a que essa informação se
referir, mantendo-a em sigilo até que seja amplamente divulgada junto ao mercado,
podendo excepcionalmente deixar de ser tornada pública se o acionista controlador ou os
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administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da
companhia.
O sigilo da informação deverá ser mantido pelo acionista controlador, pelos
membros do conselho de administração, pelos diretores, pelos conselheiros fiscais, pelos
ocupantes de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária, e empregados da companhia, os quais, para tanto, assinarão um Acordo de
Confidencialidade e Não Divulgação, conforme modelo anexo.
A companhia providenciará que esse Acordo também seja assinado por todos
aqueles que, no futuro, vierem a ser contratados como empregados ou passarem a
integrar a diretoria, o conselho de administração, o conselho fiscal ou ocuparem funções
técnicas ou consultivas criadas por disposição estatutária.
Quando houver dúvida acerca da divulgação de informação relevante, a CVM
poderá ser consultada, sem que isso exima o acionista controlador e os administradores de
sua responsabilidade pela divulgação do fato relevante na hipótese da informação escapar
ao controle ou causar oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos
valores mobiliários de emissão da companhia a eles referenciados.
A divulgação de ato ou fato relevante ao mercado investidor, ao órgão regulador
e à imprensa deve ser feita pelo Diretor de Relações com Investidores, a quem o acionista
controlador, os diretores, os membros do conselho de administração, os conselheiros
fiscais e os ocupantes de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados
por disposição estatutária, deverão comunicar todo e qualquer ato ou fato relevante de
que tenham conhecimento para a devida divulgação.
Em caso de omissão do Diretor de Relações com Investidores no seu dever de
divulgar ato ou fato relevante, tais pessoas deverão comunicar imediatamente o ato ou o
fato relevante à CVM para se eximirem de responsabilidade.
A informação relativa a ato ou fato relevante a ser divulgada deve ser completa,
clara e precisa, em linguagem acessível ao público investidor, e veiculada
simultaneamente por qualquer meio de comunicação, de preferência antes do início ou
após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades de mercado de balcão
organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à
negociação. Quando se tornar imperativa a divulgação durante as negociações, o Diretor
de Relações com Investidores deverá solicitar à Bolsa a suspensão do pregão até a
completa disseminação da informação.
Enquanto o ato ou fato relevante não for amplamente divulgado para o mercado,
a companhia, o acionista controlador, os diretores, os membros do conselho de
administração, os conselheiros fiscais, os ocupantes de quaisquer órgãos com funções
técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e quem quer que, em virtude
de seu cargo, função ou posição na companhia, sua controladora, suas controladas ou
coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante, ficam
proibidos de negociar com valores mobiliários da companhia.
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A companhia distribuirá aos administradores da companhia esta Política e as
regras da CVM sobre o tratamento que deve ser dado às informações privilegiadas.
A transgressão às normas estabelecidas nesta Política de Divulgação de Ato ou
Fato Relevante configura infração grave sujeitando o infrator às penalidades previstas na
Lei n° 6.385/76 e na Instrução CVM n° 358/2002.
Esta política foi aprovada em 08 de abril de 2003, com vigência a partir desta
data.
João Pessoa, 08 de abril de 2003.

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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