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COMUNICADO AO MERCADO
Solicitação de Esclarecimentos sobre Notícia
A Energisa S.A., companhia aberta, com sede na Praça Rui Barbosa, nº 80, parte, na Cidade
de Cataguases, Estado de Minas Gerais, registrada na CVM sob nº 15253, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 00.864.214/0001-06 (“Companhia” ou “Energisa”), vem, pela presente, apresentar os
esclarecimentos solicitados, por meio do Ofício nº 46/2020/CVM/SEP/GEA-1, transcrito a
seguir:
“Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2020
46/2020/CVM/SEP/GEA-1
Energisa S.A.
At. Sr. Mauricio Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia
Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada em 22.02.2020, no jornal O Estado de São Paulo, seção
Economia, sob o título: “Energisa fará investimento recorde este ano”, em que constam
as seguintes afirmações: A companhia de energia brasileira Energisa deve investir quase
R$ 3 bilhões este ano, um valor recorde, com foco em seus negócios de distribuição e
transmissão. A empresa também avalia voltar a fazer aportes no setor de geração, disse
o presidente da empresa, Ricardo Botelho à agência Reuters. Parte significativa desses
investimentos, de cerca de R$ 2,5 bilhões - que crescerão 8,5% ante 2019 -, será aplicada
em empresas de distribuição adquiridas em 2018 da Eletrobrás e em leilões de
privatização. Esses desembolsos previstos não incluem projetos de geração eólica e solar
hoje em fase avançada de estudos na companhia.
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia,
e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato
relevante, bem como comente outras informações consideradas importantes sobre o tema.
3. Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria:
Comunicado ao Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3,
assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício. O
atendimento à presente solicitação de manifestação por meio de Comunicado ao Mercado
não exime a eventual apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva de
Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
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4. Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas
atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e na
Instrução CVM nº 608/19, caberá a determinação de aplicação de multa cominatória, no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo
não cumprimento da exigência contida neste ofício, enviado exclusivamente por e-mail,
até 28.02.2020, não obstante o disposto no parágrafo único do art.6º da Instrução CVM
nº 358/02.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Nilza Maria Silva de Oliveira, Gerente, em
27/02/2020, às 13:38, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0945154 e
o código CRC 23EBE382. This document's authenticity can be verified by accessing”
------- x------À
CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Superintendência de Relações com Empresas - Gerência de Acompanhamento de Empresas 1
(GEA – 1)
Att.: Sra. Nilza Maria Silva de Oliveira
Ref.: OFÍCIO Nº 46/2020/CVM/SEP/GEA-1 (“Ofício”)
Diante dos questionamentos do Ofício em referência, a Companhia esclarece que
reapresentou, no dia 07 de fevereiro de 2020, seu Formulário de Referência 2019, com a
atualização do item 10.8 – Plano de Negócios, onde apresentamos os investimentos realizados
de 2016 a 2018, e os investimentos previstos de 2019, já informados na primeira versão desse
Formulário de Referência, com a inclusão dos investimentos previstos para o ano de 2020. A
Companhia divulgou no mesmo dia o Comunicado ao Mercado, informando que foi realizada a
atualização do referido item com a previsão de investimentos do Grupo Energisa (“Grupo”)
para 2020, garantindo sua ampla e imediata disseminação e o tratamento equitativo de seus
investidores e demais participantes do mercado. Os dados adicionados de 2020 fazem
referência à intenção da Companhia em investir de janeiro a dezembro de 2020 o montante
de R$ 2.985,1 milhões, tendo como foco, o (i) programa de universalização de energia
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elétrica; (ii) o atendimento de novas cargas e expansão das redes elétricas; (iii) a manutenção
e substituição de ativos das redes elétricas; (iv) a melhoria da qualidade na prestação de
serviços de distribuição; (v) o combate ao furto de energia; (vi) o aperfeiçoamento de
processos internos e de informática, e (vii) os investimentos nos lotes do segmento de
transmissão adquiridos nos leilões realizados em 2017 e 2018.
Temos mantido o mercado informado sobre os investimentos realizados e previstos,
do ano corrente do Grupo, através do item 10.8 do Formulário de Referência, em linha com
as divulgações de anos anteriores. Como pode ser observado na tabela abaixo, os
investimentos realizados no acumulado do ano de 2019, até 30/09/2019, que anualizados em
comparação com os investimentos anteriormente divulgados para o exercício de 2019 e as
previsões para 2020, não demonstra variação relevante (+8,5%). Dessa forma, entendemos
que a atualização dessas informações para o ano de 2020 não configura evento relevante, que
possa influenciar de forma significativa a decisão de investimento de terceiros.
Investimentos

Investimentos

Realizados
9M19

Previstos*
2019
2020

2.169,3

2.751,7

2.985,1

%
8,5%

* Dados disponibilizados no item 10.8 do Formulário de
Referência da Energisa S.A.

Cumpre esclarecer que o Plano de Negócios, com os investimentos previstos de 2020,
mesmo sendo de curto prazo, e por isso, sujeito a menores variações, leva em consideração
as condições internas do Grupo e externas do mercado, onde o Grupo está inserido, podendo
impactar sua decisão de alocação de recursos. Caso essa variação ocorra de forma relevante,
a Energisa irá informar oportunamente ao mercado o motivo dessa alteração.
Sendo o que tínhamos a esclarecer, a Companhia permanece ao inteiro dispor de V.Sa.
para prestar quaisquer informações que venham a ser consideradas necessárias para a análise
dos presentes esclarecimentos.
Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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