ENERGISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 00.864.214/0001-06
FATO RELEVANTE
ENERGISA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e ao artigo 2º, inciso VII da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, vem, na qualidade de controladora indireta da Energisa Goiás Transmissora I,
sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.092.478/0001-08 (“EGO I”), comunicar a seus
acionistas e ao mercado em geral que, em 13 de março de 2020, energizou a linha de
transmissão Rio Verde Norte – Jataí (230 kV em circuito duplo), além de realizar ampliações
nas subestações Rio Verde e Jataí. Esse trecho possui 136 quilômetros de linha de transmissão
e Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 40 milhões para o ciclo 2019-2020. A obra foi concluída
em 31 meses após a data de outorga e a operação foi antecipada em 17 meses frente a data
prevista de entrada em operação no contrato de concessão. Adicionalmente, nossos
investimentos, incluindo o previsto de 2020, totalizaram R$ 231 milhões, que representa uma
economia em torno de 20% se comparado ao Capex estipulado pela ANEEL, sem correção
monetária, de R$ 295 milhões.
A EGO I é um empreendimento, lote 3, que foi adquirido no leilão de abril/2017, situado em
Goiás, e com essa nova operação, primeira dos quatro lotes adquiridos, entre os anos de 2017
e 2018, vem reforçar a capacidade de fornecimento de energia elétrica para a região CentroOeste, onde a Energisa atua através das distribuidoras, Energisa Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, importantes concessões de um total de 11 distribuidoras do Grupo. Essa linha será operada
pela Energisa Soluções (ESOL), unidade do Grupo focada em soluções integradas e serviços, que
inaugurou, em dezembro de 2019, o Centro de Operações de Transmissão (COT) e o
Departamento de Operação e Manutenção de Linhas de Transmissão, ambos na sede de
Cataguases-MG.

Cataguases, 13 de março de 2020.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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