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Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO

Comunicamos aos Senhores Acionistas da Energisa S.A. ("Companhia"), no âmbito da
operação de Aumento de Capital objeto dos Avisos aos Acionistas divulgados no dia 01 de
outubro de 2015 e no dia 5 de novembro de 2015 (“Aumento de Capital”), que o Aviso aos
Acionistas publicado em 12 de novembro de 2015, que trata das condições para exercício do
direito de subscrição no Segundo Período Subscrição de Sobras, é neste ato retificado com o
objetivo exclusivo de conceder aos acionistas o direito de manifestar interesse por eventuais
sobras adicionais àquelas a que fazem jus no Segundo Período Subscrição de Sobras.
Em vista do acima exposto, aqueles acionistas da Companhia que tenham direito de subscrever
as Sobras no Segundo Período de subscrição de sobras, poderão manifestar interesse por
eventuais sobras adicionais àquelas a que fazem jus no Segundo Período Subscrição de Sobras
(“Sobras Adicionais”), de modo que a quantidade de ações subscritas no Segundo Período de
Subscrição de Sobras possa ser inclusive superior à quantidade de sobras a que cada acionista
faria jus, até o limite das sobras disponíveis no Segundo Período de Subscrição de Sobras.
Caso o total de ações objeto de pedidos de subscrição exceda ao montante de sobras
disponíveis no Segundo Período de Subscrição de Sobras, será realizado rateio proporcional
entre os acionistas que tiverem pedido a reserva de Sobras Adicionais, rateio esse que deverá
ser proporcional ao número de ações que tais acionistas tenham subscrito no exercício do
primeiro rateio de sobras.
Os acionistas que manifestaram interesse por subscrever sobras durante o primeiro rateio de
sobras, poderão manifestar a intenção em subscrever sobras de sobras no intervalo de
13/11/2015 à 18/11/2015 (“Período de Subscrição de Sobras de sobras ”) e deverão integralizar
as ações subscritas até o dia 23 de novembro de 2015.

Cataguases, 13 de novembro de 2015.

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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