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FATO RELEVANTE
ENERGISA S.A. (“Energisa”) e REDE ENERGIA S/A – Em Recuperação Judicial (“Rede”),
em observância à Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,
informam aos acionistas e ao mercado em geral que, após o cumprimento ou renúncia,
conforme o caso, de todas as condições precedentes previstas no Contrato de Venda e Compra
de Ações e/ou Quotas (“Contrato”) objeto de Fato Relevante divulgado pela Energisa e Rede
em 20 de novembro de 2014, foi consumada, em 19 de maio de 2015, a venda e compra,
mediante a alienação das ações detidas, direta e indiretamente, pela Rede representativas de
pelo menos 95,23% do capital social da Tangará Energia S.A. (a “Operação”) para a
Turmalina Energética S.A, sociedade indiretamente controlada pela Brookfield Renewable
Energy Partners.
A transação, após integralmente concluída, deverá alcançar aproximadamente R$430,0
milhões, sendo R$250,1 milhões em transferência de dívidas através do ativo alienado,
R$171,3 milhões recebidos nesta data pelas ações e R$ 8,6 milhões pelas ações vinculados ao
direito de preferência abaixo descrito. Este valor remanesce sujeito a (i) ajustes de preço
normalmente procedidos em operações desta natureza, e outros mecanismos específicos a
serem apurados e pagos nos termos do Contrato; e (ii) alienação dos 4,77% remanescentes do
capital social da Tangará Energia S/A, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias contados de
20/05/2015 a 19/06/2015, para manifestação pelos acionistas minoritários da Rede do
interesse em exercer o direito de preferência na aquisição de ações da Tangará Energia S.A.,
conforme Aviso aos Acionistas divulgado pela Rede na presente data.
Essa transação, em conjunto com a alienação dos demais ativos de geração nos termos do
Fato Relevante divulgado pela Energisa em 31 de março de 2015, permitirá ao Grupo
Energisa reforçar sua estrutura de capital, reduzindo de forma relevante sua alavancagem,
após o esforço relacionado à aquisição do Grupo Rede, efetivada em 11 de abril de 2014.
A Energisa e a Rede informam que manterão seus acionistas e o mercado em geral
informados acerca dos ajustes de preço relacionados à Operação.
Cataguases, 19 de maio de 2015.
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