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COMUNICADO AO MERCADO
A Energisa S/A (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3
de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data foi
informada da realização de um negócio privado de compra e venda de ações no qual o GIF
IV Fundo de Investimento em Participações, registrado no CNPJ/MF 13.099.546/0001-93
(“GIF IV”) e gerido pela Gávea Investimentos Ltda., instituição com sede na Avenida
Ataulfo de Paiva, nº 1.100, 7º andar, Parte, Leblon, CEP 22440-035, Rio de Janeiro-RJ,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.669.128/0001-66, adquiriu do Fundo de Investimento em
Participações da Serra - FIP da Serra, com sede na Pc. Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº
100, Bloco Torre Itausa, Parque Jabaquara, São Paulo – SP, CEP: 08.210-040, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 11.390.348/0001-59 (“FIP da Serra”), 20.006.800 (vinte milhões, seis mil
e oitocentos) certificados de depósito de ações formados por 1 (um) ação ordinária e 4
(quatro) ações preferenciais cada (“Units”), que representam 20.006.800 (vinte milhões,
seis mil e oitocentos) ações ordinárias e 80.027.200 (oitenta milhões, vinte e sete mil e
duzentos) ações preferenciais de emissão da Companhia.
Com a realização da compra e venda de ações acima mencionada, o FIP da Serra deixa de
ser acionista direto da Companhia, enquanto que a participação acionária do GIF IV passa a
corresponder a um total de 46.706.800 (quarenta e seis milhões, setecentos e seis mil e
oitocentos) Units, que representam 46.706.800 (quarenta e seis milhões, setecentos e seis
mil e oitocentos) ações ordinárias e 186.827.200 (cento e oitenta e seis milhões, oitocentos
e vinte e sete mil e duzentos) ações preferenciais de emissão da Companhia,
correspondentes a 7,88% do capital votante, 28,61% do total de ações preferenciais e
18,75% do capital social total da Companhia. Essa operação não tem por objetivo alterar a
composição do controle nem a estrutura administrativa da Companhia.
Cataguases, 11 de setembro de 2014.
Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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