E
ENERGISA S/A
S
- COM
MPANHIA AB
BERTA CNPJ/MFF: 00.864.21
14/0001-06
NIREE: 31.3.000.2503-9
ATO RELEVA
ANTE
FA

ociedade por
p ações iinscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.864.214
4/0001-06
ENERGIISA S/A, so
(“Comp
panhia”), em
m observân
ncia à Instru
ução CVM n.º 358, de 3 de janeiroo de 2002, conforme
alterada, vem info
ormar aos acionistas
a
e ao mercado em gera
al a realizaçção, em 30
0 de julho
4 (“Data de
e Emissão”), de sua 2ª (segunda) emissão
e
de notas prom
missórias co
omerciais,
de 2014
em sérrie única, para
p
distrib
buição púb
blica, com esforços restritos
r
dee colocação
o (“Notas
Promisssórias” e “E
Emissão”, re
espectivam
mente), nos termos da Instrução C
CVM nº 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme
c
alterada,
a
em
m um valorr total de R$100.000.0
R
000,00 (cem
m milhões
de reaiss), com ven
ncimento em
m 26 de jan
neiro de 201
15 (“Data de
d Vencimennto”).
a de Emisssão, as N
Notas Prom
missórias farão jus a uma rem
muneração
A partiir da Data
corresp
pondente à variação ac
cumulada d
de 100% (cem por centto) das taxaas médias diárias dos
depósittos interfina
anceiros de
e um dia - DI, “over extra-grupo
e
o”, acrescidda de um spread
s
de
2,25% (dois inteiro
os e vinte e cinco centtésimos porr cento) ao ano. A rem
muneração das Notas
Promisssórias será paga
p
em um
ma única paarcela, na Data
D
de Ven
ncimento.
Os recu
ursos líquid
dos obtidoss pela Com
mpanhia po
or meio da Emissão sserão destiinados ao
reforço
o do capital de giro da Companhiaa.
ovada em Reunião
R
do Conselho de
d Administtração da C
Companhia realizada
A Emisssão foi apro
em 16 d
de julho de 2014.
Cataguase
es, 31 de julho de 2014
4.
Maurrício Perez Botelho
B
Diretor Financeiro e de Relações com Inv
vestidores
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