REDE ENERGIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49
NIRE 35.300.029.780
Companhia Aberta
Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), Centro
Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais
CEP 36.770-901

AVISO AOS ACIONISTAS

NÚMERO DE AÇÔES SUBSCRITAS DURANTE O PERÍODO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
INÍCIO DO PRAZO PARA SUBSCRIÇÃO DAS SOBRAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas, no âmbito do aumento de capital social da Rede
Energia S/A – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 16 de junho de 2014, objeto do Aviso aos
Acionistas divulgado em 17 de junho de 2014 (“Aumento de Capital”), o quanto segue:
1. O prazo para exercício do direito de preferência para a subscrição de ações ordinárias
e preferenciais no âmbito do Aumento de Capital, que teve seu início em 18 de junho
de 2014, encerrou-se em 17 de julho de 2014. No momento do exercício do direito de
preferência, eventuais subscritores que desejassem subscrever sobras das ações não
subscritas no direito de preferência (“Sobras”) deveriam manifestar, no Boletim de
Subscrição, o pedido de subscrição de Sobras, as quais serão rateadas, na proporção
dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido reserva de Sobras, nos
termos do artigo 171, §7º, alínea “b”, da Lei 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”).
2.

Foram subscritas e integralizadas 1.032.103.881 (um bilhão, trinta e dois milhões,
cento e três mil, oitocentas e oitenta e uma) novas ações da Companhia, sendo
868.385.103 (oitocentas e sessenta e oito milhões, trezentas e oitenta e cinco mil,
cento e três) ações ordinárias e 163.718.778 (cento e sessenta e três milhões,
setecentas e dezoito mil, setecentas e setenta e oito) ações preferenciais, ao preço de
emissão de R$ 0,70 (setenta centavos) por cada ação emitida, independentemente da
espécie, totalizando R$ 722.472.716,70 (setecentos e vinte e dois milhões,
quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos).
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Restam, portanto, 256.199.961 (duzentas e cinquenta e seis milhões, cento e noventa
e nove mil, novecentas e sessenta e uma) Sobras, conforme tabela abaixo:
Ações Subscritas, Direito de Preferência e Sobras
Acionistas

Ações ON

%

Ações PN

%

Total

%

Total a Subscrever

888.210.573

100

400.093.269

100

1.288.303.842

100

Ações subscritas - Direito
de preferência

868.385.103

97,76793132

163.718.778

40,92015305

1.032.103.881

80,11338997

Subscrições - optantes
por Sobras

868.282.570

97,75638755

163.710.778

40,91815351

1.031.993.348

80,10481024

Subscrições – não
optantes por Sobras
Total subscrito
Sobras para Rateio Optantes
% Rateio Sobras Optantes

102.533

0,01154377

8.000

0,00199954

110.533

0,00857973

868.385.103

97,76793132

163.718.778

40,92015305

1.032.103.881

80,11338997

19.825.470

2,232068679

236.374.491

59,07984695

256.199.961

19,88661003

2,283297015%
em ON mais
22,542440621%
em PN

-

24,825737636%
em PN

-

24,825737636%

-

3. Os acionistas detentores de ações ordinárias optantes de Sobras terão direito ao rateio
em 2,283297015 % em ações ON mais 22,542440621% em PN e os detentores de ações
preferenciais terão direito ao rateio de 24,825737636% em ações PN, conforme tabela
acima.
4.

O prazo para a subscrição das Sobras supramencionadas se inicia no dia 23/07/2014 e
termina no dia 25/07/2014, inclusive, e o atendimento para exercício da subscrição de
sobras será realizado nos agentes de custódia da BM&FBOVESPA e nas agências do
Banco Bradesco. Ainda, o pagamento das Sobras deverá acontecer na data da efetiva
subscrição das Sobras reservadas, por meio de Boletim de Subscrição de Sobras
próprio.

5.

Caso o percentual de Sobras multiplicado pela quantidade de ações subscritas no
período de preferência seja menor que uma ação, a subscrição não estará disponível,
pois não haverá subscrição de fração de ação.

6. Será admitida a subscrição da totalidade das Sobras no rateio por qualquer subscritor
que manifeste expressamente a intenção de subscrever até a totalidade das Sobras, sendo
certo que as Sobras serão rateadas entre os interessados na proporção da totalidade de
ações até então subscritas pelo respectivo subscritor. Caso ainda sobrem ações não
subscritas, o saldo de ações será subscrito pelo acionista controlador.
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Eventuais dúvidas poderão ser obtidas diretamente na Companhia pelo telefone (32) 34296226, Sr. Carlos Aurélio Martins Pimentel. Site: www.energisa.com.br. E-mail:
stockinfo@energisa.com.br.
Cataguases, 22 de julho de 2014.

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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