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AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral, em cumprimento ao
disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e no âmbito do aumento de
capital social das Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT (“Companhia”) aprovado
em assembleia geral extraordinária realizada em 11 de junho de 2014, objeto do Aviso aos
Acionistas divulgado na mesma data (“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 12 de
junho de 2014, encerrou-se em 11 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 deveriam manifestar, no Boletim de Subscrição, o
pedido de subscrição de sobras, bem como efetuar o adiantamento, em moeda corrente
nacional, à vista, do valor correspondente ao montante de ações reservadas, sujeitando-se
ao rateio, que seria proporcional às respectivas sobras efetuadas.
2.
Foram subscritas e integralizadas 51.475.212 (cinquenta e um milhões,
quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentas e doze) ações, todas escriturais e sem valor
nominal, das quais 17.764.714 (dezessete milhões, setecentos e sessenta e quatro mil,
setecentas e quatorze) são ações ordinárias e 33.710.498 (trinta e três milhões, setecentos
e dez mil, quatrocentas e noventa e oito) ações preferenciais, ao preço de emissão de
R$7,94 (sete reais e noventa e quatro centavos) por ação, independentemente da espécie,
totalizando R$408.713.183,28 (quatrocentos e oito milhões, setecentos e treze mil, cento
e oitenta e três reais e vinte oito centavos).
3.
Do total de ações emitidas no Aumento de Capital, 693.026 ações (585.402 ações
ordinárias e 107.624 ações preferenciais) foram subscritas e integralizadas por 3 (três)
acionistas minoritários, por meio do exercício dos respectivos direitos de preferência e
aceitas reservas de sobras efetuadas por esses acionistas no total de 747 ações (270 ações
ordinárias e 477 ações preferenciais). O valor relativo às referidas subscrições, no total de
R$ 5.508.557,62, será restituído à controladora Rede Energia, tendo em vista a
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capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) efetuado por ela,
em 11 de junho de 2014, no montante total do aumento de capital.
Esclarecimentos sobre eventuais dúvidas poderão ser obtidos diretamente na Companhia
ou pelos telefones (65) 3316-5385, Sr. Mário Russo, ou (32) 3429-6226, Sr. Carlos Aurélio
Martins Pimentel. Site: www.energisa.com.br. E-mail: stockinfo@energisa.com.br.

Cuiabá, 16 de julho de 2014.

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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