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COMUNICADO AO MERCADO

A Energisa S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e
ainda em atenção ao ofício CVM/SEP/GEA-1/nº 681/2013 da CVM que solicita
esclarecimentos acerca do teor da notícia veiculada no Jornal Valor Econômico, sob o
título “Energisa negocia com bancos aporte para subsidiárias do Rede”, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que a Companhia tem indicativos de apoio de diferentes
instituições financeiras para a concessão dos créditos necessários para a efetivação da
potencial aquisição do controle acionário do Grupo Rede. Ressalta-se que a aquisição do
controle acionário do Grupo Rede ainda está condicionada a determinadas condições
precedentes tais como a desoneração das ações pertencentes ao vendedor, determinadas
aprovações judiciais, e principalmente do órgão regulador, a Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, dos Planos de Recuperação e Saneamento de Transgressões das
Distribuidoras de Energia Elétrica integrantes do Grupo Rede.
Cumpre ainda esclarecer que as tratativas em curso com as diferentes instituições
financeiras somente se tornarão vinculantes e definitivas uma vez que sejam discutidos e
acertados todos os termos dos documentos das operações financeiras planejadas, que se
encontram em fase de negociação e, principalmente, desde que sejam obtidas todas as
autorizações necessárias para a efetivação da alienação do Grupo Rede para a Energisa.

Cataguases, 12 de novembro de 2013.
Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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