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COMUNICADO AO MERCADO
O Grupo Energisa informa que pretende ajustar sua proposta para aquisição de determinados ativos
do Grupo Rede, objeto de processo de recuperação judicial. A nova proposta deverá contemplar a
aquisição do controle acionário das sociedades em recuperação. A Energisa, em conjunto com
interessados, trabalhará no sentido de que a proposta seja incorporada a uma minuta do plano de
recuperação judicial, de forma a poder ser apreciada e votada pelos credores habilitados.
Com isso, o Grupo Energisa confia que restarão superadas as principais objeções levantadas na
assembleia geral de credores realizada em 5 de junho com relação à proposta formulada em 29 de
maio de 2013 e apresentada junto ao juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
Central da Comarca da Cidade de São Paulo.
A Energisa comunica ainda que contratou o banco Goldman Sachs para prestar assessoria financeira à
Companhia no processo de aquisição dos ativos do Grupo Rede.
O Grupo reafirma o interesse na aquisição da Rede Energia S.A. e a sua capacidade financeira para
apresentar uma oferta que atenda aos interesses dos credores e atuais acionistas da Rede.
A empresa ressalta ainda que a nova proposta a ser feita, com prazo até 3 de julho, depende da
liberação do pleno acesso a todos os dados financeiros e operacionais do Grupo Rede, incluindo
holdings, comercializadora, empresa prestadora de serviços e as nove subsidiárias: as distribuidoras
CAIUÁ, CELTINS, CFLO, CNEE, EDEVP, EEB, CEMAT e ENERSUL, e a geradora TANGARÁ.

Cataguases, 13 de junho de 2013.
Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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