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COMUNICADO AO MERCADO
Homologação do Aumento de Capital
ENERGISA S.A. ("Companhia"), sociedade anônima de capital aberto com sede na Cidade de
Cataguases, Estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, n° 80 (parte), CEP 36770-901, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº
00.864.214/0001-06 (código BM&FBOVESPA: ENGI3, ENGI4 e ENGI11), em cumprimento ao disposto
na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e no âmbito da operação objeto dos Avisos aos
Acionistas divulgados nos dias 06 e 21 de março de 2013 e do Comunicado ao Mercado divulgado no
dia 09 de abril de 2013 (“Aumento de Capital”), comunica ao mercado que o Conselho de
Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 15 de abril de 2013, homologou o
Aumento de Capital no montante de R$ 350.000.001,60 (trezentos e cinquenta milhões, um real e
sessenta centavos), representativo de 145.833.334 (cento e quarenta e cinco milhões, oitocentas e
trinta e três mil, trezentas e trinta e quatro) novas ações, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal, das quais 70.110.301 (setenta milhões, cento e dez mil, trezentas e uma) são ações
ordinárias e 75.723.033 (setenta e cinco milhões, setecentas e vinte e três mil e trinta e três) são
ações preferenciais.
Desse modo, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 1.010.000.001,60 (um bilhão, dez
milhões, um real e sessenta centavos), dividido em 592.714.397 (quinhentas e noventa e dois
milhões, setecentas e quatorze mil, trezentas e noventa e sete) ações ordinárias e 652.976.492
(seiscentas e cinquenta e dois milhões, novecentas e setenta e seis mil, quatrocentas e noventa e
duas) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
Informações adicionais e eventuais dúvidas poderão ser obtidas diretamente na Companhia pelo
telefone (32) 3429-6226 ou através da Central de Atendimento a Acionistas – Investfone, pelo
número (11) 5029-7780. Site www.energisa.com.br. E-mail: stockinfo@energisa.com.br
Cataguases, 15 de abril de 2013.
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