ENERGISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 00.864.214/0001-06
Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte)
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FATO RELEVANTE
ENERGISA S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.864.214/0001-06
(“Companhia”), em observância à Instrução CVM nº 358/02 e alterações posteriores, vem
informar aos acionistas e ao mercado em geral que face à capitalização de ações objeto de
Comunicado ao Mercado divulgado na presente data, os acionistas controladores da
Companhia, em conjunto com o acionista Fundo de Investimento em Participações da Serra
(“FIP da Serra”), solicitaram à administração da Companhia que no período de até 60
(sessenta) dias realize estudos e submeta ao Conselho de Administração proposta de
aumento de capital da Companhia, por meio de emissão privada de ações, com o objetivo
de fortalecer a sua estrutura de capital, em antecipação aos investimentos previstos no
período 2012/2014 (R$ 1,6 bilhão), objeto de Comunicado ao Mercado em 14 de março de
2012, bem como visando potenciais aquisições no setor elétrico.
Diante disso, a administração da Companhia discutirá com instituições especializadas o
preço de emissão por ação objeto do referido aumento de capital, tendo como base uma
capitalização entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões.
Os acionistas controladores da Companhia, em conjunto com o acionista Fundo de
Investimento em Participações da Serra (“FIP da Serra”), assumiram o compromisso de
aportar recursos para que o aumento de capital atinja pelo menos o patamar mínimo
referido acima.
A Companhia manterá o mercado informado de qualquer desdobramento relacionado com o
assunto objeto deste Fato Relevante.

Cataguases, 18 de setembro de 2012.

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores

Energisa S.A.
MATRIZ
CNPJ: 00.864.214/0001-06 – Insc. Mun.: 12560-1
Praça Rui Barbosa, 80/parte | Centro
Cataguases | MG | CEP 36770-901
Tel.: (32) 3429 6000 | Fax: (32) 3429 6317
www.energisa.com.br

FILIAL
CNPJ: 00.864.214/0002-97
Av. Pasteur, 110 – 5º e 6º andares | Botafogo
Rio de Janeiro | RJ | CEP 22290-240
Tel.: (21) 2122 6900 | Fax: (21) 2122 6980

