ENERGISA S.A.
CNPJ/MF n.º 00.864.214/0001-06
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
A ENERGISA S/A (“Energisa” ou “Companhia”), companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.864.214/0001-06, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, Artigo 12, Parágrafo
4º, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que no Leilão
de Transmissão Nº 5/2016 (“Leilão”), realizado nesta data, sagrou-se vencedora na disputa dos
lotes descritos abaixo:

Lote

Local
(UF)

Extensão
(km)

Investimento
Estimado
(R$ mil)

RAP1 Máxima
(R$ mil)

RAP
Proposta
(R$ mil)

Deságio

Início da
Operação

Benefício
Fiscal
Aplicável

03
26

GO
PA

272
592

295.294,1
329.790,8

58.818,7
65.776,6

36.702,9
46.320,0

37,60%
29,57%

Ago/2021
Fev/2022

SUDAM

864

625.084,9

Total

83.022,9

É importante ressaltar que os dados de Investimento Estimado e Início da Operação são
apresentados na tabela conforme Edital do Leilão e não refletem as premissas de otimização da
Energisa.
A Companhia firmou pré-contratos de EPCs (Engineering, Procurement and Construction
Contracts), em modalidade “turn key” em condições adequadas a empreendimentos desta
natureza.
A Companhia informa ainda que a ANEEL outorgará, às sociedades de propósito específico
(“SPE’s”) a serem constituídas pela Companhia para esse fim, o direito de explorar os ativos por
30 anos.
O resultado favorável deste Leilão permitirá a diversificação de risco do portfólio da Energisa,
com rentabilidade adequada, consolidando o seu modelo de negócios através de investimentos
que proporcionem sinergias entre seus ativos. A Administração da Energisa acredita que o
sucesso demonstrado no turnaround de distribuidoras, associado com a experiência na
construção de projetos relevantes no setor elétrico, será determinante para execução e
operação dos empreendimentos.
Maiores detalhes sobre o Leilão poderão ser discutidos em Teleconferência com o Mercado,
marcada para o dia 25 de abril, às 11h00, através do telefone +55 11 2188-0155, senha:
Energisa.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2017.
Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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Receita Anual Permitida de referência (RAP) – é a receita anual que a transmissora terá direito pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários, a partir da entrada
em operação comercial das instalações.

Esclarecimentos e informações adicionais
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
E-mail: mbotelho@energisa.com.br
Tel.: + 55 (21) 2122-6904 / 6900

Mariana da Silva Rocha
Gerente Corp. Relações com Investidores
E-mail: mariana.rocha@energisa.com.br
Tel.: + 55 (21) 2122-9521

Carlos Aurélio Pimentel
Gerente do Departamento de RI
E-mail: caurelio@energisa.com.br
Tel.: + 55 (32) 3429-6226

