ENERGISA S.A.
CNPJ / MF: 00.864.214/0001-06
Companhia Aberta
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, em 21 de agosto de 2012, através de
sua subsidiária Energisa Bioeletricidade S.A., concluiu as aquisições de 4 (quatro)
Sociedades de Propósito Específico (“SPEs”) da Tonon Bioenergia S.A., conforme Contratos
de Compra e Venda de Ações firmados em 22 de dezembro de 2011 e divulgados ao mercado
através de Fato Relevante publicado na mesma data. As aquisições contemplam um
portfólio de ativos e projetos com capacidade instalada de 170 MW em usinas termelétricas
movidas a biomassa de cana-de-açúcar, sendo: (i) 85% do capital social de duas usinas
termelétricas operacionais, totalizando 60 MW neste momento e 90 MW após expansão; e
(ii) 100% do direito de implementar e explorar comercialmente outras duas usinas
termelétricas, que totalizarão 80 MW quando se tornarem operacionais. As usinas
termelétricas estão localizadas nos Municípios de Bocaina (SP) e Maracaju (MS). A
concretização das aquisições das SPEs acima descritas se deu pelo montante de
aproximadamente R$ 150 milhões. A Companhia realizará ainda investimentos da ordem de
R$ 350 milhões nas expansões das referidas unidades, visando alcançar a capacidade de
geração exportada de aproximadamente 81 MW médios até 2015.

Cataguases, 21 de agosto de 2012.
Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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