São Paulo, 06 de julho de 2012

Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Superintendência de Relações com Empresas
Gerência de Acompanhamento de Empresas 1
Att:

Nilza Maria Silva de Oliveira
c/c gre@bvmf.com.br

Ref.: OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 602/2012 – Solicitação de Esclarecimento.
Prezados Senhores,
Fazemos referência ao Ofício/CVM/SEP/GEA-1/Nº 602/2012, datado de 06 de julho de
2012 (“Ofício”), recebido pela REDE ENERGIA S.A., (“REDE” ou “Companhia”) nesta
mesma data.
Referido Ofício solicita esclarecimentos sobre matéria veiculada no dia 05 de julho de
2012, na mídia eletrônica “valor Online”, seção Empresas, intitulada “Grupo Rede Energia
está disposto a vender outras empresas”, na qual constam as seguintes afirmações:
O grupo Rede Energia espera concretizar a venda da distribuidora paraense Celpa
para a Equatorial, mas ainda precisa de uma capitalização para resolver seus
problemas, afirmou, hoje, Jorge Queiroz, controlador do grupo, em audiência
pública na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados.
“Se a Equatorial vier a assumir a Celpa, será um grande passo (para melhorar as
contas do grupo), mas não o suficiente. O grupo ainda precisa de capitalização”,
disse, sem mencionar valores.
O empresário não descartou a venda de outras empresas da Rede Energia, que
detém o controle de distribuidoras como a Cemat (MT), Enersul (MS) e a Celtins
(TO). Queiroz admitiu ter recebido sondagens sobre essas empresas, mas não
propostas concretas.
Em resposta ao Ofício, a Companhia esclarece a seus acionistas e ao mercado que não há,
até este momento, qualquer fato a respeito da eventual aquisição definitiva da CELPA ou
de outras sociedades do Grupo Rede que possa ser considerado relevante, nos termos da
legislação em vigor, e que ainda não tenha sido devidamente divulgado. Assim, conforme
informado em Comunicado de Fato Relevante datado de 27.06.12, a Equatorial Energia
S.A. (“Equatorial”) apresentou proposta formal de investimento na CELPA, cuja
concretização depende do cumprimento de determinadas condições. As partes estão ainda
em processo de negociação com os credores, investidores, órgãos públicos competentes e
demais entidades interessadas, de modo que essas condições ainda não podem ser
consideradas cumpridas, para os fins da referida proposta. Com relação às demais

sociedades do Grupo Rede, e conforme também informado por meio de diversos
Comunicados ao Mercado divulgados nos últimos meses, embora alguns potenciais
investidores tenham manifestado interesse no exame de documentos de sociedades do
grupo Rede, entre elas a CEMAT, ENERSUL e CELTINS, para avaliação de eventual
operação de aquisição de participação societária, até este momento nenhuma oferta formal
foi apresentada por parte de qualquer desses investidores e nenhum compromisso de
aquisição vinculante foi celebrado entre qualquer investidor e qualquer das sociedades do
grupo Rede ou seus controladores.
Atenciosamente,

REDE ENERGIA S.A.
Maurício Aquino Halewicz
Diretor de Relação com Investidores

