Cataguases, 11 de abril de 2011,
A BM&FBOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros fez o seguinte
pedido à Energisa S/A:
GAE/CREM 556/11
11 de abril de 2011
ENERGISA S.A.
Sr. Mauricio Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
Prezados Senhores,
Considerando os termos do edital de convocação das Assembléias Gerais Ordinária e
Extraordinária convocadas para 29/04/2011, solicitamos, para fins de orientação ao mercado,
detalhar a elevação do capital social, especificando a quantidade de ações a ser emitida, ou se
será mantido o atual número de ações.
Atenciosamente
Jorge Antonio Tambucci
Coordenadoria de Relações com Emissores
BM&FBOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Fone (11) 2565-7353/7233/7064/7177
c.c.

CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Srª Elizabeth Lopes Rios Machado - Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do
Sistema IPE, selecionando-se a Categoria: Comunicado ao Mercado e, em seguida, o Tipo:
Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa, o que resultará na transmissão simultânea do
arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrita a
consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa.

A Energisa S/A prestou o seguinte esclarecimento:
Prezado Jorge Tambucci,
Conforme consta da proposta da administração, o aumento de capital da Energisa S/A para
R$ 600.000.000,00 se efetivará sem emissão de ações. Abaixo reproduzimos a proposta da
administração relativa a esse aumento de capital, já encaminhada a V.Sa:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA - ELABORADA COM BASE NO ARTIGO 14 E NO
ANEXO 14, AMBOS DA IN CVM 481 /09 - PARA A AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA
MEDIANTE A CAPITALIZAÇÃO DE PARTE DA RESERVA “RETENÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS
ORIGINADOS POR MUDANÇA DE PRÁTICA CONTÁBIL, A SER APROVADA PELOS ACIONISTAS.

1.

Informar valor do aumento e do novo capital social

Valor do aumento: R$ 131.210.547,13
Novo capital social: R$ 600.000.000,00
2.
Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures em
ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização
de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações
Mediante a capitalização de parte da reserva “retenção de lucros acumulados originados por
mudança de prática contábil”.
3.
Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas conseqüências
jurídicas e econômicas
Razões: Cumprimento do art. 199 da Lei das S.A.
Conseqüência jurídica: Alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, para
adequação ao valor do novo capital social.
Conseqüências econômicas: Nenhuma.
4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável
Não aplicável

5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações
Não aplicável

6.

Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas
a.

Informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente,
ou distribuição de novas ações entre os acionistas.

As ações da Companhia não têm Valor Nominal.
b.

Informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem
modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor
nominal.
A capitalização será efetivada sem modificação do número de ações.

c.

Em caso de distribuição de novas ações
Não aplicável

7.
Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures em ações ou por
exercício de bônus de subscrição
Não aplicável
a.
b.

Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem
emitidas

Em resumo:
A administração da Energisa S/A (“Companhia”), no exercício de suas funções, vem apresentar
aos acionistas da Companhia proposta relativa ao aumento do capital social para
R$ 600.000.000,00, com capitalização de R$ 131.210.547,13 da reserva de lucros – lucros
acumulados por mudança de prática contábil -, sem emissão de ações.
Atenciosamente,

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
Tel.: (32) 3429.6226
Fax: (32) 3429.6317

