REDE ENERGIA S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49
NIRE 35.300.029.780

COMUNICADO AO MERCADO

A REDE ENERGIA S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) concedeu,
em 14/02/2011, o registro da distribuição pública primária de 19.009.607
(dezenove milhões, nove mil, seiscentas e sete) ações ordinárias e
10.193.741 (dez milhões, cento e noventa e três mil, setecentas e quarenta e
uma) ações preferenciais, todas nominativas e escriturais, sem valor nominal,
de emissão da Companhia (“Ações”), em razão de sobras de ações não
subscritas no âmbito de aumento de capital da Companhia aprovado em
assembleia geral extraordinária realizada em 16 de agosto de 2010
(“Aumento

de

Capital”),

por

meio

de

leilão

a

ser

realizado

na

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) em 18 de fevereiro de 2011 no sistema de negociação
eletrônica MEGABOLSA, da BM&FBOVESPA, das 16:00 horas as 16:15
horas (horário de Brasília) ao preço mínimo de R$6,02 por ação ordinária
e/ou por ação preferencial, valor este que consiste no preço de emissão das
Ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital, qual seja R$6,022241,
com arredondamento exigido pelo sistema operacional da BM&FBOVESPA
para venda das Ações no Leilão. A instituição intermediária do Leilão será a
Planner Corretora de Valores S.A.
Após a realização do Leilão e, caso a totalidade das Ações ofertadas no
Leilão não seja subscrita, a Companhia concederá aos seus acionistas, que
subscreveram ações no âmbito do Aumento de Capital, o direito de rever sua

decisão em relação à subscrição de ações, total ou parcialmente, durante o
prazo de 30 (trinta) dias a ser informado oportunamente. Ato contínuo,
transcorrido referido prazo, a Companhia procederá à homologação do
Aumento de Capital e ao cancelamento de eventuais sobras de ações não
subscritas. As Ações serão representadas por recibos de subscrição até a
efetiva homologação do Aumento de Capital e os negócios realizados no
Leilão serão registrados como REDE9L e REDE10L.
Para acesso ao Edital de Leilão e à Minuta do Prospecto Definitivo os
interessados

deverão

dirigir-se

www.redenergia.com/investidores,

aos

seguintes

www.bmfbovespa.com.br

websites:
e

www.cvm.gov.br. O Edital de Leilão será, ainda, publicado no Jornal Valor
Econômico de 16 de janeiro de 2011.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2011.
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