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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 15 de outubro de 2010, foi realizada a 4ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia, para distribuição pública,
com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, em
um valor total de R$300.000.0000,00 (trezentos milhões de reais), com vencimento em 15 de outubro de
2016, cuja distribuição foi liquidada em 29 de outubro de 2010.
A partir da data de emissão, as debêntures farão jus a uma remuneração que corresponderá a juros
remuneratórios incidentes sobre seu valor nominal unitário, equivalentes à variação acumulada das taxas
médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, extra-grupo, expressas na forma percentual
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP
no Informativo Diário, disponível em sua página na internet (http://www.cetip.com.br), acrescida de
spread (ou sobretaxa) de 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) ao ano, com base em 252
dias úteis.
A remuneração será paga pela Emissora aos debenturistas em periodicidade semestral, contada da data de
emissão, sendo, portanto, os pagamentos devidos nos dias 15 de abril e 15 de outubro de cada ano, sendo
que o primeiro pagamento ocorrerá em 15 de abril de 2011 e o último pagamento ocorrerá na data de
vencimento.
Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das debêntures serão utilizados
para pré-pagamento de dívidas mais onerosas e de menor prazo médio que a Companhia hoje possui, bem
como reforço do caixa da Companhia.
A 4ª Emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 07
de outubro de 2010.

Cataguases, 29 de outubro de 2010.
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