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COMUNICADO AO MERCADO

A REDE ENERGIA S.A. (“Companhia”) comunica que, em 13 de outubro de
2010, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) pedido de
registro de distribuição pública primária de ações ordinárias e ações
preferenciais, correspondentes a sobras de ações não subscritas no âmbito
do aumento de capital aprovado em assembleia geral extraordinária realizada
em 16 de agosto de 2010, por meio do procedimento de análise simplificada,
nos termos do artigo 6°, §1°, da Instrução da CVM n ° 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Oferta”), sendo que o referido
procedimento poderá ser alterado para o rito ordinário no caso do pedido de
dispensa de requisito apresentado em conjunto com o pedido de registro
supramencionado não ser acolhido pelo Colegiado da CVM, para a venda de
19.009.607 ações ordinárias e 10.193.741 ações preferenciais de sua
emissão, todas nominativas e escriturais, sem valor nominal, em leilão a ser
realizado na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (“BM&FBOVESPA” e “Leilão”, respectivamente), nos termos do artigo
171, §7º, alínea “b”, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

A Oferta será no montante estimado de R$175.869.599,66, correspondendo
a um preço por ação ordinária e ação preferencial de, no mínimo,
R$6,022241, e terá como instituição intermediária a Planner Corretora de
Valores S.A. A Companhia estima que a Oferta deverá ser concluída até o
mês de novembro de 2010.

As principais características do Leilão serão informadas pela Companhia por
meio de publicação de edital tão logo esta obtenha a concessão do registro
da Oferta pela CVM e seja definida a data de sua realização junto à
BM&FBOVESPA.

Por fim, a Companhia informa que procederá à homologação de seu capital
social imediatamente após a conclusão do Leilão, nos termos da Lei das
Sociedades por Ações e de acordo com seu Estatuto Social.

São Paulo, 13 de outubro de 2010.
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