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COMUNICADO AO MERCADO

Energisa S/A (“Companhia”) comunica ao Mercado que, nos termos da Reunião do Conselho de
Administração realizada em 07/10/2010 e tal como autorizado pelo §2º do art. 139 do seu
Estatuto Social, foi aprovada a reabertura do Período de Conversão de Ações – relativo ao
Programa de Units da Companhia (aprovado e regulado pela Reunião do Conselho de
Administração da Companhia do dia 22/10/2009 e pelo Fato Relevante divulgado no dia
22/10/2009) – durante o período compreendido entre 13/10/2010 e 28/10/2010 (“Reabertura
do Prazo de Conversão”).
A Companhia esclarece que a Reabertura do Prazo de Conversão decorre da manifestação de
determinados acionistas em aderir ao Programa de Units, indo ao encontro do desejo da
Companhia de ampliar o percentual de adesão ao Programa de Units, o qual, na presente
data, já supera 96% (noventa e seis por cento) do capital social passível de conversão.
Some-se a isso o fato de que, durante o período de 06/11/2009 (data do primeiro negócio
com Units da Companhia) a 30/09/2010, o volume de transações com Units foi
substancialmente maior que o das ações preferenciais da Companhia, chegando a superar o
patamar de 3,9 vezes. Neste mesmo período, as Units da Companhia foram negociadas em
94% (noventa e quatro por cento) dos pregões da Bovespa enquanto suas ações preferenciais
foram negociadas em 88% (oitenta e oito por cento) dos pregões. Vale também ressaltar que,
nos últimos três meses, as cotações das Units se situaram em um patamar de preço superior
ao das ações da Companhia, em cerca de 3% (três por cento) em média.
AÇÕES APTAS À CONVERSÃO
Durante a Reabertura do Prazo de Conversão (período de 13/10/2010 a 28/10/2010), apenas
estarão aptos à Conversão, Lotes de Ações Preferenciais (compostos por cinco ações
preferenciais) e/ou Lotes de Ações Ordinárias (compostos por cinco ações ordinárias), ambos
definidos no Fato Relevante divulgado em 22/10/2009, que sejam efetivamente de
titularidade do acionista solicitante no dia 28/10/2010 (aquisições em Bolsa até 25/10/2010),
último dia da Reabertura do Prazo de Conversão.

PRAZOS E PROCEDIMENTOS DE EXERCÍCIO
Em decorrência da Reabertura do Prazo de Conversão, as respectivas Datas de Solicitação e
Data de Conversão de Ações/Emissão de Units serão as seguintes:
DATAS DE SOLICITAÇÃO

DATA DE CONVERSÃO DE AÇÕES / EMISSÃO DE UNITS

13/10/2010 a 28/10/2010

29/10/2010

A Companhia também informa que, durante a Reabertura do Prazo de Conversão, não será
possível realizar a transferência (devolução) de Units para a Conta do Programa (definida no
Fato Relevante de 22/10/2009), ficando vedado, portanto, o cancelamento de Units nesse
período, conforme o disposto no artigo 37, § 2º, do Estatuto Social da Companhia.
Finalmente, a Companhia esclarece que, o exercício do direito de Conversão durante a
Reabertura do Prazo de Conversão aprovado pela Reunião do Conselho de Administração de
07/10/2010 deverá ser realizado de acordo com os termos e condições definidos pela Reunião
do Conselho de Administração de 22/10/2009 e pelo Fato Relevante de 22/10/2009.
PROCEDIMENTOS DE EXERCÍCIO – ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
Sem prejuízo das informações divulgadas no Fato Relevante de 22/10/2009, esclarecemos,
por fim, os procedimentos básicos a serem adotados por aqueles acionistas que desejarem
realizar a emissão de Units (através da Conversão de Lotes de Ações Ordinárias e/ou Lotes de
Ações Preferenciais). A esse respeito, informamos ainda que o texto abaixo trata tanto dos
procedimentos aplicáveis àqueles acionistas que mantém suas ações no Livro de Registro de
Ações da Companhia, quanto dos procedimentos aplicáveis àqueles acionistas que mantém
suas ações custodiadas na BM&FBovespa.
1. Conversão de Lotes de Ações Ordinárias e/ou Lotes de Ações Preferenciais registrados no
Livro de Registro de Ações da Companhia e Emissão de Units
Durante a Reabertura do Prazo de Conversão, os acionistas registrados no Livro de Registro de
Ações da Companhia que desejarem converter seus Lotes de Ações Ordinárias e/ou seus Lotes
de Ações Preferenciais e receber as correspondentes Units – nos termos descritos no Fato
Relevante de 22/10/2009 – poderão fazê-lo através da entrega de um formulário específico,
devidamente assinado, o qual poderá ser retirado e entregue em uma das sete agências do
Banco Itaú S/A, especializadas em atendimento em valores mobiliários (listadas no item 3
abaixo), ou através da Companhia, no endereço: Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), Cidade de
Cataguases, Estado de Minas Gerais, CEP 36770-901, com Carlos Aurélio M. Pimentel,
telefone: (32) 3429.6226, e-mail: caurelio@energisa.com.br.

2. Conversão de Lotes de Ações Ordinárias e/ou Lotes de Ações Preferenciais depositados em
custódia na BM&FBovespa
Durante a Reabertura do Prazo de Conversão, os acionistas que tiverem seus Lotes de Ações
Ordinárias e/ou seus Lotes de Ações Preferenciais depositados em alguma corretora ou
custodiante e desejar convertê-los e receber as correspondentes Units, poderão fazê-lo
entrando em contato com a corretora ou custodiante onde seus Lotes de Ações Ordinárias
e/ou seus Lotes de Ações Preferenciais se encontram depositados. A corretora ou custodiante
ficará encarregada de providenciar a Conversão e a emissão de Units junto à BM&FBovespa.
As ações apresentadas para conversão ficarão bloqueadas até a efetiva conversão e emissão
das Units em 29/10/2010.
3. Agências do Banco Itaú S.A. especializadas em atendimento a valores mobiliários
•
•
•
•
•
•
•

São Paulo (SP): Rua Boa Vista, 176 - Subsolo - Tel. (11) 3247-3138
Rio de Janeiro (RJ): Rua 7 de Setembro, 99 - Subsolo - Centro - Tel. (21) 2202-2592
Curitiba (PR): Rua João Negrão, 65 - Tel. (41) 3320-4128
Porto Alegre (RS): Rua Sete de Setembro, 746 - Tel. (51) 3210-9150
Belo Horizonte (MG): Rua João Pinheiro, 195 - Subsolo - Tel. (31) 3249-3534
Salvador (BA): Avenida Estados Unidos, 50, 2º andar, Ed. Sesq. - Tel. (71) 3319-8010
Brasília (DF): SC Sul, Quadra 3, Ed. Dona Ângela, s/loja - Tel. (61) 3316-4849

Cataguases, 7 de outubro de 2010.
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