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AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas da Rede Energia S.A. (“Companhia”), em continuidade às
informações prestadas no Aviso aos Acionistas publicado em 17 de agosto de 2010, o quanto
segue.
Em 16 de setembro de 2010, encerrou-se o prazo para exercício, pelos senhores acionistas, do
direito de preferência na subscrição de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da
Companhia no âmbito do aumento de capital privado da Companhia, conforme aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de agosto de 2010 (“AGE”), o qual estabelece a
emissão de (i) no mínimo 99.630.685 (noventa e nove milhões, seiscentas e trinta mil e seiscentas
e oitenta e cinco) novas ações, sendo 68.412.918 (sessenta e oito milhões, quatrocentas e doze
mil e novecentas e dezoito) novas ações ordinárias e 31.217.767 (trinta e uma milhões, duzentas e
dezessete mil e setecentas e sessenta e sete) novas ações preferenciais, nominativas e sem valor
nominal, com os mesmos direitos, vantagens e obrigações das ações ordinárias e ações
preferenciais já existentes e (ii) no máximo 133.947.335 (cento e trinta e três milhões, novecentas
e quarenta e sete mil e trezentas e trinta e cinco) novas ações, sendo 91.976.963 (noventa e uma
milhões, novecentas e setenta e seis mil e novecentas e sessenta e três) novas ações ordinárias e
41.970.372 (quarenta e uma milhões, novecentas e setenta mil e trezentas e setenta e duas)
novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, com os mesmos direitos, vantagens e
obrigações das ações ordinárias e ações preferenciais já existentes (“Aumento Máximo”).
De acordo com o Banco Bradesco S.A., instituição escrituradora das ações de emissão da
Companhia (“Instituição Escrituradora”), foi subscrito um total de 84.004.776 (oitenta e quatro
milhões, quatro mil, setecentas e setenta e seis) novas ações, sendo 72.412.942 (setenta e duas
milhões, quatrocentas e doze mil, novecentas e quarenta e duas) novas ações ordinárias e
11.591.834 (onze milhões, quinhentas e noventa e uma mil, oitocentas e trinta e quatro) novas
ações preferenciais, pelo preço de emissão de R$6,022241 por ação ordinária ou ação
preferencial, totalizando o valor de R$505.897.006,22, equivalente a 62,71% do Aumento Máximo
de capital social aprovado na AGE, tendo remanescido a quantidade de 19.564.021 (dezenove
milhões, quinhentas e sessenta e quatro mil e vinte e uma) ações ordinárias e 30.378.538 (trinta
milhões, trezentas e setenta e oito mil e quinhentas e trinta e oito) ações preferenciais (“Sobras”).
As Sobras poderão ser subscritas pelos acionistas que manifestaram seu interesse nos
respectivos boletins de subscrição, na proporção de 27,017298924% sobre as ações ordinárias
subscritas e 262,068435418% sobre as ações preferenciais subscritas, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis compreendido entre 22 de setembro de 2010 e 28 de setembro de 2010, inclusive, pelo
mesmo preço de emissão de R$6,022241 por ação ordinária ou ação preferencial, e observadas
as mesmas condições de subscrição aprovadas na AGE e divulgadas no Aviso aos Acionistas
datado de 17 de agosto de 2010.
Adicionalmente, caso seja apurada pela Instituição Escrituradora a existência de ações
remanescentes das Sobras após o rateio de sobras, o eventual saldo de sobras de ações será
ofertado em leilão na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, conforme
dispõe o artigo 171, §7º, alínea “b”, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, cujos termos e condições, bem como data e horário de realização serão oportunamente
informados pela Companhia, mediante publicação de novo Aviso aos Acionistas.
São Paulo, 22 de setembro de 2010.
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