ENERGISA S.A.
CNPJ/MF n.º 00.864.214/0001-06
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
ENERGISA S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.864.214/0001-06 (“Companhia”),
em observância à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, em
continuação ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 10/02/2017 (“Fato Relevante
Anterior”), vem informar aos acionistas e ao mercado em geral que protocolou nesta data o pedido
de análise prévia da Oferta (conforme definido no Fato Relevante anterior) perante a Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (“ANBIMA”).
A realização da Oferta continua sujeita a, dentre outros fatores, condições de mercado.
Oportunamente, será publicado aviso, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 400, contendo
informações sobre: (i) as demais características da Oferta; (ii) os locais para obtenção do prospecto
preliminar da Oferta; (iii) as datas estimadas e locais de divulgação da Oferta; e (iv) as condições, o
procedimento e a data para realização do procedimento de coleta de intenções de investimento.
Este fato relevante tem por objetivo divulgar aos acionistas e ao mercado os fatos e eventos aqui
descritos em cumprimento ao artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada e à Instrução CVM 358, não se tratando, portanto de venda, promessa de venda, oferta à
venda ou aceitação de pedido de venda de valores mobiliários.
A Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, manterá seus acionistas e o mercado
em geral informados acerca da evolução do assunto objeto desse fato relevante.

Cataguases, 20 de fevereiro de 2017.

Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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