Energisa S/A
CNPJ/MF 00.864.214/0001-06
Companhia Aberta
Fato Relevante
Em reunião realizada em 12/11/2009, o Conselho de Administração da Energisa S/A aprovou a
prorrogação, por mais 365 dias, do Plano de Aquisições de Ações de Emissão da Própria Companhia
aprovado na Reunião do Conselho realizada em 17/11/2008, para a compra de ações ordinárias e
preferenciais e/ou certificados de depósito de ações (Units) de emissão desta Companhia para a
permanência em tesouraria ou posterior alienação, observando-se os limites da lei e as seguintes
condições:
I.

Objetivos: permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento. A
presente proposta se justifica no fato do Plano de Aquisições de Ações de Emissão da
Própria Companhia, iniciado em 18.11.2008, não ter completado o volume inicialmente
aprovado.

II.

Quantidade: até 33.500.000 (trinta e três milhões e quinhentas mil) ações ou
equivalentes a 6.700.000 (seis milhões e setentas mil) Units, observado sempre o
primeiro limite acima, sendo até 10.000.000 (dez milhões) ações ordinárias e
23.500.000 (vinte e três milhões e quinhentas mil) ações preferenciais a serem
deduzidas de 1.528.500 (um milhão, quinhentas e vinte e oito mil e quinhentas) ações
ordinárias e 8.461.500 (oito milhões, quatrocentas e sessenta e uma mil e quinhentas)
ações preferenciais, que já se encontram em tesouraria.

III.

Prazo das operações de aquisição: desde a data da publicação deste Fato Relevante até
12/11/2010.

IV.

Instituições Intermediárias:

•

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
End: Rua Rodrigo Silva, nº 26/19º andar, Centro, Rio de Janeiro.CEP 20011-092.

•

BANIF CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S.A.
End: Av. Juscelino Kubistchek, 1700, 15º andar, São Paulo, SP. CEP 04543-000.

Nos termos da legislação vigente, será publicada nos jornais “Valor Econômico” e “no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais” a ata da reunião do Conselho de Administração relativa a essa
autorização.
Cataguases, 12 de novembro de 2009.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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