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COMUNICADO AO MERCADO
O Conselho de Administração da Energisa S/A, companhia aberta com sede na Praça Rui
Barbosa, nº 80 (parte), Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 00.864.214/0001-06 (“Companhia”) aprovou, em reunião realizada na data de
hoje, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária e de Assembleia Especial de
Acionistas Titulares de Ações Preferenciais a serem realizadas no dia 21/10/2009, com o
objetivo de deliberarem sobre as matérias necessárias à implementação de seu programa de
certificados de depósito de ações (“Units”) representativos de ações de emissão da
Companhia (“Programa de Units”), sendo cada Unit representativa de 1 (uma) ação
ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais, o que garante um voto para cada Unit.
O Programa de Units da Companhia visa a propiciar maior liquidez para ações da Companhia
que serão negociadas em Units. O Programa de Units pretende englobar o desdobramento
de cada ação ordinária e de cada ação preferencial, respectivamente, em 5 (cinco) ações
ordinárias e 5 (cinco) ações preferenciais de emissão da Companhia, sendo conferido pela
Assembleia Geral poderes ao Conselho de Administração para implementar a conversão
voluntária de ações preferenciais em ordinárias e ações ordinárias em preferenciais, na
proporção necessária para formação da Unit e que não haja mudança de controle. Em
contraposição ao direito de voto que será garantido em decorrência da ação ordinária que
integra a Unit, o Programa de Units também implicará na unificação dos direitos a
dividendos das ações de emissão da Companhia, assegurado às suas ações preferenciais
dividendo igual ao de suas ações ordinárias, além do direito de serem incluídas na oferta
pública de alienação de controle, sendo-lhes assegurado o preço igual a 80% (oitenta por
cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.
A Companhia manterá o mercado informado sobre o Programa de Units, após análise dos
acionistas em Assembleia Geral e do Conselho de Administração.
Cataguases, 5 de outubro de 2009.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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