CNPJ / MF: 13.017.462/0001-63
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S.A. - ENERGIPE, companhia aberta, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 13.017.462/0001-63 (“Companhia”), em observância à Instrução CVM nº 358/02 e
alterações posteriores, vem informar aos acionistas e ao mercado em geral que, em 08 de janeiro de 2008,
protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) o pedido de registro da 1ª emissão
pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da Companhia (“1ª Emissão”), nos termos da
Instrução CVM nº 400/03 e de acordo com as aprovações societárias e características abaixo descritas:
1) Em reuniões realizadas em 25 de outubro e em 20 de dezembro de 2007, o Conselho de
Administração da Companhia aprovou a 1ª Emissão no montante de R$73.248.000,00 (setenta e
três milhões, duzentos e quarenta e oito mil reais).
2) A data de emissão das debêntures é o dia 8 de novembro de 2007 (“Data de Emissão”).
3) A 1ª Emissão será composta de 42.000 (quarenta e duas mil) debêntures nominativas e
escriturais, da espécie subordinada, sem emissão de cautelas ou certificado, com garantia
adicional, em série única, no valor nominal unitário, na Data de Emissão, de R$1.744,00 (um mil,
setecentos e quarenta e quatro reais).
4) As debêntures terão prazo de vencimento de 8 (oito) anos a contar da Data de Emissão, com
vencimento final em 8 de novembro de 2015, e serão amortizadas em parcelas anuais e
sucessivas, a partir do sexto ano, inclusive, contado da data de emissão, nos dias 8 de novembro
de cada ano, iniciando-se em 8 de novembro de 2013.
5) As debêntures contarão com garantia adicional consubstanciada por fiança a ser concedida pela
Energisa S/A (“Garantidora”), na qualidade de sociedade controladora da Companhia, aprovada
em reuniões do Conselho de Administração da Garantidora realizadas em 25 de outubro e em 20
de dezembro de 2007.
6) A efetivação da 1ª Emissão está sujeita às aprovações regulatórias, ao registro da CVM e às
condições gerais de mercado.
Aracaju, 08 de janeiro de 2008.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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