CNPJ / MF: 00.864.214/0001-06
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

ENERGISA S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.864.214/0001-06
(“Companhia”), em observância às Instruções CVM nº 358/02 e alterações posteriores, e em
continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 01/06/2007 e 11/07/2007, vem informar aos
acionistas e ao mercado em geral que:
1) em 11 de julho de 2007, foram assinados entre a Companhia e a BRASCAN ENERGÉTICA
S/A, contratos de compra e venda de (i) 100% das ações do capital social da Zona da Mata
Geração S/A, sociedade detentora de 11 Pequenas Centrais Hidrelétricas em operação (45 MW
de capacidade instalada), (ii) 4 estudos e projetos de geração de energia elétrica em
desenvolvimento (188 MW), alocados em suas subsidiárias Cat-Leo Construções, Indústria e
Serviços de Energia S/A e Barra do Braúna Energética S/A, e (iii) direitos sobre a
comercialização de energia, por meio de sua controlada Cat-Leo Comercializadora de Energia
Ltda;
2) após o cumprimento das “Condições Precedentes ao Fechamento” foi consumada, nesta data,
a alienação das ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Zona da
Mata Geração S/A e a liquidação parcial da cessão onerosa de direitos de comercialização de
energia elétrica em sua controlada Cat-Leo Comercializadora de Energia Ltda, mediante o
recebimento do total de R$ 210,2 milhões. Essas liquidações parciais produzirão um resultado
contábil extraordinário, antes de impostos, de R$ 184,7 milhões, no terceiro trimestre da
Companhia;
3) remanesce em análise pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – as
autorizações referentes ao item 1(ii) supra.
A administração da Companhia manterá o mercado informado a respeito da conclusão das
demais partes desse negócio.
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