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ENERGISA S/A
- COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF n.º 00.864.214/0001-06

Proposta a ser submetida às Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, que
se realizarão, cumulativamente, em 23 de abril de 2007
A administração da Energisa S.A. (“Companhia”) propõe a apreciação, pelos acionistas
da Companhia, das seguintes matérias, a serem deliberadas nas Assembléias Gerais
Ordinária e Extraordinária de 23 de abril de 2007:
a) Em Assembléia Geral Ordinária:
1) para exame, discussão e votação, o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006;
2) proposta relativa à destinação do resultado de 2006, no montante de
R$79.511.315,09, na forma descrita na “Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido”, que integra as demonstrações financeiras de 2006.
3) ratificar a distribuição de dividendos no montante de R$18.883.937,32, já
antecipados em 10/01/2007 (R$15.930.984,72, ou seja, R$042 por ação) e em
16/02/2007 (R$2.952.952,60, ou seja, R$0,17122715 por ação), imputando-se aos
dividendos do exercício de 2006.
b) Em Assembléia Geral Extraordinária:
1) proposta de desdobramento de ações de emissão da Companhia, por meio do qual
cada ação ordinária e preferencial de emissão da Companhia passará a ser representada
por 10 (dez) ações da mesma espécie e classe.
2) a posição acionária a ser considerada para o desdobramento será a da data dessas
Assembléias, ou seja, 23 de abril de 2007, respeitadas as negociações em Bolsa até essa
data;
3) as ações provenientes do desdobramento serão acrescidas às posições acionárias dos
acionistas nos registros da Companhia no dia 24 de abril de 2007 e terão os mesmos
direitos que possuem as atuais ações da Companhia, participando em igualdade de
condições a todos os benefícios, que vierem a ser distribuídos pela Companhia; e
4) uma vez aprovada a proposta do desdobramento, o artigo 4º do Estatuto Social da
Companhia passará a ter a seguinte redação:
“Art. 4º - O capital social é de R$ 368.334.754,91 (trezentos e sessenta e oito milhões,
trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e um
centavos), dividido em 207.383.220 (duzentos e sete milhões, trezentas e oitenta e três
mil, duzentas e vinte) ações, sendo 112.422.490 (cento e doze milhões, quatrocentas e
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vinte e duas mil, quatrocentas e noventa) ações ordinárias e 94.960.730 (noventa e
quatro milhões, novecentas e sessenta mil, setecentas e trinta) ações preferenciais, todas
nominativas e sem valor nominal.”
Colocando-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos, esperamos que
as proposições acima mereçam a acolhida dessas Assembléias.

A Administração.
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