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Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2007.
Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA
Rua XV de novembro, 275, 5º andar
São Paulo – SP
At.: Sr. Jorge Antonio Tambucci
Supervisão de Relação com Empresas
Prezados Senhores,
Fazemos referência ao Fato Relevante, divulgado nesta data, pela Companhia Força e Luz
Cataguazes-Leopoldina (“CFLCL”), Energisa S/A (“Energisa”) e Empresa Energética de
Sergipe S/A – Energipe acerca da aprovação, pela Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, de etapas do plano de desverticalização da CFLCL e de suas sociedades controladas,
especificamente no que tange a reestruturação societária da CFLCL e de sua sociedade
controlada Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, para fins de descruzamento acionário
da CFLCL.
Conforme informado no referido fato relevante, uma das etapas a serem implementadas pela
CFLCL e pela Energisa será a incorporação de ações da CFLCL pela Energisa, o que deverá
ocorrer até o final do 1º trimestre de 2007.
Nos termos do art. 252, da Lei n.º 6.404/76, tanto os acionistas da incorporadora, como os
acionistas da incorporada, poderão exercer direito de recesso caso venham a dissentir da
operação de incorporação de ações, sendo, portanto, tal direito conferido aos acionistas da
CFLCL e da Energisa em razão da incorporação de ações da CFLCL pela Energisa.
Dessa forma, haja vista a divulgação ao mercado de fato relevante acerca da realização do
referido ato, CFLCL e Energisa vêm, por meio desta, informar à Bolsa de Valores de São Paulo
– BOVESPA que todas as ações de emissão da CFLCL e/ou Energisa negociadas a partir do dia
06 de janeiro de 2007, inclusive, não conferirão aos seus titulares direito de recesso, nos termos
do art. 252, da Lei n.º 6.404/76, caso venham a dissentir da operação de incorporação de ações
da CFLCL pela Energisa.
Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que sejam necessários.
Atenciosamente,

Companhia Força e Luz
Cataguazes-Leopoldina

Energisa S/A

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores

