Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2006
À
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

REF.: DEFIN/Energisa-02
Assunto: solicitação GAE/SER 1986/06, de 31 de outubro de 2006 - Proposta da administração
a ser apresentada em AGE convocada para 15/11/2006.

Prezado Senhor,
Conforme solicitado, encontre em anexo a proposta da administração a ser submetida à
apreciação dos acionistas na Assembléia Geral Extraordinária convocada para o dia 15 de
novembro de 2006, incluindo as informações solicitadas na correspondência em referência.

Atenciosamente,

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores

Av. Presidente Vargas, 463 / 4 andar (parte) – Rio de Janeiro (RJ)
Telefone (21) 2509-3771 – Fax: (21) 2221-7954

ENERGISA S/A
- COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF n.º 00.864.214/0001-06
NIRE n.º 33.3.0016654-8
Proposta a ser submetida à Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 15
de novembro de 2006
A administração da Energisa S.A. (“Companhia”) propõe a apreciação, pelos acionistas da
Companhia, das seguintes matérias, a serem deliberadas na Assembléia Geral Extraordinária da
Companhia, convocada para o dia 15 de novembro de 2006:
(1)

Aprovar a 2ª emissão, sendo a primeira privada, de debêntures da Companhia, com as
seguintes características:
(i)

Valor da Emissão: R$ 56.000.000,00 (cinqüenta e seis milhões de reais);

(ii)

Séries: Série Única;

(iii)

Número de Debêntures: 56.000 (cinqüenta e seis mil) debêntures nominativas, não
endossáveis, conversíveis em ações preferenciais;

(iv)

Preço de Emissão: R$ 1.000,00 (mil reais) acrescido da TJLP (Taxa de Juros de
Longo Prazo) mais “spread” de 3,65% (três vírgula sessenta e cinco por cento) ao
ano, desde a data de emissão até a data da subscrição;

(v)

Garantia: Real a ser prestada pela Gipar S.A.;

(vi)

Juros: TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) mais “spread” de 3,65% (três vírgula
sessenta e cinco por cento) ao ano;

(vii)

Data da Emissão: 16 de novembro de 2006;

(viii)

Vencimento: 8 de dezembro de 2007;

(ix)

Direito de Preferência: Assegurado a todos os acionistas da Companhia, na
proporção de 0,0014763682 debêntures por ação de emissão da Companhia;

(x)

Prazo para o Exercício do Direito de Preferência: previsto para ter início no dia 16
de novembro de 2006 e término em 18 de dezembro de 2006;

(xi)

Negociação Ex-Direitos de Subscrição: posição acionária é a data da Assembléia
Geral Extraordinária que aprovar a referida emissão.
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(2)

Delegar ao Conselho de Administração da Companhia os poderes especificados no §1º
do artigo 59 da Lei nº 6.404/76 e a autorizar os administradores da Companhia a
tomarem todas as medidas e providências necessárias para a realização da referida
emissão de debêntures.
A Administração.
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