ENERGISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 00.864.214/0001-06
Praça Rui Barbosa n° 80 (parte)
Cataguases, Minas Gerais
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA TOTAL

Energisa S.A. comunica aos titulares de debêntures da 1ª emissão, que realizará a amortização antecipada
da totalidade das debêntures em circulação, nos termos do item 4.7 da Cláusula 4 da “Escritura Particular
da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série única, da Espécie
Quirografária, com Garantia Adicional, da Energisa S.A.”, celebrada em 5 de outubro de 2006 e aditada
em 19 de outubro de 2006 (“Escritura de Emissão”).
A amortização antecipada total será realizada no dia 18 de janeiro de 2010 e será feita mediante o
pagamento de 100% (cem por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário (conforme definido na Escritura
de Emissão), acrescido (i) da Remuneração (conforme definido na Escritura de Emissão), calculada pro
rata temporis desde a data do último pagamento da Remuneração até a data do efetivo pagamento da
amortização; e (ii) de prêmio sobre 100% do saldo do Valor Nominal Unitário, calculado conforme
disposto no item 4.7 da Cláusula 4 da Escritura de Emissão.
O pagamento da amortização antecipada total acima referido será feito utilizando-se (i) os procedimentos
adotados pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”), para as debêntures
registradas no SND – Módulo Nacional de Debêntures; (ii) os procedimentos adotados pela
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), para as
debêntures registradas no Sistema BOVESPAFIX; e/ou (iii) os procedimentos adotados pelo Banco Itaú
S.A. (Banco Mandatário e Escriturador), para as debêntures que não estejam custodiadas na CETIP ou na
BM&FBOVESPA.
Após o referido pagamento a Emissora celebrará juntamente com o Agente Fiduciário aditamento à
Escritura de Emissão para cancelar os termos da Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da Energisa S.A.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2009.

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores

