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AVISO AOS DEBENTURISTAS
DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA ENERGISA S.A.
A Energisa S/A (“Companhia”) comunica aos titulares das Debêntures em Circulação, nos termos da
Escritura Pública da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, em 02 Séries, para Distribuição Pública, conforme aditada de tempos em tempos
(“Escritura de Emissão” ou “5ª Emissão”), que foi aprovado, em Assembleia Geral de Debenturistas
devidamente convocada para tal fim, realizada em 21 de março de 2016, o pagamento de: (i) um
waiver fee no dia 2 de maio de 2016 aos titulares das Debêntures em Circulação, à vista, em moeda
corrente nacional, em valor equivalente a (a) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o
saldo do valor nominal unitário atualizado das Debêntures da 1ª Série da Emissão; e (b) 0,25% (vinte e
cinco centésimos por cento) sobre o saldo do valor nominal unitário atualizado das Debêntures da 2ª
Série da Emissão; e (ii) um prêmio em cada Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios, até a Data
de Vencimento das Debêntures, juntamente com os Juros Remuneratórios da Primeira Série e dos
Juros Remuneratórios da Segunda Série, conforme o caso, de forma que (a) o spread dos Juros
Remuneratórios da Primeira Série acrescido do prêmio passe a ser equivalente a 2,3348% ao ano para
as Debêntures da 1ª Série; e (b) o spread dos Juros Remuneratórios da Segunda Série acrescido do
prêmio passe a ser equivalente a 10,7011% ao ano para Debêntures da 2ª Série. A Companhia
esclarece que os Debenturistas registrados como tais na CETIP no dia útil imediatamente anterior à
respectiva data dos pagamentos acima farão jus ao recebimento dos valores descritos nos itens
anteriores, sendo que a data-base para apuração e cálculo do valor do prêmio mencionado no item
(ii), acima, será o dia 21 de março de 2016.
A administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a
disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do
telefone (32) 3429-6226 e do e-mail stockinfo@energisa.com.br.
Cataguases, 1º de abril de 2016.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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