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COMUNICADO AO MERCADO
Homologação do Aumento de Capital
REDE ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("Companhia"), (código
BM&FBOVESPA: Rede3 e Rede4), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de
janeiro de 2002, e no âmbito da operação objeto dos Avisos aos Acionistas divulgados nos dias 23 de
setembro de 2016, 29 de outubro de 2016 e 10 de novembro de 2016 (“Aumento de Capital”),
comunica ao mercado que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia
22 de novembro de 2016, homologou o Aumento de Capital no montante de R$ 531.617.611,20
(quinhentos e trinta e um milhões, seiscentos e dezessete mil e seiscentos e onze reais e vinte
centavos), mediante a emissão de 342.979.104 (trezentos e quarenta e dois milhões, novecentas e
setenta e nove mil, cento e quatro) novas ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal,
das quais 236.464.040 (duzentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e
quarenta) são ações ordinárias e 106.515.064 (cento e seis milhões, quinhentos e quinze mil e sessenta
e quatro) são ações preferenciais.
Desse modo, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 2.777.404.241,94 (dois bilhões,
setecentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e
noventa e quatro centavos), dividido em 2.057.874.630 (dois bilhões, cinquenta e sete milhões,
oitocentas e setenta e quatro mil, e seiscentas e trinta) ações, sendo 1.418.784.243 (um bilhão,
quatrocentas e dezoito milhões, setecentas e oitenta e quatro mil, duzentas e quarenta e três) ações
ordinárias e 639.090.387 (seiscentas e trinta e nove milhões, noventa mil, trezentas e oitenta e sete)
ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
Informações adicionais e eventuais dúvidas poderão ser obtidas diretamente na Companhia pelo
telefone (32) 3429-6226 ou através da Central de Atendimento a Acionistas – Investfone, pelo número
(11) 5029-7780. Site www.energisa.com.br. E-mail: stockinfo@energisa.com.br
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