ENERGISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 00.864.214/0001-06
Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte)
Cataguases, MG – CEP 36.770-901
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Energisa S.A. (“Companhia”), em complemento às
informações prestadas no Aviso aos Acionistas divulgado em 06 de março de 2013 e observadas as
disposições legais e estatutárias aplicáveis, o que segue:
Em 05 de março de 2013 o Conselho de Administração da Companhia deliberou o aumento de seu
capital, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 6º de seu Estatuto Social, no
montante de R$350.000.001,60 (trezentos e cinquenta milhões, um real e sessenta centavos), mediante
a emissão de 145.833.334 (cento e quarenta e cinco milhões, oitocentas e trinta e três mil, trezentas e
trinta e quatro) novas ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 70.110.301
(setenta milhões, cento e dez mil, trezentas e uma) ações ordinárias e 75.723.033 (setenta e cinco
milhões, setecentas e vinte e três mil e trinta e três) ações preferenciais (“Aumento de Capital”).
Os acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais poderão exercer seu direito de preferência
para subscrição das ações emitidas no Aumento de Capital até o dia 05 de abril de 2013, de acordo
com os respectivos percentuais de participação no capital social da Companhia, nos termos do disposto
pelo artigo 171, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e posteriores alterações (“Lei das
S.A.”).
De modo a assegurar que os acionistas que subscreverem ações emitidas no âmbito do Aumento de
Capital que assim desejarem possam formar Units da Companhia, compostas, cada qual, por 1 (uma)
ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais, o Conselho de Administração deliberou, no dia 21 de
março de 2013, realizar a reabertura do seu programa de Units, por prazo indeterminado, 5 (cinco) dias
após a homologação do Aumento de Capital. Os investidores que solicitarem a formação de Units
receberão do Banco Itaú S.A. os correspondentes certificados comprovando a quantidade de Units
adquiridas, nos termos dos artigos 36, 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia.
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Mais informações, termos e condições do Aumento de Capital encontram-se expostos no Anexo à Ata
de Reunião do Conselho de Administração que deliberou o Aumento de Capital, em consonância com
o Anexo 14 – Informações sobre o aumento de capital, nos termos do artigo 14 da Instrução CVM nº
481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada.
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas 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

Cataguases, 21 de março de 2013.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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