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FATO RELEVANTE
ENERGISA S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.864.214/0001-06
(“Companhia”), e a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. companhia
aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.467.321/0001-99 (“EMT”), nos termos do artigo 157, §4º,
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM
358/02”), comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao fato
relevante divulgado em 8 de dezembro de 2017 e ao fato relevante divulgado em 27 de dezembro
de 2017, o quanto segue:
1. DO LEILÃO
Nesta data, foi realizado o leilão da oferta pública voluntária para a aquisição de até a
totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da EMT, conforme edital da Oferta
publicado em 8 de dezembro de 2017 e aditado em 27 de dezembro de 2017 (“Edital”).
Durante o leilão, houve a aceitação da Oferta por titulares de 12.043.631 (doze milhões,
quarenta e três mil, seiscentas e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal da EMT (ENMT3) e de 39.458.673 (trinta e nove milhões, quatrocentas e cinquenta oito
mil, seiscentos e setenta e três) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal
da EMT (ENMT4).
Os quadros abaixo apresentam a distribuição do capital social da EMT antes e depois da
Oferta:
Energisa Mato Grosso - Distribuição do Capital Social - Antes da Oferta
Quantidade de Ações
Acionistas

Ordinárias

%

Preferenciais

%

Total

%

REDE ENERGIA PARTICIPACOES S/A

53.180.038

72,38

69.600.226

49,92

122.780.264

57,67

ENERGISA S/A

3.626.634

4,94

15.399.302

11,04

19.025.936

8,94

OUTROS ACIONISTAS

16.671.439

22,69

54.433.007

39,04

71.104.446

33,40

Total do capital social

73.478.111

100,00

139.432.535

100,00 212.910.646 100,00

Energisa Mato Grosso - Distribuição do Capital Social – Após a liquidação de 19/01/2018
Quantidade de Ações
REDE ENERGIA PARTICIPACOES S/A

Ordinárias
53.180.038

%
72,38

Preferenciais
69.600.226

%
49,92

Total
122.780.264

%
57,67

ENERGISA S/A

15.670.265

21,33

54.857.975

39,34

70.528.240

33,13

OUTROS ACIONISTAS

4.627.808

6,30

14.974.334

10,74

19.602.142

9,21

73.478.111

100,00

139.432.535

Acionistas

Total do capital social

100,00 212.910.646 100,00
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A liquidação do leilão da Oferta ocorrerá no dia 19 de janeiro de 2018 e implicará no
desembolso pela Companhia de R$ 442.919.814,40 (quatrocentos e quarenta e dois milhões,
novecentos e dezenove mil, oitocentos e catorze reais e quarenta centavos), não considerado neste
montante as taxas, emolumentos, comissões aplicáveis e hipótese de Aquisição Superveniente.

2. AQUISIÇÕES SUPERVENIENTES
Tendo em vista que a Oferta foi aceita por titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações
ordinárias e preferenciais da EMT em circulação, a Companhia irá, nos termos do item 2.11(iii) do
Edital, adquirir a totalidade das ações ordinárias e preferenciais dos acionistas que aceitaram a
Oferta.
Adicionalmente, uma vez que foram adquiridas mais de 2/3 (dois) das ações em circulação
ordinárias e preferenciais, os acionistas titulares das ações da EMT remanescentes em circulação
terão o direito de, até o dia 16 de abril de 2018, inclusive, venderem suas ações à Companhia,
pelo preço por ação de R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos), atualizado pela variação da Taxa do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, publicada pelo Banco Central
do Brasil (Taxa SELIC), desde a data de liquidação do leilão até a data do efetivo pagamento, e,
eventualmente, ajustados pelos pagamentos ou direitos de dividendos ou juros sob capital próprio,
conforme procedimentos previstos no item 2.12 do Edital.
Qualquer Acionista que deseje exercer o Direito de Venda Superveniente poderá, dentro do
prazo acima descrito, entregar um pedido ao Banco Itaú S.A., escriturador das ações da EMT, ou
vender diretamente no sistema eletrônico de negociação da B3. O pagamento do preço por
Aquisição Superveniente deverá ocorrer, no máximo: (a) em até 15 (quinze) dias da solicitação do
titular de Ações Objeto da Oferta realizada diretamente ao Ofertante por meio do escriturador; ou
(b) em 3 (três) dias se a venda for realizada diretamente no sistema eletrônico de negociação do
segmento BOVESPA da B3.
Informações adicionais poderão ser obtidas na área de Relações com Investidores, pelo email ri@energisa.com.br ou pelos telefones (32) 3429-6226, (32) 3429-6516 e (32) 3429-6327.
Cataguases, 16 de janeiro de 2018.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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