ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99
COMUNICADO AO MERCADO
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, na Rua Vereador João Barbosa Caramuru, nº 184, Bairro Bandeirantes, CEP 78010900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.467.321/0001-99, registrada na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) como companhia aberta na categoria “A”, sob o código 01460-5 (“Companhia” ou “EMT”), vem,
em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada (“ICVM 358/2002”), informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, recebeu
comunicação de sua acionista controladora indireta Energisa S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade
de Cataguases, Estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, n° 80 (parte), Centro, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 00.864.214/0001-06 (“Energisa”) do encerramento do prazo para aquisição de ações, conforme
edital de oferta pública para aquisição de até a totalidade das ações da EMT, publicado em 8 de dezembro
de 2017 e aditado em 27 de dezembro de 2017.
Conforme consta da comunicação recebida, que acompanha este Comunicado ao Mercado na forma do
Anexo, a Energisa declarou que:
1.
a aquisição da participação acionária não foi realizada com objetivo de alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da Companhia;
2.
não celebrou qualquer acordo ou contrato regulando o exercício de direito de voto ou a compra e
venda de valores mobiliários de emissão da Companhia;
3.
passou a ser titular, direta e indiretamente por meio da Rede Energia Participações S.A., de um
total de 207.547.088 ações, representativas de aproximadamente 97,48% do capital social total da
Companhia, dentre as quais:
(i)

69.163.803 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas
aproximadamente 94,13% do total de ações ordinárias de emissão da EMT; e

de

(ii)

138.383.285 ações preferenciais de emissão da Companhia, representativas
aproximadamente 99,25% do total de ações preferenciais de emissão da EMT.

de

Cuiabá, 17 de abril de 2018.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores

Cataguases, 16 de abril de 2018.
À
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, nº 184, Bairro Bandeirantes
Cuiabá, Mato Grosso
CEP 78010-900
At.: Relações com Investidores
Ref.:

Aquisição de Participação Relevante

ENERGISA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, na Praça
Rui Barbosa, n° 80 (parte), Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.864.214/0001-06 (“Energisa”), vem,
nos termos do no artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada
(“ICVM 358/2002”), informar, que em 16 de abril de 2018, foi encerrado o prazo da oferta pública
voluntária para aquisição das ações ordinárias e preferenciais de emissão da controlada indireta ENERGISA
MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado do
Mato Grosso, na Rua Vereador João Barbosa Caramuru, nº 184, Bairro Bandeirantes, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 03.467.321/0001-99, registrada na CVM como companhia aberta categoria “A”, sob o código
01460-5 (“EMT”).
Durante o período da oferta pública acima mencionada, compreendido entre 16/01/2018 e 16/04/2018,
foram adquiridas pela ENERGISA S.A. 65.740.888 ações (30,87% do capital social total) da EMT, sendo
12.357.131 ações ordinárias (16,81% do capital social na espécie) e 53.383.757 ações preferenciais (38,29%
do capital social na espécie).
Os quadros abaixo apresentam a distribuição do capital social da EMT antes e depois dessa oferta pública:
Energisa Mato Grosso - Distribuição do Capital Social – Antes da oferta pública em 16/01/2018
Quantidade de Ações
Acionistas

Ordinárias

Rede Energia Participações S/A
Energisa S/A
Outros acionistas
Total do capital social

53.180.038

%

Preferenciais

%

Total

72,38

69.600.226

49,92

122.780.264

%
57,67

3.626.634

4,94

15.399.302

11,04

19.025.936

8,94

16.671.439

22,69

54.433.007

39,04

71.104.446

33,40

73.478.111

100,00

139.432.535

100,00

212.910.646

100,00

Energisa Mato Grosso - Distribuição do Capital Social – Após a oferta pública em 16/04/2018
Quantidade de Ações
Acionistas

Ordinárias

%

Preferenciais

%

Total

%

Rede Energia Participações S/A

53.180.038

72,38

69.600.226

49,92

122.780.264

57,67

Energisa S/A

15.983.765

21,75

68.783.059

49,33

84.766.824

39,81

4.314.308

5,87

1.049.250

0,75

5.363.558

2,52

73.478.111

100,00

139.432.535

100,00

212.910.646

100,00

Outros acionistas
Total do capital social

O desembolso, pela Companhia, pelas ações adquiridas na oferta pública totalizou R$ 566.161.323,67, não
considerando nesse montante as taxas, emolumentos e comissões aplicáveis.
A Energisa informa ainda que:

1.

A aquisição de tal participação acionária não foi realizada com objetivo de alterar a composição
do controle ou a estrutura administrativa da Companhia;

2.

Energisa não celebrou qualquer acordo ou contrato regulando o exercício de direito de voto ou a
compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia;

3.

Considerando a participação acionária adquirida, conforme quadro acima, a Energisa passou a ser
titular, direta e indiretamente por meio da Rede Energia Participações S.A., de um total de
207.547.088 ações de emissão da EMT, representativas de aproximadamente 97,48% do capital
social total da EMT.

Sendo o que se tinha para o presente, reiteram-se os votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
Energisa S.A.

