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FATO RELEVANTE
ENERGISA S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.864.214/0001-06
(“Companhia”), 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”), em complemento aos
Fatos Relevantes divulgados em 5 de abril de 2018 e em 16 de abril de 2018, comunica aos seus
acionistas que está acompanhando os movimentos do mercado para a aquisição de até a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A. (“Eletropaulo”), inclusive em relação à celebração de Acordo de Investimento entre
Eletropaulo e a Neoenergia S.A. e o lançamento de oferta pública concorrente para aquisição de
controle da Eletropaulo por Enel Investimentos Sudeste S.A.
Nos termos do Edital publicado em 06 de abril de 2018 e aditado em 17 de abril de 2018,
a Oferta Pública da Companhia para aquisição de até a totalidade das ações da Eletropaulo
(“Oferta”) possui caráter imutável e irrevogável, exceto nas hipóteses previstas no item 2.7
(Hipóteses de Revogação ou Modificação da Oferta) do Edital. As hipóteses de modificação ou
revogação da Oferta não foram verificadas até o momento, de forma que a Companhia reitera os
termos e condições constantes do Edital, inclusive no que tange ao preço ofertado (R$19,38 por
ação ordinária da Eletropaulo).
Como protagonista no setor em que atua, a Diretoria da Companhia ressalta que a Oferta
reflete uma análise criteriosa da Eletropaulo e que está em linha com a expectativa da Energisa de
valor justo pelo ativo. A Energisa reforça que ao longo dos seus 113 anos de atuação sempre teve
como premissa a alocação prudente de capital, a maximização do retorno a seus acionistas e a
constante busca por geração de valores, assim como a prioridade permanente em atender os
estritos parâmetros de qualidade na prestação do serviço nas atividades reguladas, de forma
sustentável no longo prazo.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados a respeito dos
desenvolvimentos relacionados à Oferta.
Cataguases, 17 de abril de 2018.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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