ENERGISA S.A.
- Companhia Aberta CNPJ n.º 00.864.214/0001-06
COMUNICADO AO MERCADO
ENERGISA S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica sob o n.º 00.864.214/0001-06 (“Energisa”ou “Companhia”), em cumprimento
ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”) e nas disposições da Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro
de 2002, conforme alterada, vem informar, aos acionistas e ao mercado em geral, o
quanto segue:
1- Aquisição do controle da Alsol Energias Renováveis
Nesta data, a Companhia celebrou com a Algar S.A. Empreendimentos e Participações
e Gustavo Malagoli Buiatti (“Vendedores”), um contrato de compra e venda de ações
e outras Avenças (“Contrato”) por meio do qual deverá adquirir dos Vendedores, ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 87% do capital social
total da Alsol Energias Renováveis S.A. (“Alsol”).
O preço de aquisição a ser pago pela Companhia aos Vendedores em contrapartida das
ações da Alsol por ela adquiridas quando da realização da transferência das ações será
de R$ 11,7 milhões, sujeitos a ajustes de preço normalmente procedidos em operações
desta natureza, e outros mecanismos específicos a serem apurados e pagos nos termos
do Contrato. Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Alsol foi de R$11,2
milhões.
A participação da Energisa, o exercício dos seus respectivos direitos de voto e as
limitações à transferência de ações de emissão da Alsol estarão sujeitos aos termos e
condições de um acordo de acionistas a ser celebrado entre a Companhia e os
Vendedores, na data do fechamento da operação.
2 – Condições precedentes
O fechamento da Operação está sujeito a verificação do cumprimento de determinadas
condições suspensivas usuais para transações dessa natureza, tais como a aprovação
pelo Conselho de Administrativo de Defesa Econômica – CADE, dentre outras.

A Companhia informa aos acionistas e ao mercado em geral que a Operação não se
enquadra nas disposições do artigo 256 da Lei nº 6.404/76, razão pela qual não depende
da deliberação da assembleia geral de acionistas.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os próximos passos
da Operação e maiores detalhes serão fornecidos quando tais condições forem
cumpridas.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2019.
Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores

