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COMUNICADO AO MERCADO
Direito de Preferência - SCGás
A CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA (CELESC) (B3: CLSC3, CLSC4; OTC: CEDWY), empresa de capital aberto, listada no Nível
2 de Governança Corporativa, vem comunicar aos senhores acionistas e ao mercado em geral o que discorremos a seguir.
A Companhia está avaliando Carta, recebida da Petróleo Brasileiro S.A. (“PETROBRÁS”) e Petrobras Gás S.A. (“GASPETRO”), em 29 de Julho
de 2021, referente à possibilidade do exercício de preferência na aquisição das ações na Companhia de Gás de Santa Catarina (“SCGás”), nos
termos do Acordo de Acionistas da própria SCGás.
A SCGás é a concessionária, detentora de 100% da concessão para exploração dos serviços de distribuição de gás natural no território
catarinense, tendo seu contrato de concessão com vigência até o ano de 2044. Os acionistas da SCGás são: Gaspetro, com 41,0%, Mitsui Gás
e Energia do Brasil Ltda. (“MITSUI”), com 41,0%, Celesc com 17,0% e Infragás, com 1,0%, sendo todos esses percentuais correspondentes ao
Capital Total.
A oportunidade da Celesc em exercer o direito de preferência, encontrado na Carta recebida, decorre da celebração do Contrato de Compra e
Venda de Ações e Outras Avenças, firmado entre a Petrobras (posição de vendedora) e a Compass Gás e Energia S.A. (“COMPASS”) (posição
de compradora). Trata-se do comprometimento de alienação de 51,0% do capital da Gaspetro (“Ações”) à Compass, cujo fechamento da
transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE).
Nesse sentido, cumpre-nos informar que a Celesc avalia a oportunidade, para posterior manifestação, respeitando o prazo desse exercício do
direito de preferência, qual seja: 30 (trinta) dias. Informamos, ainda, que a Celesc avalia esse exercício com respaldo em questões financeiras,
plano diretor (direcionamento estratégico) e condições da referida oferta.
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