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COMUNICADO AO MERCADO
Energisa Transmissão arremata lote no Tocantins em leilão da Aneel
A Energisa S.A. (“Energisa” ou “Companhia”), atendendo à Instrução CVM nº 358, de
3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que na
data de hoje, a Energisa Transmissão de Energisa S/A sagrou vencedora do lote 4 no
leilão de transmissão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
na B3. O valor da receita anual permitida (RAP) ficou definida em R$ 4.094.777,0.
A Energisa já está presente no estado de Tocantins, onde atua na área de
distribuição desde 2014. O lote 4 inclui a ampliação da subestação Gurupi, que
também possui novas instalações em construção pela Energisa Tocantins
Transmissora, tendo sinergias de implantação entre eles. Além disso, haverá total
sinergia operacional, dado que há estrutura de O&M da Energisa Soluções para
atendimento da subestação Gurupi. O escopo do lote 4 inclui a implantação de
unidades de transformação de 230/138 kV com 200 MVA e um novo pátio de 138 kV
onde se conectará a Energisa Tocantins Distribuidora, trazendo mais segurança e
confiabilidade para o sistema elétrico na região.
Esse é o sexto lote de transmissão do Grupo adquirido desde 2017, que objetiva
ampliar sua atuação no segmento de Transmissão, com o compromisso de melhorar
a infraestrutura do setor elétrico no país.

Cataguases, 30 de junho de 2021.
Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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