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FATO RELEVANTE
ENERGISA S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Cidade de
Cataguases, Estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), Centro,
CEP 36770-901, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais sob o NIRE 31.3.000.2503-9, inscrita no CNPJ sob o n.º
00.864.214/0001-06 (“Companhia”), em atenção ao § 4º do art. 157 da Lei n.º 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e à regulamentação
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e em continuidade aos Fatos Relevantes
divulgados em 13 de novembro de 2020, 15 de janeiro de 2021, 20 de janeiro de
2021, 2 de março de 2021, 8 de março de 2021, 8 de abril de 2021 e 13 de abril de
2021, com referência à oferta pública de aquisição de ações por aumento de
participação realizada pela Companhia, tendo por objeto as ações em circulação de
emissão da Rede Energia Participações S.A. (“Rede Energia”) (“Oferta” ou “OPA”),
vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
No âmbito do leilão realizado nesta data na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, nos
termos do edital da Oferta (“Edital”) a Companhia adquiriu 3.789.343 (três milhões,
setecentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e três) ações ordinárias de
emissão da Rede Energia, representativas de aproximadamente 0,18% (dezoito
centésimos por cento) do seu capital social. Seguindo o preço por ação previsto no
Edital, as ações foram adquiridas pela Companhia no leilão pelo montante total de
R$ 30.731.571,73 (trinta milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta
e um reais e setenta e três centavos).
A Companhia informa que, após a liquidação de tais aquisições, passará a ser titular,
direta e indiretamente (considerando a participação detida por suas controladas
Denerge Desenvolvimento Energético S.A. e Energisa Participações Minoritárias
S.A.), de 2.105.136.870 (dois bilhões, cento e cinco milhões, cento e trinta e seis
mil, oitocentos e setenta) ações ordinárias de emissão da Rede Energia,
representativas de aproximadamente 99,75% (noventa e nove inteiros e setenta e
cinco centésimos por cento) do seu capital social.
Cataguases, 14 de maio de 2021.
Mauricio Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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