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COMUNICADO AO MERCADO
A ENERGISA S/A (“Companhia”), companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 00.864.214/0001-06, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº
358, Artigo 12, Parágrafo 4º, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que recebeu correspondência de seu
acionista Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), CNPJ/MF 60.701.190/0001-04, datada
de 22 de março de 2022, informando que, em 21 de março de 2022, a soma
das ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos referenciados em tais ações, conforme aplicável, detidos pelo
conjunto de fundos de investimento por ele geridos atingiu 4,98% das ações
preferenciais emitidas por essa Companhia, totalizando 52.731.580 ações
preferenciais, configurando redução na participação acionária relevante.
Adicionalmente, o Itaú declarou que tal participação não tem o objetivo de
alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade.
A íntegra da correspondência encontra-se anexa a este comunicado.

Cataguases, 22 de março de 2022.
Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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São Paulo, 22 de março de 2022.
À
Energisa SA
Rua Praia de Botafogo, 228, Edifício Argentina
Botafogo, Rio de Janeiro – RJ
22250-906
Att, Deborah Coutinho Gil Nunes
Gerente de Relações com Investidores
Ref.: Declaração de Participação Acionária Relevante
Prezado(a) Senhor(a),
O Itaú Unibanco S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04, vem comunicar a essa Companhia que, em 21/3/2022, a soma das
ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações,
conforme aplicável, detidos pelo conjunto de fundos de investimento por ele geridos atingiu 4,981% das ações
preferenciais emitidas por essa Companhia, totalizando 52731580 ações, configurando redução na participação
acionária relevante, nos termos do art. 12 da Instrução CVM 358/2002.
Declara, ainda, que tal participação não tem o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da sociedade.
A fim de evitar dúvidas, reforçamos que, conforme acima mencionado, esta comunicação refere-se a
posições detidas por fundos de investimentos geridos pelo Itaú Unibanco, no contexto de sua atividade de
administração de recursos de terceiros (asset management ).
Atenciosamente,

Itaú Unibanco S/A
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