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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”), especialmente a Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, e a Instrução CVM n.º 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada
(“ICVM 361/02”), 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 e 8 de março de 2021, com referência
à oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação a ser lançada pela Companhia,
tendo por objeto as ações em circulação de emissão da Rede Energia Participações S.A. (“Rede
Energia”) (“Oferta”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Na noite de ontem, 07 de abril de 2021, a CVM comunicou à Companhia o deferimento do registro da
Oferta, por meio do Ofício n.º 185/2021/CVM/SRE/GER-1 (“Ofício”).
A esse respeito, a Companhia informa que, nos termos aprovados pela CVM, a Oferta será lançada ao
preço de R$ 8,42 (oito reais e quarenta e dois centavos) por ação, observados, conforme aplicável,
os mecanismos de ajuste de preço constantes do edital da Oferta (“Edital”).
Com o registro, em atenção ao Ofício, a Companhia deverá providenciar a publicação do Edital, com
a íntegra dos termos e condições da Oferta, até o dia 19 de abril de 2021, na forma do art. 11 da ICVM
361/02.
Por fim, a Companhia reafirma o seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral
informados sobre os desdobramentos relevantes dos assuntos aqui tratados, notadamente com relação
à publicação do Edital e ao agendamento do leilão da Oferta na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Cataguases, 8 de abril de 2021.
Mauricio Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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