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ESCLARECIMENTOS SOBRE OFÍCIO 3353/2015 – SAE – BM&FBOVESPA

OFÍCIO DA BM&FBOVESPA:
10 de novembro de 2015
3353/2015-SAE
Equatorial Energia S.A.
Sr. Eduardo Haiama
Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,
Em notícia veiculada no jornal Valor Econômico, em 10/11/2015, consta, entre outras informações, que a Equatorial
Energia negocia com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) a sua volta ao quadro de acionistas da
Light, mas dessa vez com voz de controle.
Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa empresa, por meio do Sistema
Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o documento e as páginas em que constam as
informações e a data e hora em que as mesmas foram enviadas.
Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais informações de
interesse do mercado, por meio do Sistema Empresas.NET, garantindo sua ampla e imediata disseminação e o
tratamento equitativo de seus investidores e demais participantes do mercado.
Isto posto, solicitamos esclarecimentos, até 11/11/2015 sobre o item assinalado, com a sua confirmação ou não,
bem como outras informações consideradas importantes.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em
13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória
pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº
452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

RESPOSTA DA EQUATORIAL ENERGIA S.A.:
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2015.
Ao Sr.
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBovespa
C/C
Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
Ref.: Ofício 3353/2015-SAE
Prezados Senhores,
Em atendimento ao Ofício 3353/2015-SAE acima transcrito, vimos por meio desta, prestar as informações
solicitadas a respeito da notícia “Equatorial Energia negocia com Cemig volta à Light”, divulgada no jornal Valor
Econômico de 10 de novembro de 2015.
Diferentemente do que indica o título da matéria em referência, não há negociações em curso com este objeto.
Entretanto, a EQUATORIAL ENERGIA S/A confirma que manifestou à Companhia Energética de Minas Gerais –
CEMIG, o interesse em estudar uma possível negociação envolvendo a Light S.A. não tendo havido, contudo, troca
de informações, tampouco sido iniciadas negociações nesse sentido, de modo que não há Fato Relevante a ser
divulgado ao mercado.

Atenciosamente,
Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Equatorial Energia S/A

