São Paulo, 14 de junho de 2012

Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Superintendência de Relações com Empresas
Gerência de Acompanhamento de Empresas 1
Att:

Nilza Maria Silva de Oliveira
c/c gre@bvmf.com.br

Ref.: OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 476/2012 – Solicitação de Esclarecimento.
Prezados Senhores,
Fazemos referência ao Ofício/CVM/SEP/GEA-1/Nº 476/2012, datado de 13 de junho de
2012 (“Ofício”), recebido pela REDE ENERGIA S.A., (“REDE” ou “Companhia”) em 13
de junho de 2012.
Referido Ofício solicita esclarecimentos sobre matéria veiculada no dia 13 de junho de
2012, no jornal “Valor Econômico”, seção Empresas, intitulada “Opções para o grupo
Rede”, na qual constam as seguintes afirmações:
O governo estuda dividir operações do grupo Rede Energia no setor de
distribuição como uma das opções para resolver suas dificuldades, sobretudo da
Celpa, do Pará, que está em processo de recuperação judicial, informou a Reuters.
Segundo fontes, uma das propostas é transferir a Celpa para a Equatorial Energia,
dona da Cemar, do Maranhão. As operações em Mato Grosso do Sul e Minas
Gerais ficariam com a Cemig.
Em resposta ao Ofício, a Companhia e a Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA (“em
recuperação judicial”), esclarecem a seus acionistas e ao mercado que, embora alguns
potenciais investidores tenham manifestado interesse no exame de documentos de
sociedades do grupo Rede, para avaliação de eventual operação de aquisição de
participação societária, até este momento nenhuma oferta vinculante foi apresentada por
parte de qualquer desses investidores e nenhum compromisso de aquisição vinculante foi
celebrado entre qualquer investidor e qualquer das sociedades do grupo Rede ou seus
controladores. Não há até esta data, portanto, nenhum fato que, nos termos da Instrução
CVM n.º 358/02, possa ser considerado relevante a respeito desse assunto e que não tenha
sido divulgado ao mercado. Qualquer eventual fato novo que modifique essa situação será
informado imediatamente, na forma exigida pela legislação vigente esclarece a seus
acionistas e ao mercado que a Equatorial Energia S.A. e o fundo de private equity GP
Investments manifestaram interesse no exame de documentos da Companhia, para
avaliação de eventual operação de aquisição de participação acionária. Não obstante, até
este momento nenhuma proposta vinculante foi apresentada por parte dos referidos
investidores, bem como nenhum compromisso de aquisição foi celebrado entre qualquer

desses investidores e a Companhia ou seus controladores, razão pela qual não nos pareceu
necessária a divulgação de fato relevante ao mercado.
Atenciosamente,

REDE ENERGIA S.A.
Maurício Aquino Halewicz
Diretor de Relação com Investidores

Centrais Elétricas do Pará S.A – CELPA, em Recuperação Judicial
Carmem Campos Pereira
Diretora Presidente e de Relação com Investidores

