São Paulo, 11 de janeiro de 2011

CT/F/102/2011

À

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Rua XV de Novembro, 275
São Paulo - SP

A/C: Nélson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Emissores

Ref. ao Ofício GAE 29/11 de 11 de janeiro de 2011
Prezados Senhores,
Em atenção ao Ofício em epígrafe, emitido por V.Sas. em vista das últimas oscilações
registradas com as ações de nossa emissão, o aumento do número de negócios e da
quantidade negociada, no período compreendido entre 23 de dezembro de 2010 até
esta data, temos a informar que, no âmbito da Companhia, não temos conhecimento
de nenhum ato ou fato que justifique as oscilações apontadas no seu Ofício.

Atenciosamente,

Almir Fernando Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

GAE 29/11
11 de janeiro de 2011

COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
Sr. Almir Fernando Martins
Diretor de Relações com Investidores

Prezado senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de sua emissão, o aumento do número de negócios
e da quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que nos seja informado com a maior brevidade
possível, se há algum fato, do conhecimento de V.S.as., que possa justificá-los.

Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Emissores
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

C.c. Comissão de Valores Mobiliários
Sra. Elizabeth Lopez Rios Machado - Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do Sistema IPE, selecionando-se a
Categoria: Comunicado ao Mercado e, em seguida, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa, o que resultará na
transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrita a consulta acima formulada antes
da resposta dessa empresa.

