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À
BM&FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Gerência de Acompanhamento de Emissores
At.: Sr. Nelson Barroso Ortega - Gerência de Acompanhamento de Empresas
c/c: Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Ref.: Ofício BM&FBOVESPA GAE 3795-13

Prezados Senhores,
Em atenção ao Ofício BM&FBOVESPA GAE 3795-13, enviado à CESP - Companhia
Energética de São Paulo (“Companhia”) em 14 de outubro de 2013 (“Ofício”),
apresentamos os seguintes esclarecimentos sobre a notícia veiculada na “Agência Estado –
Broadcast”, também datada de 14 de outubro de 2013, sob o título “CESP poderia ser
minoritária em novos projetos, diz secretário José Aníbal (“Notícia”):
I. Ofício
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado - Broadcast, em 14/10/2013, consta, entre outras
informações, que a Cesp teve R$ 600 milhões de lucro no primeiro semestre e deve dar isso
ou mais no segundo semestre.
Solicitamos esclarecimentos sobre a referida notícia, até 15/10/2013, bem como outras
informações consideradas importantes.
(...)”
II. Esclarecimentos
Primeiramente, esclarecemos que o resultado da Companhia no primeiro semestre de 2013,
no valor de R$ 603,3 milhões, foi amplamente divulgado e consta das Informações
trimestrais divulgadas pela Companhia por meio do sistema Empresas.Net, não havendo
qualquer novidade a este respeito.
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- segue –
- 02 Com relação à informação sobre a repetição deste desempenho da Companhia no segundo
semestre, cabe ressaltar que os comentários atribuídos ao Sr. José Aníbal Peres de Pontes,
Secretário de Energia do Estado de São Paulo foram extraídos de uma conversa informal
com jornalistas após uma palestra ministrada por ele na sede da Associação Comercial de
São Paulo (ACSP) (“Conversa”) ao tratar sobre a possibilidade da Companhia participar em
empreendimentos de geração de energia renovável.
Neste caso, o comentário foi feito no contexto de resposta a pergunta sobre a capacidade
da Companhia em eventualmente participar de novos projetos, em que o Sr. José Aníbal
constatou o resultado do primeiro semestre e exemplificou que ao atingir aproximadamente
R$ 600 milhões de lucro no primeiro semestre a Companhia poderia repetir o mesmo
número no segundo semestre, sendo notório que os números foram mencionados
simplesmente para dar uma noção do tamanho da Companhia e não para realizar projeções
sobre os seus resultados.
Dessa forma, esclarecemos que os comentários feitos à Agência Estado – Broadcast
baseiam-se em expectativas pessoais e individuais do Sr. José Aníbal e não devem ser
interpretados ou compreendidos como projeções ou estimativas de crescimento divulgados
pela Companhia.
Por fim, a CESP gostaria de enfatizar que tem optado por não divulgar projeções e
estimativas a respeito de suas operações e resultados, nos termos do artigo 20 da instrução
CVM nº 480/09, e pretende continuar a não realizar e a não divulgar referidas projeções e
estimativas.
Sendo o que cumpria apresentar, aproveitamos a oportunidade para consignar nossos
elevados votos de estima e consideração, permanecendo à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Almir Fernando Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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