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COMUNICADO AO MERCADO
A CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, sociedade anônima, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5.312,
Pedreira, CEP 04447-011, inscrita no CNPJ sob o n.º 60.933.603/0001-78, registrada na
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o
código 02577 (“Companhia”), em complemento aos fatos relevantes divulgados em 19 de
outubro de 2018 e em 10 de dezembro de 2018, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral o quanto segue.
Em 19 de outubro de 2018, foi realizado leilão (“Leilão”) de venda das ações do capital social
da Companhia de propriedade do Estado de São Paulo e de suas controladas
(“Vendedores”), nos termos do Edital nº SF.001/2018 (“Edital”), tendo sido consagrado
vencedor do certame o Consórcio São Paulo Energia, consórcio formado pela VTRM
Energia Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8501, 2º andar, sala 11, Pinheiros, CEP
05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.594.234/0001-23 (“VTRM”) e pela SF Ninety
Two Participações Societárias S.A., a sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8501, 2º andar, sala 07, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 31.467.270/0001-30 (“SF Ninety-Two”).
Nos termos do Edital, os Vendedores destinaram 16.375.710 (dezesseis milhões, trezentas e
setenta e cinco mil, setecentas e dez) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia (“Ações ON”) para aquisição pelos empregados da
Companhia, no âmbito de oferta a eles destinada (“Oferta aos Empregados”), tendo sido
ofertadas (a) 1.202.700 (um milhão duzentas e duas mil e setecentas) Ações ON ao preço de
R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos) (“Ações ON do Lote A”); e (b) 15.173.010 (quinze
milhões cento e setenta e três mil e dez) Ações ON ao preço de R$ 14,30 (quatorze reais e
trinta centavos) (“Ações ON do Lote B”).
Eventuais Ações ON que não fossem adquiridas na Oferta aos Empregados deveriam ser
obrigatoriamente adquiridas pelo vencedor do Leilão, conforme cronograma previsto no
Edital.

Entre 2 de novembro de 2018, inclusive, e 20 de dezembro de 2018, inclusive, ocorreu o
período de reserva da Oferta aos Empregados e, em 28 de dezembro de 2018, ocorreu a
liquidação da Oferta aos Empregados.
Na presente data, a comissão organizadora do Leilão comunicou à Companhia que, no
âmbito da Oferta aos Empregados, foram adquiridas pelos empregados 1.202.685 (um
milhão, duzentas e duas mil, seiscentas e oitenta e cinco) Ações ON do Lote A e 603.221
(seiscentas e três mil, duzentas e vinte e uma) Ações ON do Lote B.
Diante do exposto, está prevista para ocorrer no dia 9 de janeiro de 2019, a liquidação das
sobras de ações não adquiridas durante a Oferta aos Empregados, de maneira que a VTRM
e a SF Ninety-Two, na qualidade de integrantes do Consórcio, adquirirão as 14.569.804
(quatorze milhões, quinhentas e sessenta e nove mil, oitocentas e quatro) Ações ON
remanescentes, sendo: (a) 15 (quinze) Ações ON ao preço de R$ 7,21 (sete reais e vinte e um
centavos); e (b) 14.569.789 (quatorze milhões, quinhentas e sessenta e nove mil, setecentas e
oitenta e nove) Ações ON ao preço de R$ 14,42 (quatorze reais e quarenta e dois centavos),
ambos os valores devidamente atualizados pela variação da Taxa SELIC entre 19 de outubro
de 2018 e 11 de dezembro de 2018, data de liquidação da primeira tranche de ações do Leilão,
totalizando um montante de R$ 210.096.465,53 (duzentos e dez milhões, noventa e seis mil,
quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).
Por fim, a Companhia informa que manterá os seus acionistas e o mercado em geral
atualizados acerca do andamento dos eventos abordados na presente comunicação.
São Paulo, 2 de janeiro de 2019.
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