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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” ou “CESP”), informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, em reunião realizada em 28 de janeiro de 2019, o Conselho de Administração da
Companhia elegeu o Sr. Mario Bertoncini para ocupar os cargos de Diretor Financeiro,
Administrativo e de Relações com Investidores da Companhia, tendo aceito, nesta ocasião,
a renúncia do Sr. Frederico Ferreira Sarmento, que ocupa interinamente estes mesmos
cargos.
A eleição do Sr. Mario e a renúncia do Sr. Frederico produzirão efeitos a partir de 1º de
março de 2019, sendo que o Sr. Frederico continuará exercendo os cargos de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores e de Diretor Administrativo interinamente até
referida data.
“A contratação do Mário faz parte da estratégia de transformação da Companhia que está
pautada pela construção de um time de alta performance, excelência operacional e
modernização da empresa” afirma Fabio Zanfelice, Diretor Presidente da CESP.
O Sr. Mario Bertoncini ocupa o cargo de Vice-Presidente de Finanças e CFO da Nexa
Resources desde janeiro de 2014 até o presente momento, tendo liderado com sucesso o
processo de abertura de capital da companhia em 2017 nas bolsas de valores de Toronto e
de Nova Iorque. Entre 2011 e 2013 foi Diretor de Tesouraria Corporativa da Votorantim
S.A. Anteriormente, o Sr. Mario atuou em posições de liderança no Banco Itaú BBA e no
Unibanco no Brasil, como Diretor Comercial Corporate e Diretor de Fusões e Aquisições,
entre outras posições. O Sr. Mario foi, de 2013 até recentemente, membro do Conselho de
Administração da Nexa Peru, Nexa Atacocha e, entre 2012 e 2013, membro suplente do
Conselho de Administração da Fibria S.A., onde também atuou como membro do Comitê
de Finanças.

O Sr. Mario é graduado em Administração de Empresas pela FGV - Fundação Getúlio
Vargas, Brasil e possui MBA – Master in Business Administration pela The Wharton School da
Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos.
A Companhia agradece ao Sr. Frederico por sua relevante contribuição durante este
importante período de transição, destacando que continuará contando com sua
colaboração como Conselheiro de Administração. A Companhia informa ainda que o Sr.
Frederico retornará à sua posição de Diretor Geral da VTRM Energia Participações S.A.,
joint venture que faz parte do bloco de controle da Companhia e é formada pela Votorantim
Geração de Energia S.A. e pelo Canada Pension Plan Investment Board.
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, 29 de janeiro de 2019.
Frederico Ferreira Sarmento
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Interino e Diretor Administrativo
Interino

