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COMUNICADO AO MERCADO
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 atendimento ao disposto no § 6º do artigo 12 da Instrução
CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358”), vem pelo presente
comunicar seus acionistas e o mercado em geral o quanto segue.
A Companhia recebeu correspondência, anexa ao presente, enviada por TCI Fund
Management Limited (“TCI”), uma sociedade constituída de acordo com as Leis do Reino
Unido, com sede em 7 Clifford Street, Londres, W1S 2FT, Reino Unido, na qualidade de
administradora de carteiras, informando que carteiras de clientes sob a sua administração
alienaram, em operações realizadas em mercado de balcão, derivativos de liquidação
financeira (total return equity swaps) referenciados em ações preferenciais classe B de emissão
da Companhia. Conforme informado na correspondência, como resultado da operação de
alienação, a exposição total de sua carteira de clientes passou a ser de 42.189.607 (quarenta e
dois milhões, cento e oitenta e nove mil e seiscentas e sete) ações preferenciais classe B,
representativas de 19,99% da totalidade das ações preferenciais classe B emitidas pela
Companhia.
Adicionalmente a TCI, informou na correspondência que nenhum de seus clientes detém
ações ou outros instrumentos derivativos referenciados em ações de emissão da Companhia.
A TCI informou também que os derivativos de liquidação financeira (total return equity
swaps) não conferem direito de voto. Dessa forma, trata-se de um investimento com
finalidade meramente econômica na Companhia, que não altera a composição do controle
ou a estrutura administrativa da Companhia.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2019.
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