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FATO RELEVANTE

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”), atendendo ao § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e à Instrução CVM nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358”), em complemento aos fatos relevantes
divulgados em 19 de outubro de 2018, 10 de dezembro de 2018 e 09 de janeiro de 2019, e
aos comunicados ao mercado divulgados em 11 de dezembro de 2018, 02 de janeiro de 2019
e 07 de janeiro de 2019 informa o quanto segue:
Nesta data, a CVM, nos termos do Ofício nº 107/2019/CVM/SRE/GER-1
(“Ofício”), deferiu o registro de oferta pública de aquisição de ações ordinárias e preferenciais
classe B de emissão da Companhia (“OPA”) a ser realizada pela VTRM ENERGIA
PARTICIPAÇÕES S.A. (“VTRM” ou “Ofertante”) em virtude da aquisição do controle da
Companhia.
Conforme estipulado no Ofício, o instrumento da OPA (“Edital”), com a íntegra dos
termos e condições da oferta, deverá ser publicado pela Ofertante no Valor Econômico e na
Folha de São Paulo até 17 de abril de 2019.
Além disso, após referida publicação, o Edital e demais documentos relacionados à
OPA serão disponibilizados para consulta nos websites da Companhia (www.ri.cesp.com.br),
do Banco Santander (Brasil) S.A. (www.santander.com.br/br/pessoa-juridica/corporatefinance/ofertas-em-andamento) (“Instituição Intermediária”), da CVM (www.cvm.gov.br) e
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), bem como disponibilizados nas sedes
da Companhia, da Ofertante e da Instituição Intermediária.
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Por fim, a Companhia informa que manterá os seus acionistas e o mercado em geral
atualizados sobre o andamento dos eventos abordados na presente comunicação.
São Paulo, 05 de abril de 2019.
Mario Bertoncini
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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