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AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA SOB O RITO AUTOMÁTICO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

1. Valor Mobiliário e Emissor 

A Energisa Transmissão de Energia S.A., na qualidade de emissora ("Emissora"), 

vem a público comunicar que a partir da presente data, encontra-se a mercado a oferta 

pública sob o rito automático de distribuição da 5ª emissão de debêntures simples, não 

conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional 

fidejussória (“Debêntures” e “Oferta”), da 

 

 
  

Energisa Transmissão de Energia S.A. 

 

Companhia Aberta - CVM nº 2458-9 

CNPJ nº 28.201.130/0001-01  

Praça Rui Barbosa, 80, parte – Cataguases, Minas Gerais  

 

perfazendo o montante total de, inicialmente, 

R$ 170.000.000,00 

(cento e setenta milhões de reais) 

 

2. Rito de Registro Automático de Distribuição 

A Oferta, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 e da Resolução CVM 

nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alteradas (“Resolução CVM 160”), está sujeita 

ao rito de registro automático, aplicável a debêntures simples emitidas por emissoras 

em fase operacional registrados perante a CVM nas categorias A e B, conforme disposto 

no inciso V do artigo 26 da Resolução CVM 160. 

3. Registro da Oferta na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") 

O registro da Oferta foi requerido perante a CVM em 11 de janeiro de 2023. 

4. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta 

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta: 

 

Nº Eventos Data Prevista(1)(2) 

1 

Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta, nos termos do 

artigo 26, V, da Resolução CVM 160. 

Divulgação do Aviso ao Mercado. 

11 de janeiro de 2023 
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Disponibilização deste Prospecto Preliminar aos investidores do 

Público-Alvo da Oferta. 

2 Início das apresentações de Roadshow. 11 de janeiro de 2023 

3 Encerramento das apresentações de Roadshow. 12 de janeiro de 2023 

4 
Procedimento de Bookbuilding 

Manifestação de Aceitação da Oferta pelos Investidores da Oferta 
25 de janeiro de 2023 

5 Registro da Oferta pela CVM  25 de janeiro de 2023 

6 

Divulgação do Anúncio de Início com a divulgação do resultado do 

Procedimento de Bookbuilding. 

Início da Oferta. 

Disponibilização do Prospecto Definitivo. 

25 de janeiro de 2023 

7 Liquidação Financeira das Debêntures. 27 de janeiro de 2023 

8 

Data de início da negociação das Debêntures na B3 e na B3 – 

Segmento Balcão. 

Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta. 

30 de janeiro de 2023 

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. 

Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM. 

 (2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser 

alterado.  

5. Obtenção do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta 

O prospecto preliminar e a lâmina da Oferta estão disponíveis nos seguintes endereços 

e páginas da Internet: 

  

Emissora 

  

https://ri.energisa.com.br/ (neste website, acessar posteriormente, na seção 

“Divulgações e Resultados”, e após isso acessar “Publicações CVM - Energisa 

Transmissão”, na sequência clicar em Prospectos e Escrituras)  

  

Coordenador Líder 

  

https://www.bv.com.br/institucional/ofertas-publicas (neste website, acessar 

posteriormente, na seção “Ofertas em Andamento”, e após isso acessar “Prospecto 

Preliminar - Energisa Transmissão” e eventuais outros anúncios, avisos e comunicados 

da Oferta); 

  

Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

  

http://www.cvm.gov.br/ (neste website, no canto esquerdo, acessar “[•]”); e  

  

 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

https://ri.energisa.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
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https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-

publicas/ofertas-em-andamento/empresas/publicacao-de-ofertas-publicas/ (neste 

website, acessar “Prospecto Preliminar” ou “Lâmina da Oferta” da Emissora “Energisa 

Transmissão de Energia S.A.”).   

 

  

A data deste Aviso ao Mercado é de 11 de janeiro de 2023. 

  

 
 

 

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/empresas/publicacao-de-ofertas-publicas/
https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/empresas/publicacao-de-ofertas-publicas/

