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COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE, ("Companhia"), em complemento aos 

Comunicados ao Mercado divulgados em 29 de abril de 2015 , 28 de julho de 2015, 06 de novembro de 

2015, 18 e 22 de dezembro de 2015 e 02 de fevereiro de 2016, comunica que suas 

acionistas controladoras indiretas Enersis Américas S.A., Chilectra Américas S.A. e Endesa Américas 

S.A., sociedades anônimas chilenas de capital aberto, com sede na Cidade de Santiago, República do 

Chile, na Calle Santa Rosa, n.º 76, inscritas na Superintendência de Valores y Seguros do Chile sob os 

n.ºs 175, 1137 e 1138, respectivamente, em conjunto denominadas “Sociedades” divulgaram em 05 de 

agosto, dois Fatos Relevantes ao mercado em que atuam. 

Em um deles, informam sobre o recebimento / conhecimento, na referida data, dos documentos 

referentes à proposta de operação entre partes relacionadas através da qual Chilectra Américas S.A. e 

Endesa Américas S.A. serão incorporadas à Enersis Américas S.A. Tais  documentos encontram-se à 

disposição dos interessados nos websites das referidas Sociedades: www.enersis.cl, 

www.chilectraamericas.cl e www.endesaamericas.cl. 

 No outro, as Sociedades informam que seus respectivos Conselhos de Administração aprovaram, 

também na referida data, convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para 28 de setembro de 2016 

para deliberar sobre a operação de incorporação, sendo (i) Enersis Américas S.A. para incorporar 

Chilectra Américas S.A. e Endesa Américas S.A., (ii) Chilectra Américas S.A. para deliberar sobre sua 

incorporação por Enersis Américas S.A. e (iii)  Endesa Américas S.A. para deliberar sobre sua 

incorporação por Enersis Américas S.A. Os Fatos Relevantes divulgam, ainda, as condições suspensivas 

à que estará sujeita a operação de incorporação, que após cumpridas, resultariam na dissolução da 

Chilectra Américas S.A. e Endesa Américas S.A. na sociedade incorporadora Enersis Américas S.A. e na 

lavratura de uma única escritura pública declarativa. A sociedade incorporadora Enersis Américas S.A. 

alterará sua denominação social para Enel Américas S.A. 

Maiores esclarecimentos a respeito da referida operação de incorporação poderão ser encontrados nos 

websites supra citados das referidas Sociedades. 

 A Companhia reitera ao mercado brasileiro que a operação de incorporação das Sociedades no Chile 

não acarreta mudança no controle da Companhia. 

 

Fortaleza, 08 de agosto de 2016. 
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