
Roteiro para Venda de Ações Ordinárias durante os 3 meses seguintes à Data do 
Leilão realizado no Âmbito da Oferta Pública de Aquisição de Ações da Coelce 
realizada pela Enersis S.A. ("Ofertante") 
 
Nos termos do Fato Relevante divulgado pela Companhia Energética do Ceará – COELCE 
("Coelce") em 17 de fevereiro de 2014 ("Fato Relevante"), tendo em vista que a Ofertante 
adquiriu mais de 2/3 do total de Ações Ordinárias em circulação, observado o disposto na 
Cláusula 10.2 do Edital da OPA, e nos termos do §2° do artigo 10 da Instrução CVM 
361/02, a Ofertante está obrigada, diretamente ou por meio de outra sociedade por ela 
controlada direta ou indiretamente, a adquirir, nas condições estabelecidas no Edital da 
OPA, Ações Ordinárias em circulação, pelo prazo de 3 meses contado de 17 de fevereiro de 
2014.   
 
Conforme também disposto no Fato Relevante, encontra-se detalhado abaixo o 
procedimento a ser observado para alienação das Ações Ordinárias pelos acionistas que 
assim o desejarem durante tal período de 3 meses: 
 
1. Acionistas interessados em alienar suas Ações Ordinárias encaminharão 
comunicação para o endereço da Coelce (Companhia Energética do Ceará – COELCE, Rua 
Padre Valdevino, nº 150, 60.135-040, Fortaleza, CE, Atte.: Isabel Regina Alcântara, Ref.: 
Oferta Pública Voluntária para Aquisição de Ações – Enersis), juntamente com a 
documentação mencionada no item 4.1.1 do Edital da OPA. 
 
2.  A Coelce encaminhará à Ofertante e à Instituição Intermediária, diariamente, as 
comunicações recebidas de acionistas. 
 
3.  Conforme disposto no item 10.2 do Edital, a Ofertante terá até 15 dias para 
adquirir as Ações Ordinárias dos acionistas que desejarem vendê-las. Neste contexto, a 
Ofertante estabeleceu uma série de datas nas quais comprará tais Ações Ordinárias dos 
acionistas que desejarem vender suas Ações Ordinárias através da BM&FBovespa. Tais 
datas são as seguintes (cada uma, uma "Data de Aquisição"): 
 

 5 de março de 2014 
 20 de março de 2014 
 4 de abril de 2014 
 17 de abril de 2014 
 2 de maio de 2014 
 16 de maio de 2014 

 
4. Em cada Data de Aquisição, a Ofertante (ou outra sociedade por ela controlada 
direta ou indiretamente) lançará ordem de compra das Ações Ordinárias em circulação 
pelo preço definido na forma do item 10.2 do Edital (i.e., preço final obtido no Leilão, 
ajustado pela variação da taxa SELIC (assumindo-se 252 Dias Úteis por ano), calculado pro 
rata die desde a 20 de fevereiro de 2014 (i.e., data de liquidação do Leilão) até a data do 
efetivo pagamento, ajustado por dividendos, juros sobre capital próprio, agrupamento de 
ações, desdobramentos ou conversões eventualmente declarados ou ocorridos ("Preço da 
OPA Corrigido").  
 
5. Os acionistas que desejarem vender suas Ações Ordinárias (ainda que não tenham 
enviado comunicação para a Companhia na forma do item 1 acima) deverão, através de 
instituição Corretora que os represente, apresentar ordem de venda pelo Preço da OPA 
Corrigido até as 16:00 horas (horário de Brasília) da respectiva Data de Aquisição. Para tal 
finalidade, o Preço da OPA Corrigido será disponibilizado a cada dia útil até as 11:00 horas 



(horário de Brasília), na seguinte pagina da internet mantida pela Coelce: 
www.coelce.com.br/ri.htm (neste site acessar "OPA Enersis"). 
 
6. A liquidação do Preço da OPA Corrigido das Ações Ordinárias adquiridas em cada 
Data de Aquisição observará os procedimentos normais de liquidação da BM&FBovespa. 
 


