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AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., ("Companhia") comunica, em complemento ao Comunicado ao 

Mercado divulgado em 29 de abril de 2015, de que foi informada, nesta data, que de acordo com 

comunicado ao mercado divulgado por sua acionista controladora indireta Enersis S.A., sociedade 

anônima chilena de capital aberto com sede na Cidade de Santiago, República do Chile, na Calle Santa 

Rosa, n.º 76, inscrita na Superintendência de Valores y Seguros do Chile sob o n.º 175, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 05.453.583/0001-20, que esta, em reunião de seu Conselho de Administração 

realizada em 27 de julho de 2015, deliberou as operações societárias a serem realizadas caso seja 

aprovada uma reorganização societária visando a segregação das atividades de geração e distribuição de 

energia elétrica no Chile, das demais atividades desenvolvidas fora do Chile por Enersis S.A. e suas 

sociedades subsidiárias Chilectra S.A. e Empresa Nacional de Eletricidad S.A.. Dessa reorganização, 

resultaria a existência de Enersis Chile, com as atividades de geração e distribuição de energia elétrica no 

Chile, e de Enersis Américas, com as atividades desenvolvidas fora do Chile. O mesmo aconteceria com 

Chilectra S.A. e Empresa Nacional de Eletricidad S.A., cujas entidades Chilectra Americas y Endesa 

Americas, resultantes da reorganização, seriam absorvidas por Enersis Americas. As novas sociedades 

que venham a ser criadas em função desta reorganização societária estariam também situadas no Chile 

com ações negociadas nos mesmos mercados que as sociedades do Grupo Enersis o fazem. Para dar 

seguimento ao tema, foi deliberado que a Diretoria da Enersis deve desenvolver a operação de 

reorganização, a fim de propor aos Conselhos de Administração e acionistas de Enersis S.A., Chilectra 

S.A. e Empresa Nacional de Eletricidad S.A. as medidas necessárias para levar a cabo a reorganização 

societária. Segundo o comunicado, caso o assunto seja aprovado pelas sociedades envolvidas, e pelas 

respectivas assembléia de acionistas, a reorganização deve ser concluída até o terceiro trimestre de 

2016. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução dessa 

iniciativa. 
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