SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.
NIRE. 35.300.352.891
CNPJ 09.391.823/0001-60
(“Companhia Aberta”)

FATO RELEVANTE
A Santo Antônio Energia S.A. (“SAE” ou “Companhia”), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e dando sequência às
informações prestadas no Fato Relevante divulgado no dia 07/08/14, comunica ao mercado sobre os
seguintes fatos:
No dia 12/08/14 a Companhia apresentou recursos judiciais visando reestabelecer as liminares citadas no
referido Fato Relevante (FID e excludente de responsabilidade).
No dia 18/08/14 a SAE foi notificada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, que
determinou que a SAE: (i) apresentasse, até o dia 21/08/14, garantias financeiras no valor de R$ 1.018
milhões; e (ii) liquidasse, no dia 08/09/14, todos os recursos pendentes perante a CCEE, no valor de R$
970 milhões.
No dia 21/08/14, data da apresentação da garantia acima mencionada, os recursos judiciais contestando a
cassação das liminares, bem como os valores acima mencionados, ainda não haviam sido julgados.
Adicionalmente, no processo referente à excludente de responsabilidade, em 1ª instância, foi proferida
sentença favorável à SAE.
Tendo em vista que a contabilização da CCEE não considerou os aspectos mencionados no parágrafo
acima, a Companhia depositou o valor de R$ 120 milhões referente à parcela incontroversa junto à CCCE,
demonstrando comprometimento em honrar com suas obrigações financeiras.
Em 22/08/14, em função das garantias aportadas não terem correspondido ao valor total apontado pela
CCEE, esta disponibilizou lista dos “Agentes Vendedores com Ajuste de Registro de Contratos”, incluindo
a Companhia na referida lista.
A liquidação financeira na CCEE está prevista para ocorrer no dia 08/09/14.

A Companhia e seus assessores estão trabalhando para reverter o posicionamento da CCEE, afastando
os ônus decorrentes da cobrança do FID e da não consideração da excludente de responsabilidade.
A SAE continuará mantendo os seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre os
andamentos e as repercussões destes temas.

São Paulo, 25 de agosto de 2014.
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