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FATO RELEVANTE
Preço por Unit
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (“Companhia”), em atendimento às
disposições da Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em complemento ao fato
relevante divulgado pela Companhia em 29 de setembro de 2016, vem informar aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, no âmbito da oferta pública secundária com esforços restritos de
colocação de 65.702.230 (sessenta e cinco milhões, setecentos e dois mil, duzentos e trinta)
certificados de depósito de ações, nominativos, escriturais e sem valor nominal, sendo cada um
representativo de uma ação ordinária e duas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Units”), de emissão da
Companhia e de titularidade do Fundo de Investimento em Participações Coliseu (“FIP Coliseu”) e da
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (“CEMIG” e, em conjunto com o FIP Coliseu,
“Acionistas Vendedores”), nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta”), foi estabelecido o preço por
Unit de R$19,65 (dezenove reais e sessenta e cinco centavos), resultando em um montante total de
R$1.291.048.819,50 (um bilhão, duzentos e noventa e um milhões, quarenta e oito mil, oitocentos e
dezenove reais e cinquenta centavos).
A efetiva liquidação da Oferta está programada para ocorrer em 24 de outubro de 2016, data em que
a Companhia divulgará fato relevante contendo as informações finais da Oferta, incluindo a sua nova
composição acionária, bem como disponibilizará uma versão atualizada do seu Formulário de
Referência de modo a refletir o resultado da Oferta.
Quaisquer comunicados aos acionistas da Companhia e ao mercado relacionados à Oferta serão
divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM
(www.cvm.gov.br),
da
BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br)
e
da
Companhia
(ri.taesa.com.br/).
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser
interpretado como recomendação de investimento tampouco como uma oferta para aquisição de
quaisquer valores mobiliários da Companhia, incluindo as Units.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2016.
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