Toronto, 25 de setembro de 2012
A
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
Avenida Itamarati, 160
Florianópolis, SC 88034-900
At.: Sr. André Luiz de Resende

Ref.: Transferência de participação relevante

Caro Sr. André,

Em cumprimento ao artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº. 358, ONTARIO
TEACHERS’ PENSION PLAN BOARD, fundo de pensão constituído de acordo com as leis da Província de
Ontario, Canada, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº
05.479.953/0001-06 (“OTPP”), vem, por meio desta, informar a ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
(“Companhia”) o quanto segue:
(i)

em 13 de setembro de 2012, 1.494.505 ações preferenciais classe B de emissão da
Companhia (“Ações Preferenciais Classe B”), representativas de 6,48% do total de Ações
Preferenciais Classe B, foram transferidas da titularidade direta da OTPP para TP Partners
Fund, L.P., uma limited partnership constituída de acordo com as leis da Província de
Ontario, Canada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.501.613/0001-80 (o “Fundo” e a
“Transferência”);

(ii)

após a Transferência, a OTPP permanece (a) como detentora indireta das 1.494.505 Ações
Preferenciais Classe B objeto da Transferência; (b) como detentora direta de 125.800 Ações
Preferenciais Classe B, representativas de 0,55% do total de Ações Preferenciais Classe B;

(iii)

nesta data, a OTPP e o Fundo não detém, direta ou indiretamente, quaisquer outros valores
mobiliários, debêntures, bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações e de opções
de compra de ações de emissão da Companhia;

(iv)

nesta data, a OTPP e o Fundo não são parte, direta ou indiretamente, de nenhum acordo de
acionistas ou qualquer outro acordo cujo objeto seja governar o relacionamento e direitos de
voto entre acionistas da Companhia, e/ou prever regras e procedimentos sobre a compra e
venda de valores mobiliários de emissão da Companhia;

(v)

a Transferência não tem como intuito alterar o controle da Companhia ou influenciar a
estrutura administrativa da Companhia.

Permanecemos à inteira disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

Atenciosamente,

________________________________________
ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN BOARD

