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Ref.: Redução na participação acionária da Centrais Elet de Santa Catarina S.A
Prezados Senhores,
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
61.809.182/0001-30, com sede à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre IV, 7º andar, vem
comunicar ao mercado em geral, na forma do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, que seus fundos de
investimento, carteiras administradas e investidores não residentes representados legalmente por esta
Instituição, reduziu a participação da Centrais Elet de Santa Catarina S.A, para 1,91% do capital social, sendo
certo que com tal alienação passou a deter 738.047 ações preferenciais classe B, correspondentes a 3,20%
dessa espécie de ações emitidas pela mencionada companhia. Desse conjunto de investidores apenas uma

parcela é gerida por empresas do grupo CSHG, pois não são todos que possuem política de
investimento e de exercício de votos em Assembléias Gerais sob responsabilidade de empresas
pertencentes ao grupo CSHG em caráter discricionário.
Após referida redução esclarecemos que:
a) Os investidores não residentes, fundos de investimento que, embora representados ou
administrados pela CSHG, sua política de investimentos e de exercício de votos em Assembléias
Gerais, nos termos dos respectivos estatutos/regulamentos, não é exercida ou não estão sob a
responsabilidade da CSHG em caráter discricionário, atualmente detém 3,1983% das ações,
preferenciais classe B emitidas pela Centrais Elétrica de Santa Catarina S.A.
b) Demais investidores não residentes, fundos de investimento cuja política de investimentos e de
exercício de votos em Assembléias Gerais, nos termos dos respectivos estatutos/regulamentos, é
exercida em caráter discricionário por empresas pertencentes ao grupo da CSHG, atualmente detém
0,0017% das ações, preferenciais classe B emitidas pela Centrais Elétrica de Santa Catarina S.A
Atenciosamente,
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