Toronto, March 14, 2013

To
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC
Avenida ltamarati, 160
Florianópolis, SC 88034-900
Attn: Mr. André Luiz de Rezende – Investor Relations’ Officer

Re.: Disposal of relevant shareholding

Dear Mr. André,

ln compliance with Section 12 of the lnstruction No. 358 enacted by the Brazilian Securities
Commission (Comissão de Valores Mobiliários), ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN BOARD, a
pension plan existing in accordance with the laws of the Province of Ontario, Canada, enrolled with
the Brazilian Taxpayers' Registry under No. 05.479.953/0001-06 ("OTPP") hereby informs CENTRAIS
ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. (the "Company") about the following:
(i)

as of March 12, 2012, OTPP holds, directly and indirectly, 1,136,805 Preferred Class B Shares
issued by the Company (“Preferred Class B Shares”), which represent 4.93% of the
outstanding Class B Preferred Shares;

(ii)

on this date, OTPP does not hold, either directly or indirectly, any other securities, bonds,
warrants, subscription rights or any stock call option issued by the Company;

(iii)

on this date, OTPP is neither party to, directly or indirectly, any shareholders' agreement nor to
any other agreements with the scope to govern the relationship and voting rights among
shareholders of the Company and/ or to provide for rules and procedures regarding the
purchase and sale of securities issued by the Company;

(iv)

the disposal of the relevant Preferred Class B Shares is not aimed to change the control or
influence the management structure of the Company.

We remain at your entire disposal should you need any further clarification.

Sincerely,

__________________________________________________________
ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN BOARD
By: Jeff Davis
Title: Vice President and Associate General Counsel

Toronto, 14 de março de 2013

A

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. - CELESC
Avenida
Itamarati, 160
Florianópolis, SC 88034-900 At.: Sr. André Luiz de Resende – Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Alienação de participação relevante

Caro Sr. André,

Em cumprimento ao artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 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 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:

desde 12 de março de 2012, a OTPP detém, direta ou indiretamente, 1.136.805 ações preferenciais
classe B de emissão da Companhia (“Ações Preferenciais Classe B”), representativas de 4,93% do
total de Ações Preferenciais Classe B;

nesta data, a OTPP 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;

nesta data, a OTPP não é 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;

as Ações Preferenciais Classe B relevantes 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.
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