INVESTCO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 00.644.907/0001-93
NIRE 17.300.000.914
INVESTCO S.A., pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade por
ações, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.644.907/0001-93, devidamente registrada na Comissão de
Valores Mobiliários – CVM como companhia aberta sob n.º 1858-9, com sede na Cidade de
Miracema, Estado do Tocantins, na Rodovia TO Miracema, Km 23, s/nº (“Companhia”), em
cumprimento ao que estabelece o artigo 12, § 1º, da Instrução CVM nº. 358, de 3.1.2002, comunica
que a EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito privado constituída sob a
forma de sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.983.431/0001-03, devidamente
registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM como companhia aberta sob n.º 1976-3,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, n.º 530, 14º
andar/parte (“EDP”), adquiriu 6.781.704 (seis milhões, setecentas e oitenta e uma mil, setecentas
e quatro) ações preferenciais classe “C” de emissão da INVESTCO S.A., pessoa jurídica de direito
privado constituída sob a forma de sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob
nº. 00.644.907/0001-93, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM
como companhia aberta sob nº. 1858-9, com sede na Cidade de Miracema do Tocantins, Estado do
Tocantins, na Rodovia TO Miracema, Km 23, s/nº, CEP 77650-000 (“Companhia”),
representativas de 6,87% do total das ações de tal classe, passando a deter atualmente 28.803.827
(vinte e oito milhões, oitocentas e três mil, oitocentas e vinte e sete) ações preferenciais classe “C”,
correspondentes a 29,16% do total das ações de tal classe. Trata-se de um investimento em ações
sem direito a voto objetivando exclusivamente aumento da participação econômica na Companhia,
que não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia.
Presentemente, não há uma quantidade de ações da Companhia visada pela EDP. Atualmente, a
EDP, ou pessoas jurídicas ligadas à EDP, detêm, direta ou indiretamente, os seguintes valores
mobiliários de emissão da Companhia: (a) 269.357.612 (duzentas e sessenta e nove milhões,
trezentas e cinqüenta e sete mil, seiscentas e doze) ações ordinárias, correspondentes a 73,00% do
total das ações de tal classe; (b) 171.150.047 (cento e setenta e um milhões, cento e cinqüenta mil e
quarenta e sete) ações preferenciais classe “R”, correspondentes a 73,00% do total das ações de tal
classe; (c) 7.918.250 (sete milhões, novecentas e dezoito mil, duzentas e cinqüenta) ações
preferenciais classe “A”, correspondentes a 48,61% do total das ações de tal classe; e (d) 4.795.304
(quatro milhões, setecentas e noventa e cinco mil, trezentas e quatro) ações preferenciais classe “B”,
correspondentes a 93,00% do total das ações de tal classe. Não há debêntures conversíveis em
ações detidas, direta ou indiretamente, pela EDP ou pessoa a ela ligada. A EDP, ou pessoa a ela
ligada, participa de acordo regulando (a) direito de preferência que deve ser observado pelos
acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia, no caso de alienação de ações, diretas ou
indiretas da Companhia; e (b) alienações de ações ordinárias que impliquem na alteração da
composição acionária da Companhia estão sujeitas à observância do direito de preferência dos
demais acionistas, diretos ou indiretos, detentores de ações ordinárias da Companhia.
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