COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF no 19.527.586/0001-75
Código CVM 02415-5
NIRE: 51.3.0001387-8

COMUNICADO AO MERCADO
RATING À PROPOSTA DA SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊNTURES

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A., sociedade anônima, com sede na
Cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, na Avenida das Sibipirunas, n.º 3.662, Setor
Comercial, CEP 78550-262, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial
do Estado de Mato Grosso sob o NIRE 51.3.0001387-8, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 19.527.586/0001-75, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como
companhia aberta categoria “B” sob o código n.º 2415-5 (“Companhia” ou “Emissora”),
em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), na regulamentação da CVM, em especial a
Instrução da CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 480”) e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada
(“Instrução CVM 358”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto
segue:
Em comunicado à imprensa divulgado em 07 de maio de 2018, a agência Fitch
Ratings (“Agência”) atribuiu o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA-(exp)(bra)’ (AA
menos (exp)(bra)), com Perspectiva Negativa, à proposta da segunda emissão de
debêntures da Companhia Energética Sinop S.A. O comunicado à imprensa, emitida pela
Agência e divulgado em 07 de maio de 2018, pode ser acessado no site de relações com
investidores da Companhia (http://ri.sinopenergia.com.br/).
As demais condições gerais e prazos da Emissão e das Debêntures e as condições
gerais e prazos para o Resgate Antecipado estão divulgados nas atas das Assembleias
Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 18 de abril de 2018 e em 15 de maio
de 2018, que se encontram arquivadas na sede da Companhia e, ainda, divulgada,
simultaneamente, no site da CVM (http://www.cvm.gov.br) e no site de relações com
investidores da Companhia (http://ri.sinopenergia.com.br/).
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Este Comunicado ao Mercado tem caráter exclusivamente informativo, nos
termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário
da Emissão ou de venda das Debêntures.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a
Emissão. Mais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Relações com
Investidores da Companhia.

Sinop, 07 de maio de 2018.
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