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AVISO AOS ACIONISTAS

A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“AES Eletropaulo”) (B3: ELPL4;
ELPL3), dando seguimento ao quanto informado no Fato Relevante divulgado em 12 de setembro de
2017 no tocante à conversão das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, comunica
aos Srs. Acionistas o que segue:
1. Em cumprimento ao disposto no §1º do artigo 137 da Lei nº 6.404/76, os acionistas titulares de
ações preferenciais da Companhia que não compareceram, se abstiveram de votar ou votaram contra
a conversão das ações na Assembleia Especial de acionistas titulares de ações preferenciais realizada
em 12 de setembro de 2017 poderão exercer o direito de retirada relativamente às ações preferenciais
de emissão da Companhia de que sejam, comprovada e ininterruptamente, titulares desde 23 de
fevereiro de 2017 (inclusive).
2. As ações adquiridas a partir do dia 24 de fevereiro de 2017 não conferirão ao seu titular o direito de
retirada. Dessa forma, as pessoas ou entidades que, em virtude de contrato de mútuo de ações
(“aluguel de ações”), na posição de mutuante, tenham transferido as suas ações preferenciais ou
tenham mantido as ações preferenciais mutuadas a terceiros no encerramento do pregão de 23 de
fevereiro de 2017, não poderão exercer o direito ao reembolso com relação às ações preferenciais
mutuadas, uma vez que, na forma da lei e conforme entendimento da Comissão de Valores Mobiliários
(Processo CVM n.º SP 2011/0304), o mútuo acarreta a efetiva transferência da titularidade das ações
do mutuante ao mutuário. Do mesmo modo, os acionistas que no encerramento do pregão de 23 de
fevereiro de 2017 eram titulares de ações preferenciais por força de contratos de mútuo, na posição
de mutuários, e mantenham a titularidade dessas ações preferenciais até o momento do exercício do
direito de retirada, poderão exercê-lo, na forma da lei.
3. Tendo em vista a publicação da ata Assembleia Especial na presente data, o prazo para exercício do
direito de retirada iniciar-se-á em 29 de setembro de 2017, nos termos do disposto no artigo 137, V da
Lei nº 6.404/76, e encerrar-se-á em 30 de outubro de 2017.
4. Na ausência de pedido de levantamento de balanço especial, o reembolso a ser pago pela

Companhia será de R$ 16,10 por ação preferencial, correspondente ao valor patrimonial contábil da
ação calculado com base no patrimônio líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2016.
5. Os acionistas cujas ações preferenciais estiverem depositadas na Central Depositária da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (”B3”), se desejarem, deverão exercer referido direito por meio dos seus agentes
de custódia. Os demais acionistas deverão exercer o direito de retirada nas agências do Banco Itaú
S.A., instituição financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia, especializadas no
atendimento aos acionistas, localizadas nos seguintes endereços: Av. Almirante Barroso, 52 - 2º andar
- Centro, Rio de Janeiro e Rua Boa Vista, 176 - 1º Subsolo - Centro, São Paulo ou através do canal de
atendimento aos acionistas por meio dos telefones 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) e
0800 7209285 (demais localidades) no horário de atendimento das 9h às 18h em dias úteis.
6. Em sendo confirmada a conversão, as datas de pagamento do valor do reembolso e em que a
Companhia passará a ter só ações ordinárias negociadas na B3 serão informadas pela Companhia
através de novo aviso aos acionistas, a ser oportunamente divulgado.
7. Os acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ, ou a indicação de
Banco, Agência e Conta-Corrente, e que exercerem o direito de retirada, terão os valores a que fizerem
jus creditados somente a partir do 3º dia útil contado da data da atualização cadastral junto ao Banco
Itaú S.A., a qual poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede.
A administração da Companhia reitera, por fim, que poderá fazer uso da faculdade prevista no §3º do
Art. 137 da Lei nº 6.404/76 no sentido de propor a reconsideração da conversão das ações, a depender
do eventual resultado do exercício do direito de retirada pelos acionistas titulares de ações
preferenciais, sendo a operação viável apenas caso o custo decorrente do exercício do direito de
retirada não seja substancial e, portanto, não afete a estabilidade financeira da Companhia.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca da evolução do assunto
objeto dessa comunicação.
Barueri, 28 de setembro de 2017.
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