ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274
AES ELPA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 01.917.705/0001-30
NIRE 35.300.191.749
AVISO AOS ACIONISTAS
A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Companhia”) (B3:
ELPL4; ELPL3) e AES ELPA S.A. (“AES Elpa” e em conjunto com AES Eletropaulo, “Companhias”)
(B3: AELP3) vêm, em continuidade aos Avisos aos Acionistas divulgados pelas Companhias em 08,
14 e 29 de março de 2017, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral sobre o resultado
da venda das frações de emissão da AES Eletropaulo por meio dos leilões realizados na B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (“Leilões”).
Nas datas listadas abaixo foram realizados leilões e alienado o total de 14.238 (quatorze mil e
duzentas e trinta e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), que representam a
totalidade das ações formadas pelo agrupamento de frações de ações resultantes da Cisão Parcial
da AES Elpa S.A. (antiga controladora direta da Companhia) aprovada pelos acionistas na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2016. A alienação da totalidade
de ações preferenciais, 7.947 (sete mil, novecentas e quarenta e sete) ações, foi realizada em leilão
em 14 de março de 2017, conforme informado em Aviso aos Acionistas divulgado em 29 de março
de 2017.
Data
20/março/2017
28/março/2017
31/março/2017
22/maio/2017
26/maio/2017
05/junho/2017
08/junho/2017
13/junho/2017
19/junho/2017
22/junho/2017
Total

Quantidade de ações
ordinárias alienadas
38
300
1.000
7.700
700
100
200
500
500
3.200
14.238

Nesse sentido, o produto líquido da venda das ações, de R$ 13,48274931475 por ação ordinária e
R$ 12,6895391036 por ação preferencial, será creditado proporcionalmente aos detentores das
frações no dia 10 de julho de 2017, da seguinte forma: (a) os acionistas correntistas do Banco Itaú
Unibanco S.A. terão seu crédito efetuado automaticamente em conta corrente de sua titularidade no
Banco Itaú Unibanco S.A. (“Banco”), desde que tenham manifestado seu interesse em receber em
conta corrente os valores a que tiverem direito e que seu cadastro junto a este Banco esteja
atualizado; (b) os acionistas com ações custodiadas na Central Depositária da B3 terão os valores a
que fizerem jus creditados diretamente à B3, que se encarregará de repassá-los aos acionistas por
meio dos agentes de custódia; e, (c) os demais acionistas elegíveis deverão solicitar na agência do
Banco Itaú Unibanco S.A. de seu relacionamento ou preferência a emissão de aviso de pagamento
para recebimento no caixa ou por meio de crédito em conta corrente de outros bancos, às expensas
desses acionistas, mediante a apresentação dos dados bancários pertinentes (banco, agência e
número de conta corrente).
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia está disponível para esclarecer
eventuais dúvidas relativas à Cisão Parcial da AES Elpa S.A., o que pode ser feito por meio do site
ri.aeseletropaulo.com.br.

Barueri, 5 de julho de 2017.
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