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AVISO AOS ACIONISTAS

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Companhia”), em
complemento ao Fato Relevante divulgado em 23 de fevereiro de 2017 (“Fato
Relevante”), no contexto da proposta de migração da Companhia para o Novo Mercado,
esclarece aos seus acionistas o que segue, no tocante ao exercício do direito de retirada
por aqueles que votarem contra, se abstiverem de votar ou não comparecerem à
assembleia especial de acionistas preferenciais, e que sejam titulares de ações
preferenciais ininterruptamente desde o encerramento do pregão do dia 23 de fevereiro
de 2017 até a data do efetivo exercício do direito de retirada.
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.
Conforme antecipado no Fato Relevante, a administração da Companhia ainda informa
que a concretização da operação não se tornará viável se o montante da obrigação
decorrente do eventual exercício do direito ao reembolso do valor do patrimônio líquido
que corresponde às ações dos eventuais dissidentes for material. Ocorrendo essa
possibilidade, tornar-se-á necessária a convocação de nova assembleia para o reexame
da operação, nos termos do §3º do Art. 137 da Lei nº 6.404/76.
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