ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274
AVISO AOS ACIONISTAS

A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Eletropaulo” ou
“Companhia”) (B3: ELPL3), vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em
continuidade às informações divulgadas pela Companhia no aviso aos acionistas datado de 26 de
julho de 2018 (“Primeiro Aviso aos Acionistas”), que em 30 de agosto de 2018 encerrou-se o
período de exercício do direito de preferência para subscrição de ações no âmbito do aumento
de capital da Companhia, por subscrição privada, aprovado pelo Conselho de Administração da
Eletropaulo em 26 de julho de 2018 (“Aumento de Capital”).
I.

Resultado do Exercício do Direito de Preferência

De acordo com a Itaú Corretora de Valores S.A., agente escriturador das ações de emissão da
Companhia (“Itaú”), durante o período de exercício do direito de preferência foram subscritas
31.536.396 (trinta e um milhões, quinhentas e trinta e seis mil, trezentas e noventa e seis) novas
ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo preço de emissão de R$ 45,22 (quarenta e cinco
reais e vinte dois centavos) por ação, totalizando o montante de R$ 1.426.075.827,12 (um bilhão
quatrocentos e vinte e seis milhões, setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e doze
centavos), equivalente a 95,07% do total do Aumento de Capital.
Tendo em vista que foi aprovada, no âmbito do Aumento de Capital, a emissão de 33.171.164
(trinta e três milhões, cento e setenta e uma mil, cento e sessenta e quatro) novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal pela Companhia, não foram subscritas durante o
período de exercício do direito de preferência 1.634.768 (um milhão, seiscentas e trinta e quatro
mil, setecentas e sessenta e oito) ações ordinárias (“Sobras”).
II.

Subscrição de Sobras

De acordo com o informado no Primeiro Aviso aos Acionistas, as Sobras poderão ser subscritas
pelos acionistas que:
(i)

exerceram seu direito de preferência para subscrição de ações ordinárias no âmbito do
Aumento de Capital durante o período de 01 de agosto de 2018 a 30 de agosto de 2018; e,

(ii)

manifestaram, no boletim de subscrição relativo ao exercício do direito de preferência,
interesse na reserva de sobras.

A subscrição das Sobras deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do dia
05 de setembro de 2018 (inclusive), ou seja, entre (i) o dia 05 de setembro de 2018 (inclusive) e
(ii) o dia 12 de setembro de 2018 (inclusive) (“Período de Sobras”).
III.

Preço de Emissão

O preço de emissão das Sobras será de R$ 45,22 (quarenta e cinco reais e vinte dois centavos) por
ação.
IV.

Forma de Integralização

As Sobras a serem subscritas pelos acionistas que manifestaram seu interesse na reserva de
sobras deverão ser integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional.
Por se tratar de aumento de capital mediante capitalização de créditos, as importâncias
eventualmente pagas pelos acionistas que subscreverem Sobras serão entregues à Enel Brasil
Investimentos Sudeste S.A. (“Enel”), acionista titular dos créditos capitalizados, conforme previsto
no artigo 171, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
V.

Proporção:

Cada 1 (uma) ação ordinária subscrita e integralizada durante o período de exercício do direito de
preferência conferirá ao respectivo subscritor o direito à subscrição de 0,051837502294 Sobras.
As eventuais frações decorrentes da aplicação da proporção acima mencionada serão
desconsideradas.
Durante o Período de Sobras, será facultado aos acionistas manifestar interesse em quantidade
de Sobras superior à que teriam direito. Caso o total de Sobras solicitadas pelos acionistas seja
superior à quantidade de ações não subscritas, o número de Sobras que caberá a um determinado
acionista durante o Período de Sobras será fixado através da multiplicação: (i) do número total de
Sobras; (ii) pela porcentagem calculada mediante a divisão (a) do número total de ações
subscritas pelo respectivo acionista durante o período de exercício do direito de preferência
(b) pelo número total de ações subscritas durante o período de exercício do direito de preferência
por todos os acionistas que tenham manifestado interesse na reserva de sobras, aplicando-se o
mesmo princípio caso haja interesse na subscrição de montante adicional.
Tendo em vista que o Aumento de Capital está sendo implementado mediante a capitalização de
créditos detidos pela Enel contra a Eletropaulo, não haverá leilão de sobras de ações em bolsa.
VI.

Procedimento para Subscrição das Sobras

VI.1. Ações Custodiadas na Itaú Corretora de Valores S.A.
Os titulares de ações custodiadas junto ao Itaú que desejarem subscrever Sobras deverão dirigir-

se, dentro do Período de Sobras, munidos dos documentos relacionados no item 8.3(b) do
Primeiro Aviso aos Acionistas, a uma das agências especializadas no atendimento a acionistas
indicadas no item VII abaixo. O atendimento será feito em dias úteis, no horário bancário, a partir
de 05 de setembro de 2018 (inclusive) até 12 de setembro de 2018 (inclusive).
A subscrição das Sobras deverá ocorrer mediante a assinatura de novo boletim de subscrição a
ser disponibilizado nas agências especializadas do Itaú.
A assinatura do boletim de subscrição representará manifestação de vontade irrevogável e
irretratável de integralizar as Sobras no ato da subscrição.
O pagamento do preço de emissão das Sobras deverá ser feito na forma prevista no boletim de
subscrição.
VI.2. Ações Custodiadas na Central Depositária da B3
Os titulares de ações custodiadas na Central Depositária da B3 deverão exercer seus respectivos
direitos por meio de seus agentes de custódia, observado o disposto nesse Aviso aos Acionistas.
VII.

Locais de Atendimento

O atendimento aos titulares de ações custodiadas junto ao Itaú poderá ser realizado nas seguintes
agências especializadas:
(i)

Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52, 2º andar, Centro; e

(ii)

São Paulo: R. Boa Vista, 176, 1º Subsolo, Centro

VIII. Homologação do Aumento de Capital e Crédito das Novas Ações
Após o Período de Sobras, nova Reunião do Conselho de Administração da Companhia será
oportunamente realizada para homologar o Aumento de Capital, não havendo que se falar em
homologação parcial, tendo em vista que o Aumento de Capital está sendo implementado
mediante a capitalização de créditos.
As novas ações emitidas (incluindo as Sobras) serão creditadas e incluídas na posição dos
acionistas em até quatro dias úteis após a homologação do Aumento de Capital.
IX.

Pedidos de Esclarecimentos

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos
acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste aviso através do
telefone +55 (11) 2195-7048, ou do e-mail ri.eletropaulo@eletropaulo.com.br.

Barueri, 04 de setembro de 2018.
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