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AVISO AOS ACIONISTAS
As administrações da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“AES Eletropaulo”)
e AES Elpa S.A. (“AES Elpa” e em conjunto com AES Eletropaulo, “Companhias”) comunicam aos
seus acionistas e ao mercado em geral, em complementação aos fatos relevantes divulgados pelas
Companhias em 17 de novembro e 30 de dezembro de 2016 e aos avisos aos acionistas divulgados
pela AES Elpa em 23 de dezembro de 2016 e 01 de fevereiro de 2017, o quanto segue
relativamente à cisão parcial da AES Elpa (“Cisão Parcial da AES Elpa”) com a incorporação do
acervo cindido pela AES Eletropaulo, conforme aprovada em Assembleia Geral Extraordinária das
Companhias realizadas em 23 de dezembro de 2016.
As frações de ações de emissão da AES Eletropaulo resultantes da substituição da posição de
cada acionista da AES Elpa, no contexto da Cisão Parcial da AES Elpa, foram agrupadas em
números inteiros, somando 14.238 (quatorze mil, duzentas e trinta e oito) ações ordinárias e 7.947
(sete mil, novecentas e quarenta e sete) ações preferenciais. Tais ações serão alienadas em leilão
a ser realizado na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) a partir de 09 de março de 2017 (“Leilão”). Os acionistas e investidores
interessados em participar do Leilão deverão informar-se junto às corretoras de sua preferência ou
seus agentes de custódia sobre os procedimentos aplicáveis.
Uma vez concluído o Leilão, os valores resultantes da alienação disponibilizados em nome dos
respectivos acionistas após a liquidação financeira final das ações alienadas no Leilão, sendo que
o pagamento será realizado (a) aos acionistas cujas ações estiverem depositadas na Itaú Corretora
de Valores S.A., instituição depositária das ações escriturais da Companhia, mediante crédito do
valor correspondente pela própria instituição depositária; e (b) aos acionistas com ações
custodiadas na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA, através de seus agentes de
custódia.
As Companhias manterão seus acionistas e o mercado informados a respeito do resultado do
Leilão.
Barueri, 08 de março de 2017.
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