INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO E PROTOCOLO DE CISÃO PARCIAL DA AES ELPA S.A.
E INCORPORAÇÃO PELA ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.

Pelo presente instrumento particular, os administradores das sociedades abaixo indicadas celebram
o presente Instrumento de Justificação e Protocolo de Cisão Parcial da AES Elpa S.A. e
Incorporação pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Protocolo”) de acordo
com os artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”) e Instrução CVM 319 de 3 de dezembro de 1999, conforme alterada.
(a)

AES ELPA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São

Paulo, na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 5º andar, sala individual
1, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.917.705/0001-30, e com seus atos societários registrados perante
a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35.300.191.749, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social (“Elpa”); e
(b)

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., sociedade por ações,

com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, nº 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 61.695.227/0001-93, e com seus atos societários registrados perante a JUCESP sob o NIRE nº
35.300.050.274 neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Eletropaulo”);
Elpa e Eletropaulo são doravante designadas individualmente como “Parte” e conjuntamente como
“Partes”,

1

Introdução

1.1

Objeto. O presente Protocolo tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos e
condições da Cisão Parcial (conforme abaixo definida) a ser proposta aos acionistas da Elpa
e da Eletropaulo, conforme Fato Relevante da Elpa e Eletropaulo divulgado em 17 de
novembro de 2016 (“Fato Relevante”).

1.2

Estrutura Societária Antes da Cisão Parcial. Na data da cisão, a estrutura societária da Elpa,
bem como da Eletropaulo, cuja participação societária detida pela Elpa fará parte do acervo
cindido, é a seguinte:

AES Elpa
Acionista

Nº Ações ON
93.404.112

Nº Ações PN
0

% do Capital Total
98,26%

Free Float

1.656.941

0

1,74%

Total

95.061.053

0

100,00%

Brasiliana
Participações S.A.

Eletropaulo (considerando os efeitos da conversão de ações ordinárias em ações preferenciais em
curso, assumindo que a AES Elpa S.A. e todo o free float exerçam o seu direito de conversão)
1

Acionista

Nº Ações ON (*)

Nº Ações PN(*)

% do Capital
Total

AES Elpa S.A.

43.403.920

30,97%

União

11.174.199

8.421.878
2.168.443

0

7.434.410

4,44%

1

568.976

0,34%

Free Float

1.203.176

92.968.884

56,27%

Total

55.781.296

111.562.591

100,00%

Brasiliana Participações
BNDES Participações S.A. –

7,97%

BNDESPAR

1.3

Cisão Parcial. Sujeito à aprovação dos acionistas da Elpa e da Eletropaulo, a Elpa será
parcialmente cindida e o acervo cindido, será incorporado pela Eletropaulo, nos termos do
artigo 229 da Lei das Sociedades por Ações (“Cisão Parcial”).

1.4

Estrutura Societária Após a Cisão Parcial. Concluída a Cisão Parcial, a estrutura societária
das Partes será a seguinte:

AES Elpa
Acionista
Brasiliana

Nº Ações ON
93.404.112

Participações S.A.

1

Nº Ações PN

% do Capital Total
98,26%

0

Free Float

1.656.941

0

1,74%

Total

95.061.053

0

100%

Ajustado considerando a conversão proporcional. Caso algum acionista opte por não exercer a conversão a
ELPA irá exercer o máximo possível, o que poderá alterar a distribuição acima.

Eletropaulo (considerando os efeitos da conversão de ações ordinárias em ações preferenciais em
curso, assumindo que a AES Elpa S.A. e o free float exerçam o seu direito de conversão)
Acionista

Minoritários AES Elpa S.A.

Nº Ações ON (*)

Nº Ações PN(*)

% do Capital
Total

756.543

0,54%

União

11.174.199

146.796
2.168.443

Brasiliana Participações

42.647.378

15.709.492

34,87%

1

568.976

0,34%

Free Float

1.203.176

92.968.884

56,27%

Total

55.781.296

111.562.591

100,00%

BNDES Participações S.A. –

7,97%

BNDESPAR

2

Justificação da Cisão Parcial

2.1

Tendo em vista que as Partes são sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico
(“Grupo AES”), a Cisão Parcial se justifica pela necessidade de segregação de parte dos
elementos que constituem o patrimônio da Elpa no âmbito da reorganização societária
descrita no Fato Relevante Inicial (“Reorganização Societária”), sem o comprometimento do
bom andamento dos negócios sociais, de forma a: (i) simplificar a estrutura societária e
organizacional da Elpa e Eletropaulo, reduzindo custos da gestão, de auditoria externa e
publicação de demonstrações financeiras; (ii) melhorar a liquidez financeira da Eletropaulo
e reduzir seu nível de endividamento; (iii) obter melhor liquidez dos investimentos dos
acionistas da Elpa na Eletropaulo (iv) assegurar maior liquidez para os acionistas
minoritários da Elpa; e (v) tornar o processo de tomada de decisões no âmbito da
Eletropaulo mais eficiente.

3

Elementos Patrimoniais a serem Transferidos

3.1

Elementos Patrimoniais a serem Transferidos: Por meio da Cisão Parcial, serão transferidos
à Eletropaulo a totalidade dos elementos patrimoniais descritos no Laudo de Avaliação
(conforme definido abaixo) anexo ao presente instrumento como Anexo I, ativos e passivos,
que integram a parcela cindida do patrimônio da Elpa (“Acervo Cindido”), tais como
registrados e refletidos contabilmente em balanço da Elpa levantado em 30 de Junho de
2016 (“Data Base”), com observância dos princípios de contabilidade aceitos no Brasil e das
disposições contidas na legislação societária, sendo certo que não farão parte do acervo
cindido o caixa disponível e os direitos relacionados a recebíveis da Elpa, bem como
quaisquer obrigações e passivos relacionados aos processos indicados no Anexo II ao
presente instrumento.

4

Empresa Especializada

4.1

Empresa Especializada. Para elaboração da avaliação do Acervo Cindido, foi escolhida, ad
referendum das Assembleias, a seguinte empresa de avaliação independente: Ernst &
Young Auditores Independentes S.S. empresa com sede na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1909, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob

o nº 61.366.936.0001-25 (“Empresa de Avaliação”). A Empresa de Avaliação declarou não
haver qualquer conflito ou comunhão de interesses, atual ou potencial, com os acionistas
controladores diretos e indiretos da Elpa e da Eletropaulo, no tocante à Cisão Parcial.

5

Cisão Parcial e Relação de Substituição de Ações

5.1

Versão Patrimonial. Por meio da Cisão Parcial, serão transferidos à Eletropaulo todos os
elementos do ativo e do passivo do Acervo Cindido.

5.2

Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil. Para fins de registro contábil da parcela do
patrimônio da Elpa integrante do Acervo Cindido a ser incorporada pela Eletropaulo, o valor
do patrimônio líquido contábil do Acervo Cindido na Data Base corresponde a R$
1.086.266.350,77 (um bilhão, oitenta e seis milhões, duzentos e sessenta e seis mil,
trezentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos), conforme laudo de avaliação
preparado pela Empresa de Avaliação (“Laudo de Avaliação”) que integra o presente
Protocolo na forma de seu Anexo I.
5.2.1

As eventuais variações patrimoniais do Acervo Cindido ocorridas entre a Data Base
e a data da efetiva Cisão Parcial serão absorvidas pela Eletropaulo.

5.3

Capital Social da Elpa e da Eletropaulo. Em decorrência da cisão parcial, o capital social da
Elpa será diminuído de R$ 1.387.981.531,41 (um bilhão, trezentos e oitenta e sete milhões,
novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos)
para R$ 25.501.230,68 (vinte e cinco milhões, quinhentos e um mil, duzentos e trinta reais
e sessenta e oito centavos), porém o capital social da Eletropaulo não será aumentado, não
havendo a emissão de novas ações. A totalidade das ações de emissão da Eletropaulo de
titularidade da Elpa será substituída por ações que serão atribuídas aos acionistas da Elpa
na data da efetiva Cisão Parcial, na proporção de suas respectivas participações na Elpa
previamente à Cisão Parcial, de forma que passem a deter a quantidade de ações prevista
na tabela descrita no item 1.4 acima. Com a cisão parcial, será constituída, na Eletropaulo,
reserva especial de ágio nos termos da Instrução CVM 319.

5.4

Avaliação dos Patrimônios Líquidos da Elpa e da Eletropaulo a preços de mercado. Para
cumprir com o que prevê o artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações, a
PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda. avaliou os patrimônios
líquidos da Elpa e da Eletropaulo a preços de mercado, na Data Base, conforme laudo de
avaliação constante do Anexo III (“Laudo de Patrimônio Líquido a Mercado”), tendo como
resultado, exclusivamente para fins do artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações, que a
relação de substituição é a mesma estabelecida no item na tabela descrita no item 1.4
acima.

6

Direito de Retirada

6.1

Direito de Retirada. Em cumprimento do disposto no Artigo 136, inciso IX, da Lei das
Sociedades por Ações, os acionistas dissidentes da Elpa que exercerem seu direito de
retirada em decorrência da aprovação da Cisão Parcial terão direito ao reembolso do valor
patrimonial contábil de suas ações apurado com base nas Demonstrações Financeiras da
Elpa levantadas em 31 de dezembro de 2015 e divulgadas em 1º de março de 2016. Assim,
o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes da Elpa será de R$15,36 (quinze
reais e trinte e seis centavos) por ação ordinária.

6.1.1

6.2

Nos termos do §1º do artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações, o direito de
retirada descrito no item 6.1 acima apenas poderá ser exercido pelos acionistas
dissidentes em relação às ações de emissão da Elpa detidas por eles,
comprovadamente, em 23 de novembro de 2016, computadas as operações de
negociação em bolsa daquele dia, inclusive.

Prazo para Exercício do Direito de Retirada. O direito de retirada poderá ser exercido pelos
acionistas dissidentes da Elpa em até 30 (trinta) dias contados da data de publicação da ata
da assembleia geral da Elpa que deliberar sobre a Cisão Parcial, conforme dispõe o artigo
137, inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações, observado que o efetivo pagamento do
valor do reembolso permanecerá condicionado à consumação de todos os atos previstos
neste Protocolo.
6.2.1

Conforme previsto no parágrafo 3º do Artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações,
nos 10 (dez) dias subsequentes ao final do prazo de 30 (trinta) dias previsto no item
6.2 acima, é facultado aos administradores das Partes, a seu exclusivo critério,
convocar nova assembleia geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação de
aprovação da Incorporação, caso entendam que o pagamento do valor do
reembolso aos acionistas dissidentes da Elpa que exerceram seu direito de recesso
porá em risco a estabilidade financeira da Elpa.

6.3

Ajustes de participações societárias em razão do exercício do direito de retirada. Serão
promovidos todos os ajustes necessários nas ações da Eletropaulo que serão atribuídas
aos acionistas da Elpa na data da efetiva Cisão Parcial em razão do exercício do eventual
direito de recesso pelos acionistas dissidentes da assembleia geral da Elpa que deliberar
sobre a Cisão Parcial.

7

Disposições Finais

7.1

Sucessão em Direitos e Obrigações: Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 233 da Lei
das Sociedades por Ações, a Elpa assumirá as responsabilidades ativas e passivas,
presentes e futuras, relativas ao Acervo Cindido que será transferido à Eletropaulo, nos
termos deste instrumento, em virtude da Cisão Parcial ora aprovada, sem solidariedade.
Para dirimir quaisquer dúvidas, a Elpa fica obrigada a indenizar a Eletropaulo por quaisquer
perdas incorridas em relação ao Acervo Cindido, sem qualquer limitação de tempo e valor.

7.2

Atos Societários. Será realizada assembleia geral de acionistas da Eletropaulo e da Elpa a
fim de ratificar a assinatura do presente Protocolo, ratificar a contratação da Empresa de
Avaliação, ratificar o Laudo de Avaliação e o Laudo de Patrimônio Líquido a Mercado e
aprovar a Cisão Parcial, bem como refletir nos Estatutos Sociais da Eletropaulo e da Elpa
as alterações decorrentes da Cisão Parcial.

7.3

Condições Precedentes. A aprovação da Cisão Parcial está sujeita à implementação da
Reorganização Societária, com o cumprimento da totalidade das condições precedentes
descritas no Fato Relevante Inicial.

7.4

Implementação. Competirá às administrações da Eletropaulo e da Elpa praticar todos os
atos, registros e averbações necessários para a implementação da Cisão Parcial após a
aprovação nos termos do item 7.2 acima.

7.5

Foro. As Partes e suas respectivas administrações elegem o foro Central da Comarca de
São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais divergências oriundas deste
Protocolo.

As Partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.
Barueri, 23 de novembro de 2016.

*****

Anexo I
Laudo de Avaliação da Cisão Parcial da Elpa

Anexo II
Passivos e Obrigações da Elpa Excluídos da Cisão

•

Processo Nº. 2004.61.00.020156-5: Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
Federal contra 4 (quatro) ex-presidentes do BNDES e 14 (quatorze) ex-diretores do BNDES
e BNDESPAR, além da AES Elpa S.A. e AES Transgás S.A. (No. Proc. 2004.61.00.0201565).

•

Processo Nº. 0001333-20.2008.4.03.6100: Mandado de Segurança visando afastar a
cobrança de PIS e COFINS sobre os Juros sobre Capital Próprio recebidos pela AES Elpa
S.A..

Anexo III
Laudo de Patrimônio Líquido a Mercado

