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AVISO AOS ACIONISTAS

A AES Elpa S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução
da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, em continuidade ao Aviso aos Acionistas divulgado pela
Companhia em 23 de dezembro de 2016 (“Aviso aos Acionistas”), comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral o quanto segue relativamente à cisão parcial da Companhia (“Cisão Parcial
da Companhia”) com a incorporação do acervo cindido pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A. (“Eletropaulo”), conforme aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 23 de dezembro de 2016 (“AGE”):
1. Direito de Recesso: Em 26 de janeiro de 2017, encerrou-se o prazo para exercício do direito
de recesso pelos acionistas da Companhia que dissentiram da aprovação da Cisão Parcial da
Companhia, nos termos do artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações. Acionistas da
Companhia titulares de 1.113.626 (um milhão, cento e treze mil e seiscentos e vinte e seis)
ações ordinárias de emissão Companhia efetivamente exerceram o seu direito de retirada.
2. Data de Pagamento do Reembolso: No dia 3 de fevereiro de 2017, a Companhia efetuará o
pagamento do valor do reembolso (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 estiverem custodiadas na Central Depositária de Ativos da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), através
de seus agentes de custódia.
3. Valor do Reembolso: Não houve solicitação por nenhum acionista da Companhia de
levantamento de balanço especial, nos termos do Art. 45, §1º, da Lei das Sociedades por
Ações, permanecendo o valor de reembolso de R$ 15,36 (quinze reais e trinta e seis centavos)
por ação ordinária com base no valor contábil das ações apurado a partir das demonstrações
financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2015. Assim, o valor total do
reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes da Companhia será de R$ 17.105.295,36
(dezessete milhões, cento e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).
4. Ratificação ou reconsideração da AGE: Conforme informado no Aviso aos Acionistas, a
Companhia renunciou, de forma irrevogável e irretratável, ao seu direito de reconsiderar ou
convocar nova assembleia para ratificar a aprovação da Cisão Parcial da Companhia, conforme
previsto no artigo 137, §3º da Lei das Sociedades por Ações. Assim, não será convocada uma
nova assembleia para reconsiderar ou ratificar as decisões tomadas na AGE.
5. Data-base, data “ex” e atribuição de ações Eletropaulo: Como decorrência da Cisão Parcial
da Companhia, farão jus ao recebimento de ações de emissão da Eletropaulo aqueles
acionistas que, no dia 6 de fevereiro de 2017 (“Data-Base”), sejam comprovadamente titulares
de ações de emissão da Companhia. A partir do dia útil seguinte à Data-Base, ou seja, 7 de
fevereiro de 2017, as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas sem direito

ao recebimento de ações de emissão da Eletropaulo (data “ex”). No dia 10 de fevereiro de 2017,
as ações de emissão da Eletropaulo serão atribuídas aos acionistas da Companhia registrados
na Data-Base com base na relação de atribuição indicada abaixo.
6. Relação de atribuição das ações Eletropaulo. A relação de atribuição de ações ordinárias e
preferencias de emissão da Eletropaulo para cada ação de emissão da Companhia será de:
0,43644065952 ação ordinária e 0,11520614609 ação preferencial de emissão da Eletropaulo
para cada 1 (uma) ação de emissão da Companhia.
7. Outras informações. As eventuais frações de ações de emissão da Eletropaulo resultantes da
substituição da posição de cada acionista da Companhia serão agrupadas em números inteiros
e alienadas em leilão a ser realizado pela Companhia oportunamente na BM&FBOVESPA,
sendo os valores resultantes da alienação disponibilizados em nome dos respectivos acionistas
após a liquidação financeira final das ações alienadas no leilão.

Barueri, 1º de fevereiro de 2017.
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