ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta – CNPJ 02.474.103/0001-19
NIRE 4230002438-4
AVISO AOS ACIONISTAS
RESULTADO DO LEILÃO DE FRAÇÕES

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (“Companhia”), sociedade por ações, com registro de companhia
aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem pelo presente, em relação ao
aumento de capital da Companhia com bonificação de ações aprovado em assembleia geral
extraordinária realizada em 7 de dezembro de 2018, informar a seus acionistas, investidores e ao
mercado em geral o quanto segue:
1.
Realização do Leilão: Em 4 de fevereiro de 2019, foi realizado o leilão de ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia decorrentes do
agrupamento de frações de ações distribuídas aos acionistas no âmbito da bonificação de ações,
nos termos do § 3º do artigo 169 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
2.
Resultado do Leilão: No leilão foram vendidas 6.634 ações ordinárias, escriturais e sem
valor nominal de emissão da Companhia, apurando-se o valor líquido total de R$ 289.106,62,
correspondente a R$ 43,58 por ação.
3.
Pagamento aos Acionistas: O produto da venda das ações no leilão será, nos termos do
§ 3º do artigo 169 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, dividido entre os acionistas
titulares das frações de ações que foram agrupadas, na proporção das respectivas frações. Os
valores serão disponibilizados aos acionistas que fizerem jus, em 14 de fevereiro de 2019,
conforme segue:
(a)

para os acionistas cujas ações estejam no ambiente escritural ― registradas nos
livros da Companhia escriturados por Itaú Corretora de Valores S.A. (“Escriturador”)
―, o crédito será efetuado diretamente pelo Escriturador na conta indicada pelo
acionista; para os acionistas com cadastro desatualizado, os valores serão mantidos
à disposição na Companhia;

(b)

para os acionistas cujas ações estão depositadas na Central Depositária de Ativos
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, o pagamento será efetuado diretamente à bolsa
de valores, que repassará os valores aos acionistas cadastrados em seus registros,
por intermédio dos seus agentes de custódia.

Florianópolis, 7 de fevereiro de 2019.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor-Presidente
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Carlos Freitas
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