
 

 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS DE 

EMISSÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-

T 

 

Leilão: 06/04/2022, às 15h00 (horário de Brasília). 

Motivo da OPA: Alienação de Controle. 

Preço de registro da oferta de venda: R$ 349,29 

Total de ações objeto: 3.126.054 ações ordinárias e 150.485 ações preferenciais. 

Vigência da OPA: Esta Oferta permanecerá válida pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, a partir da 

data de divulgação do edital (07/03/2022), e será concluída por meio de leilão a ser realizado em 

06/04/2022. 

Registro das ofertas:  Até às 12h de 06/04/2022, as Corretoras representantes dos Acionistas 

Habilitados deverão registrar as ofertas de venda no Sistema Eletrônico de Negociação da B3 por 

meio do código EEEL3L para ações ordinárias e EEEL4L para ações preferenciais. 

Outras informações obrigatórias nas Ofertas de Venda: No envio das ofertas de venda também 

deverá ser informado o preço, o código da carteira, o agente de custódia e a conta de custódia 

das ações do acionista habilitado. As contas informadas pelos executores deverão obrigatoriamente 

ser contas finais e ativas. Na ausência de qualquer uma das informações acima, a Oferta será 

cancelada pela B3 anteriormente ao início do Leilão. 

Transferência de Ações na Central Depositária da B3: Até 06/04/22 às 12h o Acionista Habilitado 

que desejar vender suas ações deverá, por meio de sua Corretora (sendo esta um agente de custódia 

na Central Depositária de Ativos da B3), transferir suas Ações Objeto da Oferta, para a carteira 7105-

6, mantida pela Central Depositária B3 exclusivamente para este fim. 

Limite de Aquisição de Ações Preferenciais/ Rateio: Caso ocorra a aceitação da Oferta por 

Acionistas Habilitados, detentores de Ações Preferenciais, titulares de mais de 1/3 (um terço) e 

menos de 2/3 (dois terços) das Ações Preferenciais em circulação, a Ofertante somente poderá 

adquirir até 1/3 (um terço) das Ações Preferenciais em circulação, procedendo-se ao rateio entre os 

aceitantes, conforme o inciso I, do artigo 15, da Instrução CVM 361, sendo que este fato deverá ser 

comunicado ao mercado por meio de fato relevante. Tal decisão não representará qualquer mudança 

nas condições da Oferta e não implicará em aditamento ou alteração de prazos da Oferta. 

 

Liquidação da Oferta: A liquidação financeira da oferta será efetuada à vista, e ocorrerá no segundo 

dia útil após a data do Leilão (D+2), dia 08 de abril de 2022. 

 

Venda de Ações Preferenciais nos 3 (três) Meses Seguintes ao Leilão: Caso a Ofertante adquira 

mais de 2/3 (dois terços) das Ações Preferenciais, qualquer titular de Ações Preferenciais que deseje 

vender suas Ações Preferenciais à Ofertante poderá apresentar um pedido à Ofertante para tal efeito 

durante o período de 3 (três) meses seguintes ao Leilão, ou seja, de 6 de abril de 2022 a 6 de julho 

de 2022. A Ofertante adquirirá tais Ações Preferenciais e pagará aos respectivos titulares o Preço 
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de Aquisição Por Ação Preferencial, em moeda corrente nacional, ajustado pela variação da “Taxa 

Selic desde a Data de Liquidação até a data do efetivo pagamento, o qual deverá acontecer no 

máximo até 15 (quinze) dias após a solicitação do acionista para vender suas Ações Preferenciais. 

 

Instituição Intermediária do ofertante: BANCO BTG PACTUAL S.A. (085) 

Publicação do edital: O edital está disponível nos sites: 

www.cpfl.com.br/ri  (neste website, acessar “Publicações e Documentos”, depois clicar em “CPFL 
Transmissão” e, a seguir, filtrar por “Outros” e “2022”); 
 
www.btgpactual.com/investment-bank  (neste website, acessar “Mercado de Capitais – Download”, 
depois clicar em “2022” e a seguir, logo baixo de “Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias 
e Preferenciais da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica”, clicar em “Edital”, 
conforme o caso); 
 
 
https://sistemas.cvm.gov.br/ (neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, depois clicar em “OPA – 
Oferta Pública de Aquisição de Ações”, depois clicar em “Em Análise”, posteriormente clicar em 
“Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica”, e, finalmente, clicar no Edital; e 
 
www.b3.com.br (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, “Negociação”, “Leilões”, “OPAs” e, 
finalmente, clicar no documento desejado). 
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