
OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA AES ELPA 
S.A. 
 
Preço: R$ 0,01 por ação ordinária; 
Motivo da OPA: Cancelamento de Registro; 
Total de ações objeto: 543.315 ações ordinárias; 
Data do leilão: 06/08/2018, às 15h00; 
Prazo para habilitação dos interessados: 03/08/2018, até 18h00; 
Prazo para registro das ofertas: 06/08/2018, até 12h00; 
Bloqueio das ações: Os acionistas habilitados titulares de ações em circulação que desejarem 
vender suas ações objeto deverão providenciar a transferência de suas ações para a carteira 7105-
6, e os acionistas não titulares de ações em circulação que desejarem vender suas ações objeto 
deverão providenciar a transferência de suas ações para a carteira 7104-8, até 06/08/2018 às 
12h00. As ações mantidas na carteira 7104-8 não serão, de qualquer forma, computadas para fins 
do quórum regulatório para Cancelamento de Registro da companhia mencionado no item 3.3 do 
edital. 
Código para registro das ofertas: AELP3L; 
Procedimentos Diferenciados: (i) inversão do quórum estabelecido no inciso II do artigo 16 da 
Instrução CVM 361 e (ii) dispensa de publicação do edital da OPA (artigo 11 da Instrução CVM 
361) mediante a publicação de Fato Relevante da OPA, conforme previsto no item 3.3 do edital. 
Condição: A aquisição das ações indicadas e o Cancelamento de Registro será obtido caso não 
se verifique discordância expressa por parte de acionistas titulares de pelo menos 1/3 (um terço) 
das Ações em Circulação.  
Formulários de Manifestação: Os acionistas que desejarem vender as ações, se habilitarem junto 
a uma Sociedade Corretora e registrarem oferta ao preço da OPA estarão manifestando sua 
concordância com o Cancelamento de Registro. Aqueles que estiverem de acordo com o 
Cancelamento de Registro, mas que não desejarem vender as ações deverão indicar que 
concordam com o Cancelamento de Registro, mas não desejam vender à Ofertante as Ações em 
Circulação de sua titularidade, através do Formulário de Manifestação que poderá ser obtido nos 
websites da B3, da Instituição Intermediária ou da Companhia. O Formulário deverá ser entregue 
na respectiva Sociedade Corretora até 03/08/2018 às 12h, que por sua vez, deverá ser entregue ao 
Diretor de Negociação Eletrônica da B3 até 06/08/2018 às 12h; 
Corretora representante da ofertante: XP Investimentos CCTVM S.A.; 
Publicação do edital na imprensa: Dispensado de publicação, mediante publicação de Fato 
Relevante no jornal Valor Econômico e DOESP, em 06/07/2018. 
 

A íntegra do edital está disponível no site www.bmfbovespa.com.br. 

http://www.bmfbovespa.com.br/

