
 

 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA 

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D  

 

Leilão: 11/02/2022, às 15h00 (horário de Brasília). 

Motivo da OPA: Alienação de Controle. 

Preço de registro da oferta de venda: R$ 0,01 por ação ordinária a ser atualizado conforme taxa 

SELIC desde a data de fechamento até a data do efetivo pagamento. 

Total de ações objeto: 3.165.016 ações ordinárias. 

Vigência da OPA: Esta Oferta permanecerá válida pelo prazo mínimo de 30 (trinta) e o prazo máximo 

de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir da data de divulgação do edital (06/01/2022), e será 

concluída por meio de leilão a ser realizado em 11/02/2022. 

Registro das ofertas:  Até às 12h de 11/02/2022, as Corretoras representantes dos Acionistas 

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

meio do código CEED3L. 

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 11/02/22 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. 

Instituição Intermediária do ofertante: ALFA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A. (004) 

Publicação do edital: O edital está disponível nos sites: 

www.ceee.com.br 
 
www.b3.com.br (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, “Negociação”, “Leilões” , “OPAs” e, 
finalmente, clicar no documento desejado). 
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