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AVISO AOS ACIONISTAS

EXPOSIÇÃO JUSTIFICADA DE MOTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
NÃO DISTRIBUIÇÃO INTEGRAL DO DIVIDENDO OBRIGATÓRIO

BRASILIANA

PARTICIPAÇÕES

S.A.

(“Brasiliana

Participações”

ou

“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 202, §4º, da Lei nº
6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e no item 7.13 do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº
02/2018 (“Ofício Circular”), vem apresentar a exposição justificada da proposta
submetida pela Administração e aprovada pelos acionistas reunidos em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27.04.2018 (“AGOE”),
relativa à não distribuição integral do dividendo obrigatório, nos termos do artigo
202, §4º, da Lei das S.A..

De acordo com o artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o dividendo
obrigatório devido aos acionistas equivale a 50% (cinquenta por cento) do lucro
líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A.

No entanto, a Administração da Companhia propôs, e seus acionistas, por
unanimidade, aprovaram, que 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido
ajustado fosse retido e destinado à constituição de reserva especial de
dividendos não distribuídos.

Conforme informado aos acionistas, a referida destinação de lucros para a
reserva especial prevista no artigo 202, §4º, da Lei das S.A. foi justificada pela

atual situação financeira da Companhia, incompatível com a distribuição de 50%
(cinquenta por cento) do lucro líquido ajustado, especialmente em razão do atual
panorama dos negócios das sociedades controladas.

Atualmente, a Companhia exerce o controle acionário da AES Elpa S.A. (“AES
Elpa”), da AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. (“AES Uruguaiana”) e da
AES Serviços TC Ltda. (“AES Serviços”), o que faz com que a Brasiliana esteja
exposta aos resultados positivos e negativos de tais sociedades.

Nesse sentido, circunstâncias especialmente relacionadas à AES Uruguaiana e
à AES Elpa indicam que a situação financeira da Brasiliana não permitiria a
distribuição integral do dividendo obrigatório.

A controlada AES Uruguaiana tem sido significativamente afetada pelas
interrupções de fornecimento de gás natural utilizado na geração de energia
elétrica, resultando em incertezas em relação à sua capacidade de garantir o
fluxo regular desse combustível e a consequente estabilidade de suas
operações.

Adicionalmente, a reorganização da estrutura societária do Grupo AES Brasil,
implementada durante o exercício social de 2016, resultou na cisão parcial da
controlada AES Elpa e versão de seu acervo cindido para a Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo”), dentre outros
ativos, reduzindo significativamente a atual capacidade de geração de resultados
e caixa pela controlada AES Elpa.

Por tais razões, a Administração entendeu que a distribuição integral do
montante equivalente ao dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social seria
incompatível com a atual situação financeira da Companhia, tendo sido

aprovadas a distribuição parcial do dividendo obrigatório e a retenção de 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para a constituição de reserva
especial de dividendos não distribuídos pela unanimidade dos acionistas,
detentores de 100% (cem por cento) do capital social, reunidos na AGOE,
realizada em 27.04.2018.

Por fim, cabe ressaltar que, nos termos do § 5º do artigo 202 da Lei das S.A., os
lucros ora registrados na reserva especial, se não absorvidos por prejuízos em
exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que permitir
a situação financeira da Companhia.
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