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FATO RELEVANTE

Brasiliana Participações S.A. (“Brasiliana”) e a AES Elpa S.A. (“AES Elpa”) vêm
comunicar a realização da oferta pública de aquisição das ações ordinárias de emissão
da AES Elpa em circulação no mercado, pela Brasiliana, na qualidade de acionista
controladora, visando o cancelamento de registro de companhia aberta da AES Elpa, nos
termos do §4° do artigo 4° da Lei n° 6.404/76 e da Instrução CVM n° 361/02 (“OPA”,
“Instrução CVM 361” e “Cancelamento de Registro”, respectivamente) mediante adoção
de procedimento diferenciado, nos termos do Edital de Oferta Pública (”Edital”),
disponibilizado nesta data nos endereços abaixo indicados. A OPA foi deferida pela
CVM em 28 de junho de 2018 e foi registrada sob o n.º CVM/SRE/OPA/CAN/2018/002.
A OPA conta com a adoção dos seguintes procedimentos diferenciados: (i) a dispensa
de publicação de edital da OPA (art. 11 da Instrução CVM 361) em jornais, com
autorização para publicação deste Fato Relevante para comunicar a realização da OPA;
e (ii) a inversão do quórum estabelecido no inciso II do art. 16 da Instrução CVM 361.
A presente OPA (i) permanecerá válida pelo período de 31 dias, contados da data de
divulgação deste Fato Relevante, conforme autorizado pela CVM, ou seja, sua fluência
inicia-se em 06 de julho de 2018 e encerra-se em 06 de agosto de 2018, data em que será
realizado o Leilão da OPA na B3 ("Data do Leilão"); e (ii) será intermediada pela XP
INVESTIMENTOS

CORRETORA

DE

CÂMBIO,

TÍTULOS

E

VALORES

MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com escritório na cidade e Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição financeira intermediária (“Instituição
Intermediária”), e terá por objeto a aquisição de até a totalidade das ações de emissão da
Companhia em circulação no mercado.
O preço por ação foi fixado em R$0,01, a ser deduzido pelo valor de dividendos e juros
sobre capital próprio eventualmente declarados pela Companhia até a data do leilão
(“Preço por Ação”). O Preço por Ação é superior ao valor justo da Companhia, conforme
apurado pelo laudo de avaliação elaborado pela PricewaterhouseCoopers Corporate
Finance & Recovery Ltda.
A Oferta está sujeita a não verificação de oposição expressa por parte de acionistas
representando pelo menos 1/3 (um terço) das Ações em Circulação. Para os fins da OPA
e nos termos do inciso II do artigo 16 da Instrução CVM 361, são consideradas ações em
circulação todas as ações ordinárias de emissão da Companhia cujos titulares
(a) concordarem expressamente com o Cancelamento de Registro, na forma do item 5.9.2

do Edital; ou (b) se habilitem para o Leilão, na forma do item 5.1 do Edital,
independentemente de efetivamente venderem suas respectivas Ações no Leilão, com
exceção daquelas ações de emissão da Companhia que sejam (i) de titularidade do seu
acionista controlador e de pessoas a ele vinculadas; (ii) de titularidade dos
administradores e de pessoas a eles vinculadas; e (iii) mantidas em tesouraria.
O Edital da OPA, o Laudo de Avaliação e o Formulário de Manifestação contendo as
condições da OPA e todas as instruções para os acionistas encontram-se disponíveis nos
endereços e sites abaixo:
(a)

AES ELPA S.A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939
Torre II, 5º andar – sala 1
Sítio Tamboré, Barueri, SP
CEP 06460-040
Site: http://www.aeselpa.com.br/

(b)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar - "Centro de Consultas"
Centro, Rio de Janeiro, RJ – 20050-901
Site: www.cvm.gov.br

(c)

B3 – Brasil, Bolsa, Balcão
Praça Antonio Prado, 48 - 2º andar - Diretoria de Operações - São Paulo
Site: www.b3.com.br

(d)

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3600, 10º andar
Itaim Bibi, São Paulo, SP - 04538-132
Site: https://www.xpi.com.br/

OS ACIONISTAS QUE DESEJEM PARTICIPAR DA OFERTA DEVEM LER
ATENTAMENTE O EDITAL E O LAUDO DE AVALIAÇÃO DISPONIBILIZADOS
NOS ENDEREÇOS ACIMA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
Barueri, 06 de julho de 2018.
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