ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF 03.467.321/0001-99
NIRE 51.300.001.179
AVISO AOS ACIONISTAS
Data de Pagamento das quantidades adicionais solicitadas
durante o período de Rateio Único de Sobras das Sobras
Comunicamos aos Senhores Acionistas da ENERGISA MATO GROSSO –
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ("Companhia"), no âmbito do Aumento de Capital
objeto dos Avisos aos Acionistas divulgados no dia 23 de setembro de 2016 e nos dias 28 e 29
de outubro de 2016 e 10 de novembro de 2016 (“Aumento de Capital”), que se encerrou o
período de subscrição e integralização das ações objeto do Aumento de Capital, incluindo os
períodos de subscrição de sobras e de sobras das sobras.
Os acionistas que solicitaram durante o período de Rateio Único de Sobras das Sobras
quantidade de ações além do percentual a que tinham direito devem, junto aos agentes de
custódia da BM&FBOVESPA, integralizar no dia 23/11/2016, as ações subscritas das Sobras
das Sobras e o adicional rateado pela Companhia de forma proporcional entre os acionistas
que se manifestaram neste sentido, uma vez que o montante de solicitações superou a
quantidade de ações emitidas no Aumento de Capital. O montante a ser rateado das Sobras
das Sobras é de 65 ações ordinárias e 1.300 ações preferenciais, ao preço de emissão de
R$ 8,24, totalizando R$ 11.247,60.
Eventuais dúvidas poderão ser obtidas diretamente na Companhia pelo telefone (32) 34296226 ou através da Central de Atendimento a Acionistas – Investfone, pelo número (11) 50297780. Site www.energisa.com.br. E-mail: stockinfo@energisa.com.br
Cuiabá, 21 de novembro de 2016.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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