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FATO RELEVANTE

A AFLUENTE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3
de janeiro de 2002, conforme alterada, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em
geral, no âmbito da oferta pública unificada para aquisição de até a totalidade das ações em
circulação de emissão da Companhia, proposta pela Contour Global do Brasil Participações Ltda.
(“Contour Global”) (i) em virtude da alienação direta do controle da Companhia, de acordo com
o disposto no artigo 254-A da Lei das S.A. e no artigo 29 e seguintes da Instrução CVM nº 361,
de 5 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”); e (ii) com o intuito de cancelar
o registro de companhia aberta perante a CVM (“OPA”), o quanto segue.
Ajuste do Preço por Ação
Nos termos do Fato Relevante divulgado em 18 de abril de 2017 (“Fato Relevante”), a Contour
Global atribuiu para cada ação objeto da OPA o valor de R$5,32 (“Preço por Ação”), a ser ajustado
em determinadas hipóteses, incluindo ajustes decorrentes da distribuição de dividendos e juros
sobre capital próprio realizada entre a data de divulgação do Fato Relevante e a data de realização
do leilão da OPA.
Desse modo, considerando que em 28 de abril de 2017, a Companhia comunicou aos seus
acionistas, por meio de aviso aos acionistas, que foi aprovado em assembleia geral ordinária da
Companhia, realizada em 28 de abril de 2017, a declaração de dividendos de R$ 5.561.560,73,
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, correspondente a
R$ 0,2865176340 por ação ordinária e por ação preferencial classe A (“Aviso aos Acionistas”). O
pagamento de dividendos declarados ocorrerá a partir de 16 de maio de 2017 e até 31 de
dezembro de 2017, conforme informado no Aviso aos Acionistas.
Desta forma, em decorrência da declaração e distribuição de dividendos pela Companhia,
conforme divulgado no Aviso aos Acionistas, o novo Preço por Ação passou a ser de R$5,03 por
ação objeto da OPA.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados acerca do assunto objeto deste
Fato Relevante.
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Este Fato Relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de
aquisição de valores mobiliários.

Rio de Janeiro, 3 de maio de 2017
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