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CONCLUSÃO DO PROCESSO DE ALIENAÇÃO

A Companhia Celg de Participações - CELGPAR ("Celgpar"), nos termos dos Avisos aos
Acionistas, de 23.09.2014, 21.10.2014, 06.11.2014, e de 18.11.2014, divulgados nos portais da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM, BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, e da Celgpar, e
publicados nos jornais habitualmente empregados, comunica aos seus acionistas os dados relatados nos
parágrafos subsequentes.
O prazo final para a aquisição das ações de emissão de sua subsidiária integral, Celg
Distribuição S.A. - CELG D ("Celg D"), segundo os dispositivos do Art. 253, Inciso I e Parágrafo único,
observados os prazos do Direito de Preferência, e do primeiro e segundo rateios de sobras de ações,
encerrou-se no dia 24 de novembro de 2014.
No segundo rateio de sobras de ações de emissão da Celg D, ocorrido no período entre 18 de
novembro de 2014 e 24 de novembro de 2014, foi alienada 1 (uma) ação remanescente, inexistindo, portanto,
mais sobras a serem alienadas.
Os acionistas da Celgpar, observado o término do prazo final para aquisição das ações,
adquiriram 100% (cem por cento) do total das ações colocadas à venda, representadas por 76.862.904
(setenta e seis milhões, oitocentas e sessenta e duas mil e novecentas e quatro) ações ordinárias.
As ações adquiridas pelos acionistas da Celgpar, equivalentes a 51% (cinquenta e um por
cento) do total das ações de emissão da Celg D, foram alienadas pela Celgpar pela importância de
R$ 59.532.778,62 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e
sessenta e dois centavos).
A Celgpar permanecerá com uma participação de 49% (quarenta e nove por cento) do total
das ações de emissão da Celg D, mediante a propriedade de 73.848.672 (setenta e três milhões, oitocentas e
quarenta e oito mil e seiscentas e setenta e duas) ações ordinárias.
Goiânia, 27 de novembro de 2014.
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