CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA (“Em Recuperação Judicial”)
CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80
NIRE 15.300.007.232
Companhia Aberta

Senhores Acionistas,
Apresentamos a seguir a Proposta da Administração acerca da matéria constante da ordem do dia da
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 19 de abril de 2013:
Assembleia Geral Extraordinária:
1. Deliberar sobre a homologação do aumento do Capital Social da Companhia aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de dezembro de 2012.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de dezembro de 2012, os acionistas da Companhia
aprovaram aumento do seu Capital Social em até R$ 572.000.000,00 (quinhentos e setenta e dois
milhões de reais), passando de R$ 518.932.104,09 (quinhentos e dezoito milhões, novecentos e trinta e
dois mil, cento e quatro reais e nove centavos) para até R$ 1.090.932.104,09 (um bilhão, noventa
milhões, novecentos e trinta e dois mil, cento e quatro reais e nove centavos), mediante a emissão de até
2.600.000.000 (dois bilhões e seiscentos milhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Em Aviso aos Acionistas datado de 13 março de 2013, e em continuidade ao disposto nos Avisos aos
Acionistas datados de 26 de dezembro de 2012, 7 de fevereiro de 2013 e 26 de fevereiro de 2013, os
acionistas da Companhia foram comunicados do fim do Segundo Período Adicional de Direito de
Preferência e do prazo para revisão de suas respectivas subscrições, entre 18 de março e 1º de abril de
2013.
Findo o prazo de revisão da subscrição pelos acionistas, tendo em vista que a Companhia não verificou
nenhum acionista que desejasse rever sua subscrição através de suas instituições escrituradoras ou
através de seus agentes de custódia, no caso participarem da custódia fungível da BM&FBOVESPA –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, fica convocada esta Assembleia Geral Extraordinária para
homologação parcial do aumento de capital.
A proposta da Administração é que o Capital Social da Companhia seja aumentado no valor de R$
405.591.752,06 (quatrocentos e cinco milhões, quinhentos e noventa e um mil, setecentos e cinquenta e
dois reais e seis centavos) através da emissão de 1.843.598.873 (um bilhão, oitocentos e quarenta e três
milhões, quinhentos e noventa e oito mil, oitocentas e setenta e três) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, sendo canceladas as ações não subscritas.
O novo Capital Social passará a ser de R$ 924.523.856,15 (novecentos e vinte e quatro milhões,
quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), representado por
1.907.449.807 (um bilhão, novecentos e sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e
sete) ações escriturais, sem valor nominal, sendo: 1.902.996.369 (um bilhão, novecentos e dois milhões,
novecentos e noventa e seis mil, trezentos e sessenta e nove) ações ordinárias e 4.453.438 (quatro
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milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentas e trinta e oito) ações preferenciais, divididas
em 2.166.816 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, oitocentas e dezesseis) preferenciais Classe “A”;
1.085.373 (um milhão, oitenta e cinco mil, trezentas e setenta e três) preferenciais Classe “B”; e
1.201.249 (um milhão, duzentos e um mil, duzentas e quarenta e nove) preferenciais Classe “C”.
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