COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Companhia Aberta – nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001.84
NIRE nº 21300006869
AVISO AOS ACIONISTAS
Em complemento ao Aviso aos Acionistas datado do dia 17 de abril de 2008, a Companhia
Energética do Maranhão – CEMAR (“Companhia”) comunica aos Senhores Acionistas que
foi marcado, para o dia 11 de julho de 2008, o leilão para venda das frações de ações da
Companhia, resultante do grupamento de ações aprovado na assembléia geral extraordinária
realizada no dia 17 de abril de 2008 (“Leilão”).
O Leilão terá duração mínima de 15 (quinze) minutos e no referido prazo deverão ser
vendidas 433 (quatrocentos e trinta e três) ações ordinárias, 3 (três) ações preferenciais
classe A e 260 (duzentas e sessenta) ações preferenciais classe B, de emissão da
Companhia. O preço de referência a ser utilizado nesse leilão é de R$9,29 (nove reais e
vinte e nove centavos) por ação, equivalente à cotação média dos últimos 10 (dez) pregões
anteriores ao dia 07 de julho de 2008, ponderada pelo volume negociado no mercado de
balcão organizado pela Bovespa.
A liquidação financeira do Leilão ocorrerá no dia 16 de julho de 2008. As ações que não
forem negociadas no Leilão serão adquiridas pela Equatorial pela cotação equivalente à
média dos últimos 90 (noventa) pregões ponderada pelo volume negociado no mercado de
balcão organizado pela Bovespa. Conforme divulgado anteriormente, os valores resultantes
da alienação das frações de ações serão disponibilizados em nome do respectivo acionista
titular das frações de ações, da seguinte forma:
(i)

os acionistas cujas ações se encontrem depositadas no Itaú Custódia S.A,
que tenham cadastro atualizado e que mantenham contas-correntes ativas
nessa instituição terão os valores creditados nas respectivas contas em
até 3 (três) dias úteis após a liquidação financeira final da venda;

(ii)

os acionistas cujas ações se encontrem depositadas no Itaú Custódia
S.A., mas que não mantenham contas-correntes ativas nessa instituição
deverão comparecer em qualquer agência do Banco Itaú S.A. ou
encaminhar correspondência dirigida à Unidade de Ações e Debêntures Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707 - 9º andar Bairro
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Jabaquara - SP - Cep.: 04344-902 apresentando os seguintes
documentos: (a) pessoa Física: CPF, RG e comprovante de residência
atualizado; e (b) pessoa Jurídica: CNPJ, documentação dos sócios, Atas,
Estatutos/Contratos Sociais e suas respectivas alterações e comprovante
de endereço atualizado (2 meses), para atualização do cadastro;
(iii)

os acionistas cujas ações se encontrem depositadas na CBLC Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia receberão os recursos
por meio de seus agentes de custódia.

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos
acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionados ao objeto deste Aviso por meio
do e-mail ri@cemar-ma.com.br.
São Luís/MA, 10 de julho de 2008.

Leonardo Duarte Dias
Diretor de Relações com Investidores
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