Duke Energy International,
Geração Paranapanema S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81 - NIRE 35.300.170.563
Aviso aos Acionistas - Encerramento do Período de Conversão
A Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A. (“Companhia”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Nações Unidas, nº 12.901, Torre Norte, 30º andar, Brooklin Novo,
CEP 04578-000, vem tornar público que, conforme informado no Fato
Relevante publicado em 12/03/2010 (“Fato Relevante”) e no Aviso aos
Acionistas publicado em 16/03/2010 (“Aviso aos Acionistas”), deu-se por
encerrado, no dia 30/03/2010, o período de conversão de ações da
Companhia, por meio do qual os acionistas da Companhia detentores de
ações ordinárias (negociadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) sob o código
“GEPA3”) puderam solicitar a conversão de suas ações em ações preferenciais de emissão da Companhia (negociadas na BM&FBOVESPA sob
o código “GEPA4”), na proporção de uma ação ordinária para uma ação
preferencial (“Período de Conversão”). A Companhia comunica ainda aos
Senhores Acionistas da Companhia que: (i) foram convertidas, durante o
Período de Conversão, 3.113.058 (três milhões, cento e treze mil e cinqüenta e oito) ações ordinárias (negociadas na BM&FBOVESPA
sob o código “GEPA3”) em ações preferenciais (negociadas na
BM&FBOVESPA sob o código “GEPA4”), representando 3,29%
(Três inteiros e vinte e nove centésimos) do capital social da Companhia;
e (ii) a composição do capital social da Companhia, antes e depois
do Período de Conversão, é aquela constante do quadro comparativo
abaixo:
Após o Período
Quantidade Inicial
de Conversão
Ações Ordinárias
34.590.819
31.477.761
Ações Preferenciais
59.842.464
62.955.522
A Companhia ressalta que o novo número de ações ordinárias e preferenciais representativas do capital social da Companhia, resultante da
referida conversão de ações, será devidamente refletido no Estatuto
Social da Companhia, mediante deliberação a ser adotada oportunamente em Assembléia Geral Extraordinária. Adicionalmente, a
Companhia informa que a distribuição de dividendos relativos aos resultados do exercício findo em 31/12/2009, a ser deliberada na Assembléia
Geral Ordinária da Companhia convocada para o dia 30/04/2010, levará
em consideração o número de ações ordinárias e preferenciais representativas do capital social da Companhia após o Período de Conversão,
observadas as informações contidas na reapresentação do Anexo 9-1-II,
nos termos do disposto no artigo 9º, § 1º, item II, da Instrução CVM nº
481, de 07/12/2009, que será realizada simultaneamente à publicação do
presente Aviso aos Acionistas.
São Paulo, 08 de abril de 2010
Armando de Azevedo Henriques
Diretor Financeiro/de Relação com Investidores e Administrativo
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