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Comunicado ao Mercado
Pagamento de Redução de Capital
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária (“A.G.E.”),
realizada no dia 21.5.2012
A Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A. (“Companhia”), de acordo com as
deliberações tomadas na A.G.E., realizada no dia 21.5.2012, quer seja, redução do capital social da
Companhia, atualmente considerado excessivo, de R$1.639.137.503,80 (um bilhão, seiscentos e
trinta e nove milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e três reais e oitenta centavos) para
R$1.339.137.503,80 (um bilhão, trezentos e trinta e nove milhões, cento e trinta e sete mil,
quinhentos e três reais e oitenta centavos), com uma redução efetiva no valor de
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), em moeda corrente nacional, sem o cancelamento
de quaisquer ações ordinárias ou preferenciais representativas do capital social da Companhia,
mantendo-se, ademais, inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da
Companhia (“Redução de Capital”), vem a público informar que realizará o pagamento da
restituição de capital aprovada naquela ocasião, no valor de R$3,176846027 por ação ordinária ou
preferencial, em moeda corrente nacional, no próximo dia 10.8.2012.
A Companhia esclarece que, conforme deliberado na mesma ocasião e informado por meio do
Fato Relevante publicado em 24.7.2012, (i) o crédito do valor da restituição de capital ora
mencionado será efetivado em favor da pessoa que na data-base de 23.7.2012 estiver inscrita
como proprietária (ou usufrutuária) de ações de emissão da Companhia, nos termos da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976; e (ii) não haverá incidência de correção sobre o valor a ser
creditado aos acionistas entre a data de aprovação (21.5.2012) e o efetivo crédito aos acionistas
(10.8.2012).
São Paulo, 06 de agosto de 2012.
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