INVESTCO S.A.
Companhia Aberta CNPJ nº 00.644.907/0001-93
Código CVM: CVM 18589
AVISO RESUMIDO DA OPA
Investco S.A. (“Companhia”) vem informar aos seus acionistas que a Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) deferiu pedido de registro de Oferta Pública de Aquisição de Ações da
Companhia (“OPA” ou “Oferta”), com o objetivo de: cumprir o quanto disposto no parágrafo 6º do
artigo 4 da Lei 6.404, de 15 de setembro de 1976, conforme alterada , decorrente do aumento da
participação da acionista controladora por conta da aquisição de ações preferenciais classe A,
realizada pela Lajeado Energia S.A. (“Ofertante”), conforme divulgado ao mercado em Fato
Relevante datado de 18 de maio de 2018.
A Oferta será realizada com a adoção de procedimento diferenciado, conforme solicitado pela
Ofertante à CVM (“Procedimento Diferenciado”), com base no art. 34 da Instrução CVM nº 361/02,
em razão de terem sido deferidas pela CVM, conforme comunicado pelo ofício
nº120/2018/CVM/SRE/GER-1, de 8 de maio de 2018, as seguintes dispensas: (i) realização de
leilão em bolsa de valores; (ii) contratação de instituição intermediadora; e (iii) dispensa de
publicação de edital de oferta pública.
O Procedimento Diferenciado para a OPA observará as seguintes etapas:
(i)

A Ofertante enviará nesta data, carta convite aos acionistas titulares de ações
preferenciais classe A de emissão da Companhia, com aviso de recebimento (AR), aos
seus respectivos endereços cadastrais, contendo todas as condições e prazos
aplicáveis à OPA (“Carta Convite”), acompanhado de formulário necessário à adesão
ou não à OPA (“Formulário de Manifestação”);

(ii)

Caso os acionistas titulares de ações classe A manifestem sua decisão de vender suas
ações à Ofertante nos termos previstos na Carta Convite, deverão preencher e
encaminhar o formulário de manifestação devidamente preenchido e assinado,
juntamente ao termo de transferência de ações, devidamente preenchido e assinado
para (i) a sede da Companhia, na Cidade de Miracema do Tocantins, Estado do
Tocantins, na Rodovia TO/Miracema, km 23, s/n, aos cuidados do Diretor de Relações
com Investidores, ou para (ii) a Ofertante, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1996, 10º
andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, aos cuidados do Diretor Presidente.

(iii)

Juntamente com o Formulário de Manifestação devidamente preenchido deverão ser
entregues os seguintes documentos: (i) cópia autenticada do último estatuto social do
respectivo acionista consolidado em vigor, conforme o caso; (ii) cadastro de inscrição
no CNPJ/MF; (iii) documentação societária que comprove os poderes de representação
dos subscritores do Formulário de Manifestação e do formulário de transferência de
ações; (iv) cédula de identidade, número do CPF/MF e comprovante de residência do
representante da pessoa jurídica.

(iv)

Serão desconsiderados, para efeito desta Oferta, os Formulários de Manifestação: (i)
em desacordo com o estabelecido na Carta Convite, (ii) com inconsistências nas
informações constantes do Formulário de Manifestação, inclusive com relação à
quantidade de ações detidas, ou (iii) de aceitação da Oferta fora do prazo;

(v)

O preenchimento e a entrega do Formulário de Manifestação, na forma prevista na
Carta Convite, implicará, para o acionista manifestante, a decisão irrevogável e
irretratável de (i) concordância ou discordância com relação a adesão ou não à OPA e
(ii) venda da quantidade de ações de sua titularidade informada no Formulário de
Manifestação;

(vi)

O pagamento do preço de aquisição das ações detidas pelos acionistas que aderirem
à OPA e caso esta seja concluída, será realizado aos acionistas concordantes no prazo
de até 3 (três) dias úteis a contar do fim do prazo de 45 dias corridos, contados a partir
da data do aviso de recebimento da Carta Convite pelos acionistas, mediante depósito
do preço de aquisição, na forma prevista na Carta Convite, na conta bancária informada
pelo acionista no Formulário de Manifestação. A apresentação do recibo de
pagamento, acompanhado de cópia do Formulário de Manifestação devidamente
preenchido, servirá de instrumento hábil para que seja procedida a transferência das
respectivas ações para a Ofertante nos registros societários da Companhia.

(vii)

A Ofertante, no prazo de até 04 (quatro) dias úteis após a data da liquidação financeira
da OPA, encaminhará à CVM os demonstrativos referentes ao resultado da OPA. No
dia seguinte à entrega dos demonstrativos referentes ao resultado da OPA, a
Companhia publicará Fato Relevante divulgando o resultado da OPA.

Caso no prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar da publicação do presente Aviso Resumido
da OPA, a Carta Convite não seja recebida por um acionista destinatário da OPA, referido acionista
deverá entrar em contato com a Ofertante, por meio do Sr. Luiz Otavio Assis Henrique, por e-mail:
luiz.otavio@edpbr.com.br ou por telefone: (11) 2185-5916, e solicitar informações sobre a Oferta
Pública de Aquisição de Ações da Investco S.A.
O sucesso da Oferta se dará mediante contabilização da manifestação externada pelos acionistas
destinatários da Oferta, por meio de preenchimento do Formulário de Manifestação, de modo que
a Oferta terá sucesso caso seja aceita por acionistas titulares de pelo menos 2/3 (dois terços) das
ações preferenciais classe A em circulação. A efetiva aquisição de ações por parte da Ofertante só
ocorrerá ao final do prazo para manifestação de acionistas titulares de ações em circulação e desde
que seja verificada esta condição.
O laudo de avaliação está disponível no endereço eletrônico da CVM: www.cvm.gov.br. A Carta
Convite e o formulário de manifestação estão disponíveis: (i) na sede da Companhia, Cidade de
Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na Rodovia TO/Miracema, km 23, s/n; e (ii) na sede
da Ofertante, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1996, 10º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP. Demais
informações sobre a oferta, poderão ser encontradas no endereço eletrônico da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM: www.cvm.gov.br e no site da Companhia www.investco.com.br.

São Paulo, 18 de maio de 2018.

INVESTCO S.A.
Luiz Otavio Assis Henriques
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

