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AVISO AOS DEBENTURISTAS 

PAGAMENTO DE PRÊMIO EXTRAORDINÁRIO 

A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. (“CTEEP” ou 

“Companhia”) comunica aos titulares de debêntures relativas à 5ª (quinta) Emissão de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série 

Única da Companhia (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Quinta Emissão” 

respectivamente), que, conforme deliberado pelos Debenturistas da Quinta Emissão, na 

Assembleia Geral de Debenturistas da Quinta Emissão, realizada em 21 de julho de 2022 

(“AGD”), a Companhia pagará em 26 de julho de 2022, o prêmio extraordinário, 

equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) incidente sobre o saldo 

devedor das Debêntures na data da deliberação (“Prêmio”), nos termos descritos a seguir:  

Evento Ativo Preço Unitário (PU) Quantidad

e 

Prêmio  Valor em R$ 

por debênture 

Prêmio 

Extraordinário 

CTEE15 R$ 1.367,21208545 300.000 0,75% 10,25409064 

O pagamento do Prêmio será realizado por meio da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – 

Segmento Balcão B3 (“B3”), com relação às Debêntures que estejam custodiadas 

eletronicamente na B3 ou por meio do Banco Bradesco S.A., na qualidade de Banco 

Escriturador das Debêntures da Quinta Emissão, com relação às Debêntures que não 

estejam custodiadas eletronicamente na B3, na proporção da participação de cada 

Debenturista em relação às Debêntures em Circulação, na data de pagamento. A partir de 

26 de julho de 2022 (inclusive), as Debêntures da Quinta Emissão serão negociadas “ex” 

este Prêmio. 

O valor do Prêmio será creditado aos Debenturistas acrescido de todos os tributos, bem 

como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir, inclusive em 

decorrência de majoração de alíquota ou base de cálculo, com fulcro em norma legal ou 

regulamentar, sobre o pagamento do Prêmio.  

 



  
 
 
  

  

Para mais informações relativas ao crédito do prêmio extraordinária, poderão ser obtidas 

diretamente por meio do Departamento de Relações com Investidores da Companhia no 

telefone +55 (11) 3138-7621, ou por e-mail debentures@isacteep.com.br, bem como com 

o Banco Escriturador das debêntures da Quinta Emissão, a saber o Banco Bradesco S.A., 

no telefone +55 (11) 3684-9441 ou no e-mail dac.escrituracao@bradesco.com.br. 

 

 

 

São Paulo, 22 de julho de 2022 

Carisa Santos Portela Cristal 

Diretora Executiva de Finanças e Relações com Investidores 


