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AVISO DE LEILÃO

LEILÃO N°. 01/2021

O Secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, e considerando (i) a Lei Estadual n°. 15.298, de 04 de julho
de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 05 de julho de 2019, (ii) a Lei federal nº 8.666/93 e demais normas legais
e infralegais aplicáveis, e (iii) as autorizações superiores do Conselho Diretor do Programa de Reforma do Estado -
CODPRE, torna público o Aviso do Leilão n°. 01/2021.

OBJETO: Alienação do controle da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica ("CEEE-G"), através da oferta de
lote Lote único de 6.381.908 (seis milhões e trezentas e oitenta e uma mil e novecentas e oito) ações, nominativas, sem
valor nominal, de emissão da CEEE-G de propriedade do Estado, representativas de aproximadamente 66,23% (sessenta
e seis inteiros e vinte e três centésimos por cento) do capital social total da CEEE-G, sendo (i) 6.380.821 (seis milhões e
trezentas e oitenta mil e oitocentas e vinte e uma) ações ordinárias, representativas de aproximadamente 67,23%
(sessenta e sete inteiros e vinte e três centésimos por cento) das ações ordinárias de emissão da CEEE-G, e (ii) 1.087
(mil e oitenta e sete) ações preferenciais, representativas de aproximadamente 0,75% (setenta e cinco centésimos por
cento) das ações preferenciais de emissão da CEEE-G;, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos.

EDITAL: Disponível a partir de  22.12.2021, com informações sobre a desestatização, incluindo, mas não se limitando, a
justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a ser alienado, a data e ato que
determinou a constituição da empresa a ser desestatizada, o passivo da sociedade de curto e de longo prazo, a situação
econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco últimos
exercícios, a existência de pagamento de dividendos e aporte de recursos à conta capital, providos direta ou indiretamente
pela Companhia, nos últimos anos, o sumário dos estudos de avaliação, o critério de fixação do valor de alienação, com
base nos estudos de avaliação, a modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada, o cronograma do
leilão e outras informações, por meio do acesso ao endereço eletrônico da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do
Rio Grande do Sul: https://sema.rs.gov.br/privatizacoes.

VALOR ECONÔMICO MÍNIMO PARA AS PROPOSTAS: R$ 1.253.737.766,08 (um bilhão e duzentos e cinquenta e três
milhões e setecentos e trinta e sete mil e setecentos e sessenta e seis reais e oito centavos) considerando-se o Preço
Mínimo de aproximadamente R$ 196,45 (cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos)

por ação, conforme aprovado pelo Estado.

DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: Em 09.02.2022, das 09h00min às 12h00min, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão,
com endereço na Rua XV de novembro, nº 275 - Centro, São Paulo -SP, CEP 01010-901, conforme as instruções
constantes no Edital.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO COM A ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS: Em 15.02.2022, às
14h00min, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, com endereço na Rua XV de novembro, nº 275 - Centro, São Paulo - SP, CEP
01010-901.
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