
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 
Companhia Aberta 
CNPJ nº 02.474.103/0001-19  –  NIRE 4230002438-4 
AVISO AOS ACIONISTAS 
Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em 
geral, que, conforme aprovado na Assembleia Geral 
Ordinária da ENGIE Brasil Energia S.A. realizada em 11 de 
abril de 2018, serão pagos dividendos complementares no 
valor de R$ 636.756.310,38 (seiscentos e trinta e seis 
milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e 
dez  reais e trinta e oito centavos), correspondentes a 
R$   0,9755096548 por ação, proventos adicionais aos 
dividendos intercalares e juros sobre o capital próprio 
referentes ao exercício de 2017. As ações da Companhia 
serão negociadas ex-dividendo a partir de 24 de abril de 
2018. Os dividendos serão pagos em 28 de junho de 2018, 
com base nos dados cadastrais existentes no Itaú 
Unibanco Banco Múltiplo S.A. Assim, o total de proventos 
do exercício de 2017 atingiu R$ 2.000.174.138,09, 
equivalente a R$ 3,0642635985 por ação, correspondendo 
a 100% do lucro líquido distribuível ajustado. 
Florianópolis, 11 de abril de 2018. 
Eduardo Antonio Gori Sattamini 
Diretor-Presidente 
Carlos Freitas 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
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