
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 a Diretoria Executiva da ENGIE Brasil Energia 
S.A., usando a competência que lhe foi conferida pelo 
Conselho de Administração, definiu a data de 29 de janeiro 
de 2021 para o pagamento dos seguintes proventos, com 
base nas demonstrações financeiras levantadas em 30 de 
junho de 2020, com fundamento no art. 204 da Lei nº 
6.404/76: 1) Dividendos intermediários: conforme 
divulgado via Aviso aos Acionistas em 30 de julho de 2020, 
no valor de R$ 677.688.153,38 (seiscentos e setenta e sete 
milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e 
três reais e trinta e oito centavos), correspondentes a R$ 
0,8305737385 por ação. Os referidos dividendos serão 
pagos com base nos dados cadastrais existentes no Itaú 
Unibanco Banco Múltiplo S.A. em 7 de agosto de 2020, e 2) 
Dividendos intermediários adicionais: conforme 
divulgado via Aviso aos Acionistas em 15 de dezembro de 
2020, no valor de R$ 554.472.125,49 (quinhentos e 
cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois 
mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), 
correspondentes a R$ 0,6795603315 por ação. Os referidos 
dividendos serão pagos com base nos dados cadastrais 
existentes no Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. em 18 de 
dezembro de 2020. A Diretoria Executiva da ENGIE Brasil 
Energia S.A. definiu também a data de 5 de abril de 2021 
para o pagamento do seguinte provento: 3) Juros sobre o 
capital próprio: conforme divulgado via Aviso aos 
Acionistas em 15 de dezembro de 2020, referentes ao 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, nos 
termos do art. 9º da Lei nº 9.249/95 e da Deliberação CVM 
nº 683/2012, no valor bruto de R$ 175.000.000,00 (cento e 
setenta e cinco milhões de Reais), correspondentes a R$ 
0,2144797773 por ação. Os referidos juros serão pagos com 
base nos dados cadastrais existentes no Itaú Unibanco 
Banco Múltiplo S.A. em 18 de dezembro de 2020. 
Florianópolis, 8 de janeiro de 2021. 
Eduardo Antonio Gori Sattamini 
Diretor-Presidente e de Relações com Investidores 
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