PUBLICADO NO JORNAL O HOJE EM 20/06/2022

ENEL GREEN POWER CACHOEIRA DOURADA S.A.
CNPJ/MF nº 01.672.223/0001-68
Companhia Fechada
AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
A Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A. (“Companhia”) comunica que, por
deliberação de sua Assembleia Geral, em reunião realizada no dia 14 de abril de 2022,
foi aprovado o pagamento de dividendos relativos ao lucro líquido do exercício 2021, no
montante total de R$ 29.514.127,17 (vinte e nove milhões, quinhentos e quatorze mil, cento
e vinte e sete reais e dezessete centavos). O pagamento dos dividendos, no montante
total de R$ 29.514.127,17 (vinte e nove milhões, quinhentos e quatorze mil, cento e vinte
e sete reais e dezessete centavos), correspondente a R$ 10,10168108 por lote de mil
ações, será efetuado no dia 24 de junho de 2022, e terão direito ao valor correspondente
aos dividendos os acionistas que se achavam inscritos nos registros da Companhia no
¿QDO GR GLD  GH DEULO GH  ³$FLRQLVWDV´  ,QVWUXo}HV TXDQWR DR SDJDPHQWR , 2V
Acionistas terão seus créditos disponíveis a partir de 24 de junho de 2022 de acordo
FRP R GRPLFtOLR EDQFiULR IRUQHFLGR DR %DQFR ,WD~ 8QLEDQFR 6$ ,QVWLWXLomR )LQDQFHLUD
'HSRVLWiULD GDV Do}HV HVFULWXUDLV GD &RPSDQKLD ,, 3DUD RV $FLRQLVWDV TXH HVWLYHUHP
sem domicílio bancário cadastrado ou cujos dados cadastrais estejam desatualizados,
R YDORU FRUUHVSRQGHQWH DRV GLYLGHQGRV ¿FDUi j GLVSRVLomR 3DUD R HIHWLYR UHFHELPHQWR
dos dividendos, os Acionistas que não estão com seus cadastros atualizados deverão
YHUL¿FDU FRP R EDQFR RV SURFHGLPHQWRV SDUD DWXDOL]DomR FDGDVWUDO DWUDYpV GD &HQWUDO
GH $WHQGLPHQWR  FDSLWDLV H UHJL}HV PHWURSROLWDQDV    GHPDLV
localidades); 4004-4828 opções 3-6-3 (para correntistas). O horário de atendimento é em
GLDV~WHLVGDVKjVK,,,2VGLYLGHQGRVQmRUHFODPDGRVQRSUD]RGH WUrV DQRVD
contar da data de início do pagamento em 24 de junho de 2022, prescreverão em favor da
&RPSDQKLD /HLDUWLQFLVR,,LWHPD 
Goiânia, 20 de junho de 2022
5DႇDHOH(QULFR*UDQGL
Diretor Administrativo, Financeiro e de Planejamento e Controle
(QHO*UHHQ3RZHU&DFKRHLUD'RXUDGD6$
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