
A Companhia informa, adicionalmente, que após o período de retratação de 04 de novembro de 2011 a 11 de novembro de 2011, restaram não 
subscritas 675.902 (seiscentas e setenta e cinco mil, novecentas e duas) ações, sendo 339 (trezentas e trinta e nove) ações ordinárias e 675.563 
(seiscentas e setenta e cinco mil, quinhentas e sessenta e três) ações preferenciais. Ato contínuo, o Conselho de Administração da Companhia procederá 
à homologação do aumento de capital parcial e ao cancelamento das sobras de ações não subscritas.

A instituição fi nanceira contratada para a prestação de serviços de escrituração é a Itaú Corretora de Valores S.A.

O aumento de capital, dentro do limite de capital autorizado da Companhia, bem como a autorização para a realização do Leilão foram aprovados 
em reuniões do Conselho de Administração da Companhia, realizados em 25 de abril de 2011 e 06 de maio de 2011, cujas atas foram arquivadas na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo, respectivamente em 16 de maio de 2011 e 18 de maio de 2011, e publicadas no Diário Ofi cial do 
Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico, em 24 de maio de 2011.

Resumo Mensal de Colocação de Valores Mobiliários.

A Companhia e a Instituição Intermediária informam que não houve qualquer colocação de valores mobiliários pela Companhia no mês de outubro de 
2011 e, no presente mês, as subscrições e integralizações limitaram-se ao âmbito da Oferta, correspondendo à distribuição das ações da Companhia, 
conforme disposto acima.

Dados Finais de Colocação da Oferta.

Ações Ordinárias (TRPL3).

 Destino  N° de subscritores Quantidade

 Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou instituições intermediárias 1 63.146

 Total 1 63.146

O Leilão foi previamente submetido à CVM e registrado sob o nº CVM/SRE/REM/2011/024, em 28 de outubro de 2011

 “Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”
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Anúncio de Encerramento do Leilão de Venda de Sobras de Ações em Bolsa de Valores 

A CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA, (“Companhia”) e a LINK S.A. CCTVM (“Instituição Intermediária”) 
comunicam o encerramento do leilão de venda de sobras de ações de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, realizado 
nos termos do artigo 171, §7°, “b”, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e do artigo 6º, §1º da Instrução CVM nº 400, 
de 29 de dezembro de 2003 (“Oferta”), conforme alterada (“Leilão”).

Foram vendidas, no Leilão, 63.146 (sessenta e três mil, cento e quarenta e seis) ações da Companhia, sendo a totalidade destas da espécie ordinária, ao preço de 
R$ 51,66 (cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) para cada ação ordinária (não foi vendida nenhuma ação da espécie preferencial), perfazendo o total de:

R$ 3.262.122,36
(três milhões, duzentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e dois reais e trinta e seis centavos)

Código ISIN - Ações Ordinárias: BRTRPLACNOR4; Ações Preferenciais: BRTRPLACNPR1
Código de negociação na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”)

Ações Ordinárias: TRPL3 e Ações Preferenciais: TRPL4

Companhia Aberta integrante, desde 2002, do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA

Registro de Companhia Aberta na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 18376

Instituição Intermediária

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA 
para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública 
(programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas 
referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto 
da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente 
distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade 
da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.
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São Paulo, 09 de dezembro de 2011


