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COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimento sobre notícia veiculada na mídia

A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo") ou (“Companhia”)
(B3: ELPL3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que recebeu, em 16 de
fevereiro de 2018, ofício da B3 S.A.– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) com o seguinte conteúdo
(“Ofício”):
16 de fevereiro de 2018
208/2018-SAE
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
At. Sr. Marcelo Antonio de Jesus
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 16/02/2018, sob o título “Eletropaulo e
Eletrobrás perto de um acordo”, consta, entre outras informações, que:
1. A Eletropaulo e a Eletrobrás estão prestes a anunciar um acordo para encerrar uma disputa
judicial que se arrasta há quase 30 anos;
2. Se os conselhos de administração das duas empresas derem os avais necessários, a
distribuidora paulista deve aceitar pagar cerca de R$ 1,6 bilhão à estatal, montante próximo do
calculado pelos peritos contratados no processo;
3. Para pagar o valor devido, a companhia pretende acessar o mercado de capitais e a

companhia pretende levantar R$ 1,5 bilhão com a venda de ações, sendo R$ 1 bilhão em uma
oferta primária e R$ 500 milhões em uma oferta secundária – no qual a AES deve sair da
companhia. Essa oferta deve acontecer em março.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 19/02/2018, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.
A Companhia vem esclarecer o que segue em relação ao solicitado no Ofício.
Conforme informado por meio de Fato Relevante divulgado pela Companhia em 02 de fevereiro
de 2018, a Companhia e a Eletrobrás estão ainda em fase de negociação e discussão dos termos
e condições de possível acordo no âmbito do processo de mediação. No entanto, não há, nesta
data, decisão final sobre celebração de tal acordo, que dependerá ainda de aprovação dos seus
termos pelo Conselho de Administração da Companhia, dentre outras condições precedentes.
Não há qualquer definição da data para a celebração de tal acordo.
Quanto à realização de oferta pública de distribuição de ações, em continuidade ao Fato
Relevante divulgado pela Companhia em 18 de janeiro de 2018, a Companhia reitera que avalia
a possibilidade de realização de oferta pública de distribuição de ações para o financiamento de
suas atividades e compromissos no curso normal dos seus negócios. Não obstante, destacamos
que, nesta data, não há ainda definição quanto à efetivação, estrutura e volume da oferta, e,
que quando definida, será conduzida em conformidade com a legislação e regulamentação
aplicáveis.
Diante do exposto e acreditando ter esclarecido os questionamentos apresentados pela B3, a
Companhia se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.

Barueri, 16 de fevereiro de 2018.
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Marcelo Antônio de Jesus
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

