ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 61.695.227/0001-93
NIRE 35300050274
FATO RELEVANTE
A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo” ou
“Companhia”) (B3: ELPL3), em cumprimento às disposições da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, da Instrução CVM nº 361,
de 5 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”), e do artigo 157, § 4º,
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), comunica
que sua acionista controladora indireta, Enel Brasil S.A., sociedade anônima fechada,
com sede no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Leoni Ramos, nº 1,
bloco 2, 7º andar, São Domingos, CEP 24210-205, inscrita no CNPJ sob o nº
07.523.555/0001-67 (“Enel Brasil”), informou à administração da Companhia que
protocolizou junto à CVM, nesta data, pedido de registro de oferta pública de aquisição
de ações ordinárias de emissão da Companhia, para o cancelamento do registro de
companhia aberta da Eletropaulo perante a CVM sob a categoria “A” e conversão para a
categoria “B” (“Conversão de Registro”), nos termos do artigo 4º, § 4º, da Lei das S.A., do
artigo 10 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, e da
Instrução CVM 361 (“Oferta”).
A Enel Brasil informou que contratou: (i) o Banco BTG Pactual S.A., para atuar como
instituição intermediária da Oferta; e (ii) a PricewaterhouseCoopers Serviços
Profissionais Ltda. (“Avaliador”), para elaborar laudo de avaliação das ações de emissão
da Companhia de acordo com o disposto na Instrução CVM 361 (“Laudo de Avaliação”).
A Oferta será destinada às 8.133.352 ações ordinárias de emissão da Eletropaulo em
circulação, correspondentes a 4,056% do capital social total da Companhia (“Ações
Objeto”), isto é, até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Eletropaulo, exceto
por aquelas detidas direta ou indiretamente pela Enel Brasil, por pessoas a ela vinculadas
ou por administradores da Companhia, e as ações em tesouraria.
O preço a ser ofertado será de R$ 48,28 (quarenta e oito reais e vinte oito centavos) por
Ação Objeto, valor correspondente ao preço de R$ 45,22 ofertado na Oferta Pública
Voluntária Concorrente para Aquisição do Controle da Eletropaulo, lançada em 17 de
abril de 2018 pela a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A., subsidiária integral da Enel
Brasil (“EBIS” e “OPA para Aquisição de Controle”, respectivamente), atualizado pela
variação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, publicada pelo Banco
Central do Brasil (Taxa SELIC), desde o dia 04 de junho de 2018, data do leilão da OPA
para Aquisição de Controle, até esta data (“Preço por Ação”). O Preço por Ação será pago
em moeda corrente nacional, na data da liquidação financeira da Oferta.

A Enel Brasil informou, ainda, que o Avaliador apurou o valor econômico das ações
ordinárias de emissão da Companhia no intervalo entre R$ 40,11 (quarenta reais e onze
centavos) e R$ 43,74 (quarenta e três reais e setenta e quatro centavos). Assim, tendo
em vista que o Preço por Ação é superior ao valor máximo da faixa de preço por ação da
Companhia indicado no Laudo de Avaliação, a Enel Brasil entende que o Preço por Ação
é justo e que foi amplamente aceito pelo mercado na OPA para Aquisição de Controle.
O Laudo de Avaliação será disponibilizado simultaneamente à divulgação deste Fato
Relevante nos websites da CVM, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da Companhia,
inclusive para os fins do artigo 4º-A, § 1º, da Lei das S.A., e dos artigos 8º, § 5º, e 24, inciso
I, da Instrução CVM 361, passando o prazo ali descrito a fluir da presente data.
Em relação às condições para a Conversão de Registro, a Enel Brasil informou que a Enel
Brasil e a EBIS protocolizaram junto à CVM, em 13 de agosto de 2018, pedido de
autorização para: (i) computar as adesões à OPA para Aquisição de Controle para fins do
cálculo do quórum de sucesso da Oferta, conforme previsto no artigo 16, inciso II, da
Instrução CVM 361; e (ii) realizar o resgate das ações de emissão da Companhia
remanescentes em circulação, conforme previsto no artigo 4º, § 5º, da Lei das S.A.,
sujeito ao lançamento da Oferta pelo mesmo preço oferecido no âmbito da OPA para
Aquisição de Controle (“Consulta”). O Colegiado da CVM deliberou, por unanimidade,
autorizar a adoção do procedimento diferenciado proposto, nos termos do artigo 34 da
Instrução CVM 361, conforme decisão proferida no âmbito do Processo CVM nº
19957.07811/2018-06, em 18 de abril de 2019 (“Decisão CVM”). Dessa forma, o quórum
de sucesso da Oferta deve ser considerado desde já atingido, tendo a condição para a
Conversão de Registro prevista no artigo 16, inciso II, da Instrução CVM 361 (i.e.,
necessidade de aceitação da Oferta ou concordância expressa com a Conversão de
Registro por acionistas titulares de mais de 2/3 das ações em circulação) já sido cumprida.
Não obstante, a realização, a conclusão e a liquidação da Oferta estão sujeitas: (i) à
aprovação do pedido de registro da Oferta pela CVM; e (ii) às demais condições
estabelecidas no edital da Oferta, a ser oportunamente publicado.
Por fim, a Enel Brasil informou que tem a intenção de fazer com que a Companhia
promova, após a liquidação da Oferta, o resgate das ações remanescentes que
eventualmente não sejam adquiridas no âmbito da Oferta, nos termos do artigo 4º, § 5º,
da Lei das S.A., considerando que: (i) a condição para a Conversão de Registro prevista no
artigo 16, inciso II, da Instrução CVM 361 já foi cumprida, em decorrência do resultado da
OPA para Aquisição de Controle; e (ii) o número de ações de emissão da Eletropaulo em
circulação já é inferior a 5% do capital social total da Companhia.
Como a condição para Conversão de Registro já foi cumprida, conforme o nível de adesão
dos acionistas e a Decisão CVM, após a conclusão da Oferta a Companhia deixará o
segmento especial de listagem da B3 denominado Novo Mercado em decorrência da
efetivação da Conversão de Registro.
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A administração da Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados
de quaisquer informações referentes à Oferta, nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis.
Este fato relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta
de aquisição de valores mobiliários.

Barueri, 26 de junho de 2019.

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Monica Hodor
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores
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