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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, e em continuação ao
fato relevante divulgado em 26 de junho de 2019, no âmbito do processo de registro da
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” (“Oferta”), comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral que, nesta data, em decorrência das exigências formuladas pela
CVM, nos termos do Ofício nº 245/2019/CVM/SRE/GER-1, e pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão, a Enel Brasil S.A. (“Ofertante”) protocolizou perante a CVM novas versões (i) do
laudo de avaliação da Companhia (“Laudo de Avaliação”) e (ii) do edital da Oferta.
A Ofertante informou que, dentre outras exigências, foi requerido o ajuste dos marcos
temporais inicial e final de atualização do preço a ser praticado na Oferta e que, em
atendimento à referida exigência, o preço a ser ofertado será correspondente ao valor
praticado na Oferta Pública Voluntária Concorrente para Aquisição do Controle da
Eletropaulo, lançada em 17 de abril de 2018 (“OPA para Aquisição de Controle”),
atualizado pela variação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco
Central do Brasil (Taxa SELIC) desde o dia 07 de junho de 2018, data da liquidação
financeira da OPA para Aquisição de Controle, até a data de liquidação da Oferta (ainda
a ser definida).
Nos termos do parágrafo 5º do artigo 8º da Instrução CVM 361, o Laudo de Avaliação
encontra-se disponível, a partir desta data, a eventuais interessados nos seguintes locais:
Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, nº 111, 20050-006, Rio de Janeiro, RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 01333-010, São Paulo, SP
www.cvm.gov.br
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Praça Antonio Prado, nº 48, 01010-010, São Paulo, SP
www.b3.com.br

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Torre 2, 7° andar, 06460-040,
Barueri, SP
ri.eneldistribuicaosp.com.br
Enel Brasil S.A.
Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 2, 7º andar, 24210-205, Niterói, Rio de Janeiro
www.enel.com.br/pt/investidores.html
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, 04538-133, São Paulo, São Paulo
www.btgpactual.com/home/investment-bank
A Ofertante esclareceu, ainda, que o protocolo realizado nesta data mencionado acima
não encerra o processo de obtenção de registro perante a CVM, a que ainda estão
sujeitos o lançamento da Oferta e a publicação do seu edital.
A 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, 08 de agosto de 2019.
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