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A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Eletropaulo” ou
“Companhia”) (B3: ELPL3), em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de
03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que
tomou conhecimento que a The AES Corporation (“AES Corp”), que era controladora indireta da
Companhia até 27 de novembro de 2017, divulgou, na data de ontem, seus resultados financeiros
globais (consolidados) relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo
a seguinte referência: “In 2017, Eletropaulo generated revenue of $3.3 billion and net income from
operations of $3 million.” (em tradução livre: Em 2017, a Eletropaulo gerou receita de $3,3bilhões e
receita líquida de operações de $3milhões).
A Companhia esclarece que (i) as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017 ainda encontram-se em fase de elaboração e estarão
sujeitas às aprovações necessárias pelo seu Conselho de Administração e pela Assembleia Geral, nos
termos da regulamentação aplicável; (ii) os resultados indicados pela AES Corp derivam de
demonstrações financeiras da AES Corp elaboradas sob os padrões contábeis norte-americanos
(USGAAP), que podem diferir substancialmente dos padrões contábeis brasileiros (Brazilian GAAP),
sob os quais são elaboradas as demonstrações financeiras da Companhia; (iii) a AES Corp deixou de
ser acionista controladora da Companhia em 27 de novembro de 2017 e, desde então, a Companhia
não disponibiliza seus resultados em USGAAP à AES Corp; e (iv) como consequência, os números
divulgados pela AES Corp não refletem os resultados efetivos da Companhia no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 conforme os padrões contábeis brasileiros (Brazilian GAAP)..
Além disso, no mesmo comunicado, a AES Corp informou que reclassificou a Companhia como
“operações descontinuadas (discontinued operations)” e, ao responder perguntas em conferência
com investidores sobre se tal reclassificação importaria a intenção de venda da sua participação
societária na Companhia, respondeu: “Yeah. I don't want to get too specific, it's a public company but
that's being kind of - I think in discontinued operations you can read from there.” (em tradução livre:
“Sim. Eu não quero ser muito específico pois é uma companhia aberta, mas é algo do tipo – Se
pensar em operações descontinuadas você pode chegar a conclusão.”.

Nesse sentido, a Companhia informa que tem conhecimento de que a AES Corp está avaliando
alternativas em relação a seu investimento na Companhia, inclusive com a contratação de assessores
financeiros e legais, e que tais alternativas podem envolver uma oferta pública secundária por parte
da AES Corp.
Não obstante, a Companhia não tem qualquer informação sobre se alguma decisão foi tomada pela
AES Corp a esse respeito e informa que assim que obtiver maiores informações junto a AES Corp
comunicará ao mercado nos termos da legislação aplicável.
Adicionalmente, a Companhia informa que reitera as informações divulgadas por meio do fato
relevante de 18 de janeiro de 2018 no sentido de que avalia a realização de uma oferta pública de
distribuição de ações, dentre outras alternativas disponíveis para o financiamento de suas atividades
e compromissos no curso normal dos seus negócios. Não obstante, a Companhia esclarece que não
há, nesta data, qualquer definição quanto à efetiva realização de uma oferta, tampouco sobre
estrutura e volume.
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