ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274

COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Eletropaulo” ou
“Companhia”) (B3: ELPL3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em atendimento
ao disposto no artigo 30, inciso XXXIII da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, a seguinte transação entre partes
relacionadas, ocorrida em 03 de dezembro de 2019, de acordo com as disposições estatutárias
da Companhia, com a finalidade de adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”),
conforme as características abaixo especificadas:
Partes relacionadas

Eletropaulo e Enel Brasil S.A. (“Enel Brasil”).

Relação com o emissor

A Enel Brasil é a acionista controladora direta da Companhia.

Data da transação

03 de dezembro de 2019

Objeto

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) no montante total
de R$ 256.038.513,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões, trinta e oito mil
e quinhentos e treze reais), mediante emissão de um total de 5.184.015
(cinco milhões, cento e oitenta e quatro mil e quinze ações) novas ações
ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$
49,39 (quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) cada.

Principais termos e
condições

Este AFAC refere-se à operação de resgate compulsório de ações, aprovada
em reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 21 de outubro de 2019, e em Assembleia Geral Extraordinária,
realizada no dia 26 de novembro de 2019, com o objetivo de adquirir as
ações remanescentes do processo de Oferta Pública para Aquisição de
Ações (“Oferta”) lançado pela Enel Brasil, cujo edital foi publicado em 21 de
outubro de 2019 e divulgado pela Companhia em Fato Relevante, na mesma
data.
A totalidade do recurso será obrigatoriamente utilizada para aumento de
capital social da Companhia, sendo contabilizado em seu patrimônio líquido,
como um AFAC e cuja destinação do recurso consiste no resgate
compulsório das ações.
O AFAC, e sua subsequente capitalização, objetivou prover recursos para o
resgate compulsório de ações remanescentes da Oferta. O valor adiantado

como AFAC não está sujeito a juros remuneratórios, correção monetária ou
qualquer outro tipo de remuneração.
Participação da contraparte
na transação

Não aplicável

Justificativa pormenorizada
das razões pelas quais a
administração do emissor
considera que a transação
observou condições
comutativas ou prevê
pagamento compensatório
adequado

A Enel, na qualidade de acionista controladora direta da Eletropaulo,
celebrou o AFAC, em caráter irrevogável e irretratável, e ratificou que os
recursos eram necessários para realização da operação de resgate,
conforme definido pela administração da Companhia.
As condições do AFAC e do aditamento são comutativas, não havendo
previsão de pagamento compensatório ao AFAC.
Além disso, o preço de emissão das novas ações será estendido aos demais
acionistas da Companhia em função do seu direito de preferência.

Barueri, 11 de dezembro de 2019.

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