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CARTA DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019.

Aos
Senhores Debenturistas

À
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Torre II, 1º ao 7º andar – Bairro Sítio
Tamboré
06.460-040 – Barueri – SP
At.: Sra. Isabela Klemes Bacco Franco Taveira
Diretoria de Relações com Investidor

Na qualidade de agente fiduciário da 13ª Emissão de Debêntures da ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., apresentamos a V. Sªs. o
relatório anual sobre a referida emissão, atendendo ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583, de 20 de dezembro de 2016 e no
Instrumento Particular de Escritura Particular da 13ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Colocação, da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações públicas e/ou
fornecidas pela Emissora bem como controles internos deste Agente Fiduciário.
Informamos que este relatório se encontra disponível no site “http://www.gdcdtvm.com.br” nos
termos do artigo 15, da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016 e nos demais locais
indicados nos termos estabelecidos em cada emissão.
Atenciosamente,

GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM LTDA.
Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, Parte 3, Bloco Itanhangá, Sala 3.105, Barra da Tijuca
22.775-003 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 2490-4305 / Fax: (21) 3269-2077
Ouvidoria: 0800-022-3062
E-mail: gdc@gdcdtvm.com.br
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1. CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA
Denominação
Comercial:

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

Endereço da Sede:

Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Torre II, 1º ao 7º
andar – Bairro Sítio Tamboré
06.460-040 – Barueri – SP

Telefone/Fax:

(11) 2195-7048

D.R.I.:

Monica Hodor.

CNPJ/MF nº:

61.695.227/0001-93

Situação:

Operacional.

Auditor Independente:

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Atividade Principal:

Distribuição de Energia Elétrica.

2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

Título:

Debêntures.

Registro CVM nº:

Dispensado.

Código ISIN:

BRELPLDBS0J1

Código do Ativo
na CETIP:

ELSP13
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Rating da Emissão:

‘AA-(bra)’ na escala nacional, da Fitch Ratings em 14 de dezembro de 2017.

Situação da
Emissão:

Liquidada Antecipadamente em 17 de setembro de 2018.

Situação da
Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias.

Coordenador
Líder:

Banco Bradesco BBI S.A.

Banco Mandatário:

Itaú Unibanco S.A.

Valor da Emissão:

O valor total da emissão é de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

Quantidade de
Debêntures:

Foram emitidas 400 (quatrocentas) Debêntures.

Número de Séries:

A Emissão foi realizada em série única.

Valor Nominal
Unitário:

O valor nominal unitário das Debêntures é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
em 14 de maio de 2010.

Forma:

As Debêntures são da forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou
certificados.

Espécie:

As Debêntures são da espécie subordinada.

Conversibilidade

As Debêntures são simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora.

Data de Emissão:

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures é o dia 14 de maio de
2010.

Prazo e Data de
Vencimento:

O prazo de vencimento das Debêntures é de 10 (dez) anos a contar da Data de
Emissão, com vencimento final em 14 de maio de 2020.

Remuneração:

As Debêntures fazem jus a uma remuneração que contempla juros remuneratórios
incidentes sobre o seu Valor Nominal Unitário a partir da data da primeira
subscrição e integralização das Debêntures, a serem pagos ao final de cada Período
de Capitalização. A taxa de juros aplicável às Debêntures é equivalente a 100%
(cem por cento) da taxa média de juros dos Depósitos Interfinanceiros Over Extra-
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Grupo de um dia, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias,
calculada e divulgada pela CETIP, acrescida de um spread ou sobretaxa de 1,50%
(um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis.
Atualização
Monetária:

O Valor Nominal Unitário das Debêntures não é atualizado;

Amortização do
Principal:

A amortização será realizada em 05 (cinco) parcelas anuais, conforme tabela
descrita na Escritura de Emissão.

Pagamento da
Remuneração:

O pagamento da remuneração das Debêntures será feito semestralmente, a partir da
Data de Emissão, nos meses de maio e novembro de cada ano, sendo o primeiro
pagamento devido em 14 de novembro de 2010 e o último pagamento devido em 14
de maio de 2020. Excepcionalmente, no dia 10 de dezembro 2015, a Emissora
também efetuará o pagamento da remuneração das Debêntures. Para fins desta
Escritura, cada data de pagamento da remuneração das Debêntures será considerada
uma.

Repactuação:

As Debêntures não estão sujeitas a repactuação programada.

Aquisição
Facultativa:

A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em circulação no
mercado, por preço não superior ao Valor Nominal acrescido da Remuneração,
calculado pro rata temporis.

Resgate Antecipado
Facultativo:

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, resgate
antecipado da totalidade das Debêntures. O valor do Resgate Antecipado
corresponderá ao pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures,
acrescido (a) da Remuneração e (b) do valor do prêmio de resgate de acordo com a
Escritura de Emissão.

Amortização
Extraordinária:

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão, realizar a
amortização parcial das Debêntures, limitada ao valor equivalente a 95% (noventa e
cinco por cento) do Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário.

Liquidez e
Estabilização:

Não será constituído fundo de manutenção de liquidez ou firmado contrato de
garantia de liquidez ou estabilização de preço para as Debêntures.

Vencimento
Antecipado:

Conforme disposto na cláusula 5.1 da Escritura de Emissão.

3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos captados na distribuição das Debêntures foram utilizados parcialmente para o pagamento dos
Bonds denominados em Reais, emitidos pela Emissora em junho de 2005 e vencíveis em junho de 2010, no
valor de R$ 474.060.000,00 (quatrocentos e setenta e quatro milhões e sessenta mil reais) e para
financiamento de parte dos investimentos de 2010.
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4. GARANTIAS
Não Aplicável.

5. BENS E VALORES ENTREGUES PARA ADMINISTRAÇÃO
Não foram entregues bens e valores à sua administração.

6. POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES
Não aplicável.

7. EVENTOS 2018

DATA
14/05/2018
17/09/2018

EVENTO
Amortização e Juros Remuneratórios das Debêntures
Liquidação Antecipada das Debêntures

8. EVENTOS PROGRAMADOS 2019
Não aplicável.

9. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS
AGE – 11/01/2018
Por maioria de votos dos acionistas presentes, tendo sido computados 67.663.166 votos favoráveis, 23.392.298 votos
contrários e nenhuma abstenção, (a) a inserção do parágrafo quarto ao artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, a fim
de prever a possibilidade de emissão de ações, debêntures conversíveis ou bônus de subscrição sem direito de
preferência, ou com redução do prazo para seu exercício, nas hipóteses previstas no artigo 172, incisos I e II da Lei das
Sociedades por Ações; e (b) a alteração do artigo 12, item (xii), do Estatuto Social da Companhia, de modo a dispensar
a necessidade de prévia autorização do Conselho de Administração para a celebração de contratos de compra de
energia, provenientes de editais de leilões de compra de energia elétrica homologados pela Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, e demais Contratos de Compra de Energia no Ambiente de Contratação Regulada e
Contrato de Conexão e Uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição, bem como os respectivos Contratos de
Constituição de Garantia. Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, tendo sido computados
91.055.464 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a alteração do artigo 24 do Estatuto Social
da Companhia, com vistas a permitir a outorga de instrumentos de mandato pela Companhia com prazo superior a 1
(um) ano, nos casos de contratos de constituição de garantia celebrados com o Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS e/ou com agentes geradores, transmissores ou distribuidores de energia elétrica.
AGOE – 27/04/2018
Por maioria de votos dos presentes, com 71.680.805 votos favoráveis, com 7.865.648 votos contrários e com
31.504.008 abstenções a alteração do artigo 1º, Parágrafos Primeiro e Segundo; artigo 8º, Parágrafo Segundo; artigo 10,
Parágrafos Primeiro e Quarto; artigo 12, incisos (xxviii) e (xxix); artigo 25, Parágrafo Segundo; artigo 32; artigo 33;
artigo 34; artigo 35; artigo 36; artigo 38; artigo 39; artigo 40; artigo 41; artigo 42; artigo 43; artigo 47, para adequar o
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Estatuto Social ao disposto no Regulamento do Novo Mercado, especialmente em relação às recomendações formuladas
pela B3 no Ofício nº 86/2018-DRE encaminhado à Companhia.
Por maioria de votos dos presentes, com 48.196.124 votos favoráveis, 31.350.329 votos contrários e 31.504.008
abstenções, a alteração do artigo 5º para prever de forma expressa que, em caso de exercício de direito de recesso, o
valor de reembolso será calculado pelo valor patrimonial das ações de emissão da Companhia. A pedido do
representante da BNDESPAR, fica consignado em ata sua justificativa para o voto em contrário à proposta, qual seja:
“A Lei das S.A. já prevê mecanismo para cálculo do valor de reembolso em caso de exercício de direito de recesso".
Por unanimidade de votos dos presentes, com 79.546.353 votos favoráveis, 100 votos contrários e 31.504.008
abstenções, a alteração do artigo 6º, Parágrafo Primeiro, para esclarecer que (i) o aumento do capital social dentro do
limite do capital autorizado independe de reforma estatutária; e (ii) o Conselho de Administração pode aprovar
aumentos de capital mediante a subscrição de novas ações e mediante a capitalização de lucros e reservas.
Por unanimidade de votos dos presentes, com 79.546.453 votos favoráveis e 31.504.008 abstenções, a alteração do
artigo 6º, Parágrafo Segundo, para esclarecer que a aplicação do direito de preferência na subscrição de novas ações
emitidas em aumentos de capital da Companhia deverá observar as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações
e no Estatuto Social.
Por unanimidade de votos dos presentes, com 79.546.453 votos favoráveis e 31.504.008 abstenções, a alteração do
artigo 6º para prever no Estatuto Social a possibilidade de o Conselho de Administração aprovar a outorga de opção de
compra ou subscrição de ações da Companhia, de acordo com plano aprovado na Assembleia Geral.
Por maioria de votos dos presentes, com 71.680.805 votos favoráveis, 7.865.648 votos contrários e 31.504.008
abstenções, a alteração do artigo 10, Parágrafo Sexto, para adequar as regras aplicáveis à hipótese de vacância do cargo
de membros do Conselho de Administração ao previsto no artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações, permitindo que
o substituto seja eleito pelo próprio Conselho para servir até a próxima Assembleia Geral.
Por maioria de votos dos presentes, com 71.680.805 votos favoráveis, 7.865.648 votos contrários e 31.504.008
abstenções, a alteração do artigo 11 para reduzir o prazo de antecedência mínima para convocação das reuniões do
Conselho de Administração para 5 (cinco) dias úteis ou, em hipóteses excepcionais e urgentes, para 2 (dois) dias úteis,
bem como delimitar o que é considerado como dia útil para fins de convocação de reunião do Conselho de
Administração.
Por unanimidade de votos dos presentes, com 79.546.453 votos favoráveis e 31.504.008 abstenções, a alteração do
artigo 11 para prever a regularidade das reuniões do Conselho de Administração em que estejam presentes todos os seus
membros.
Por unanimidade de votos dos presentes, com 79.546.453 votos favoráveis e 31.504.008 abstenções, a alteração do
artigo 12, incisos (iv) a (vi), (xii) a (xiv), (xvii), (xxv), (xxxiii), (xxxv) e Parágrafo Primeiro, para esclarecer e atualizar
as atribuições do Conselho de Administração da Companhia.
Por maioria de votos dos presentes, com 48.196.124 votos favoráveis, 31.350.329 votos contrários e 31.504.008
abstenções, a alteração do artigo 13 para refletir no Estatuto Social a extinção do Comitê de Partes Relacionadas e a
incorporação de suas atribuições pelo Comitê de Auditoria Estatutário. A pedido do representante da BNDESPAR, fica
consignado em ata sua justificativa para o voto em contrário à proposta, qual seja: “A manutenção do Comitê de Partes
Relacionadas está em linha com as melhores práticas de Governança Corporativa".
Por maioria de votos dos presentes, com 71.680.805 votos favoráveis, 7.865.648 votos contrários e 31.504.008
abstenções, a alteração do artigo 13 para refletir no Estatuto Social a criação do Comitê de Estratégia, Inovação e
Sustentabilidade.
Por unanimidade de votos dos presentes, com 79.546.453 votos favoráveis e 31.504.008 abstenções, a alteração do
artigo 14 e artigo 15 para atualizar e compatibilizar as regras de composição e funcionamento do Comitê de Auditoria
Estatutário ao Regulamento do Novo Mercado e à regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários –
CVM. A pedido do representante da BNDESPAR, fica consignado em ata sua recomendação a respeito da presente
proposta, qual seja: “O Regimento Interno do Comitê de Auditoria deverá prever maioria de membros independentes
em sua composição".
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Por maioria de votos dos presentes, com 71.680.805 votos favoráveis, 7.865.648 votos contrários e 31.504.008
abstenções, a alteração do artigo 17, Parágrafos Segundo e Terceiro e Artigo 18 para atualizar as regras de composição
do Comitê de Remuneração e Pessoas, bem como adequar as atribuições deste Comitê com relação aos planos de
incentivo de longo prazo baseados em ações.
Por unanimidade de votos dos presentes, com 79.546.453 votos favoráveis e 31.504.008 abstenções, a alteração do
artigo 21, Parágrafo Único, para esclarecer que cabe à Diretoria Executiva atender a solicitações de informação do
Conselho de Administração e de seus comitês de assessoramento.
Por maioria de votos dos presentes, com 71.680.705 votos favoráveis, 7.865.748 votos contrários e 31.504.008
abstenções, a alteração do artigo 19 para excluir a exigência de dedicação exclusiva para os membros da Diretoria
Executiva da Companhia.
Por unanimidade de votos dos presentes, com 79.546.453 votos favoráveis e 31.504.008 abstenções, a alteração do
artigo 25, para esclarecer que a investidura dos membros do Conselho Fiscal depende da assinatura de termo de posse
lavrado em livro próprio.
Por unanimidade de votos dos presentes, com 79.546.453 votos favoráveis e 31.504.008 abstenções, a alteração do
artigo 6º, Parágrafo Quarto; artigo 9º; artigo 12, inciso (xi); artigo 15, caput e alíneas "a" a "l" e "o"; artigo 17,
Parágrafo Primeiro; artigo 18, incisos (iv) e (v); artigo 23, incisos (ii) e (iii); artigo 24, caput; artigo 25, Parágrafo
Primeiro; artigo 26, caput; artigo 27, caput; artigo 29; artigo 44, caput e Parágrafos Quarto, Sexto e Nono; artigo 45; e
artigo 48, para aprimorar a sua redação e/ou formatação, sem alteração de seu conteúdo.
AGE – 30/11/2018
Por unanimidade de votos dos presentes, tendo sido computados 189.342.845 votos favoráveis, a alteração do artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia, para refletir aumento de capital do valor de R$ 1.500.000.036,08 (um bilhão,
quinhentos milhões e trinta e seis reais e oito centavos), deliberado dentro do limite do capital autorizado pelo conselho
de Administração, em reunião realizada em 26 de julho de 2018. Em virtude desta deliberação a redação do caput do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia foi alterado.
As cópias com inteiro teor das atas descritas acima se encontram à disposição no Agente Fiduciário e no site
http://www.cvm.gov.br, assim como as demais atas que não se referem a presente Emissão ou as alterações estatutárias.

10. AVISO AOS DEBENTURISTAS
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Eletropaulo”
ou “Companhia”) (B3: ELPL3) comunica aos seus debenturistas da 13ª Emissão de Debêntures o
pagamento de juros e principal a ser realizado no dia 14 de maio de 2018, sendo (i) R$
19.807,470500 por cada uma das 400 debêntures, totalizando o valor de R$ 7.922.988,20, referente
ao pagamento dos juros e, (ii) R$ 200.000,00 por cada uma das 400 debêntures, totalizando o valor
de R$ 80.000.000,00, referente ao pagamento do principal.
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Eletropaulo”
ou “Companhia”) (B3: ELPL3) comunica aos seus debenturistas da 13ª Emissão de Debêntures o
pagamento de juros e principal a ser realizado no dia 17 de setembro de 2018, sendo (i) R$
8.157,818700 por cada uma das 400 debêntures, totalizando o valor de R$ 3.263.127,48, referente
ao pagamento dos juros e, (ii) R$ 300.000,00 por cada uma das 400 debêntures, totalizando o valor
de R$ 120.000.000,00, referente ao pagamento do principal.
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11. ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS
Durante o exercício de 2018 ocorreram Assembleia de Debenturistas referente a presente Emissão. A cópia com
inteiro teor das atas se encontram à disposição no Agente Fiduciário e em seu site http://www.gdcdtvm.com.br/.

12. INSTRUMENTOS DE ADITAMENTO
Durante o exercício de 2018 ocorreu aditivo à Escritura de Emissão. A cópia com inteiro teor do referido
documento se encontra à disposição no site http://www.gdcdtvm.com.br.

13. DOS INDICADORES RELACIONADOS A CLÁUSULAS CONTRATUAIS
Não aplicável.

14. DAS INFORMAÇÕES
Informamos que no dia 13 de setembro de 2018 em Assembleia Geral de Debenturistas, foi deliberado pelo
Resgate Antecipado Facultativo da totalidade das debêntures em circulação da referida Emissão, sendo esse
o relatório de encerramento.
O Agente Fiduciário não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contidas nas informações
divulgadas pela Emissora.
O Agente Fiduciário informa que não atuou como agente fiduciário no exercício de 2018 em outras
emissões, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da
Emissora.

15. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO
O Agente Fiduciário declara que se encontrou plenamente apto para o exercício da função de Agente
Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora, na forma do disposto no artigo 68, § 1º, alínea “b” da
Lei nº 6.404/1976, bem como que não existe situação de conflito de interesses que impeça o mesmo a
continuar a exercer a função, na forma do disposto no artigo 1º, inciso XII, do Anexo 15 da Instrução CVM
nº 583, de 20 de dezembro de 2016.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019.

GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM LTDA.
Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, parte 3, bloco Itanhangá, sala 3.105, Barra da Tijuca
22.775-003 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 2490-4305 / Fax: (21) 3269-2077
Ouvidoria: 0800-022-3062
E-mail: gdc@gdcdtvm.com.br
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