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COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Eletropaulo” ou
“Companhia”) (B3: ELPL3) em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada pela Instrução CVM nº
552, de 9 de outubro de 2014, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a seguinte
transação entre partes relacionadas, aprovada em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 26 de junho de 2018.
Partes relacionadas

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

Relação com o emissor

A Enel é a acionista controladora direta da Companhia.

Data da transação
Objeto

26 de junho de 2018, aprovada pelo Conselho de Administração em
Reunião realizada também em 26 de junho de 2018.
Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) no montante total
de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais).

Principais termos e
condições

Este AFAC se refere à operação de aumento de capital social que resulte
em um aporte, na Companhia, de um montante de R$ 1.500.000.000,00
(um bilhão e quinhentos milhões de reais), que a Enel promoverá em até
30 (trinta) dias contados da data em que for obtida a última aprovação
regulatória referente à aquisição das ações da Eletropaulo pela Enel no
leilão de ações ocorrido em 04 de junho de 2018.
A operação de aumento de capital social não está sendo realizada
imediatamente em decorrência de procedimentos legais, societários e
regulatórios ainda em trâmite.
Em contrapartida à capitalização do AFAC, a Eletropaulo deverá emitir
novas ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas pela Enel,
respeitando o direito de preferência dos acionistas minoritários, previstos
na legislação e no estatuto social da Companhia.
Entre a data de assinatura do termo para AFAC até a data de capitalização
do AFAC o valor adiantado não estará sujeito a juros remuneratórios,
correção monetária ou qualquer outro tipo de remuneração.

Participação da
A totalidade do AFAC será, obrigatoriamente, utilizada para integralização
contraparte na transação de um futuro aumento de capital social da Eletropaulo, devendo ser desde
logo contabilizado em seu patrimônio líquido como um AFAC, na forma
prevista no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico (“MCPSE”),
da ANEEL.
A Enel irá transferir o montante de R$ 900.000.000,00 referente ao AFAC,
realizando um crédito a favor da Eletropaulo.
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,
celebra o AFAC, em caráter irrevogável e irretratável, e ratifica que os
recursos se fazem necessários para realização de investimentos, redução
de endividamento e outras destinações, conforme definido pela
administração da Companhia. As condições são comutativas e não há
previsão de pagamento compensatório ao AFAC.

Barueri, 26 de junho de 2018.
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