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COMUNICADO AO MERCADO

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Eletropaulo” ou “Companhia”)
(B3: ELPL3) informa que recebeu, em 6 de junho de 2018, o Ofício nº 225/2018/CVM/SEP/GEA-1
(“Ofício”), enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), transcrito abaixo:
1. Reportamo-nos à notícia veiculada em 05.06.2018, na mídia Agência Brasil, seção
Notícias, sob o título “Enel investirá US$ 900 milhões na Eletropaulo”, em que
constam as seguintes afirmações:
A Eletropaulo vai receber US$ 900 milhões investimentos até 2021 para
a melhora da qualidade da rede de energia paulista. A informação foi
dada hoje (5), em entrevista coletiva, pelo presidente da Enel no Brasil,
Carlo Zorzoli. A empresa italiana Enel adquiriu nesta segunda-feira (4)
mais de 73,38% das ações da Eletropaulo.
'A Eletropaulo, na nossa opinião, nos últimos anos, não realizou os
investimentos de que precisava', disse Zorzoli. Ele estima elevação da
média de investimentos de US$ 224 milhões, no período de 2015 a
2017, para US$ 300 milhões até 2021. A Eletropaulo atende à capital
paulista e a 23 cidades da região metropolitana de São Paulo.
Carlo Zorzoli estima que o crescimento dos investimentos resultaria em
baixo aumento de tarifas para o consumidor. 'Os investimentos da
Eletropaulo impactam só aqueles 20% [fatia relativa à distribuição de
energia], e não a tarifa inteira. A hidrologia tem muito mais impacto
que isso. O plano de investimento, ao longo do tempo, terá pequeno
impacto."
Digitalização da rede
Entre os planos de investimentos, estão a criação de aparatos digitais
instalados na rede elétrica de forma a facilitar as operações e
economizar o prazo logístico. Zorzoli ressaltou, porém, que o

aterramento dos fios de energia implicaria custo muito elevado, o que
precisaria ser discutido com a sociedade.
Outra medida, que ainda depende de aprovação do governo brasileiro,
seria o uso de medidores eletrônicos para leitura do consumo de
energia nas residências. Em uso na Europa, a tecnologia permite que o
cliente controle os gastos por meio de aplicativo no celular.
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da
notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de
fato relevante, bem como comente outras informações consideradas importantes
sobre o tema.
Em atenção ao Ofício acima transcrito, esclarecemos que as informações contidas na notícia veiculada
citada foram prestadas pela Enel, ofertante no âmbito do processo de oferta pública voluntária para
aquisição do controle da Companhia (“OPA”). Em relação às projeções, a Companhia as desconhece,
na medida em que constituem perspectivas do ofertante, realizadas no contexto de análise econômica
durante o processo de OPA. As projeções fornecidas pela Companhia e aprovadas por seu Conselho de
Administração estão incluídas na seção 11 do Formulário de Referência da Eletropaulo, disponível no
site da CVM em http://www.cvm.gov.br/ e no site da Companhia em http://ri.eletropaulo.com.br/.

Barueri, 7 de junho de 2018.
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