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COMUNICADO AO MERCADO
A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo" ou “Companhia”)
(B3: ELPL3) comunica que recebeu, em 20 de abril de 2018, o Ofício nº
173/2018/CVM/SEP/GEA-1 (“Ofício”), enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
transcrito abaixo:
1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, na mídia UOL
Notícias, seção Notícias, sob o título “Iberdrola considera aumentar
oferta por Eletropaulo:
Fontes”, em que constam as seguintes afirmações:
A Iberdrola, maior empresa de energia da Espanha, está
considerando aumentar sua oferta pela Eletropaulo,
intensificando a guerra de lances pela unidade da AES,
disseram pessoas familiarizadas com os planos. A unidade
Neoenergia da Iberdrola no Brasil pode decidir em uma reunião
nesta sexta-feira aumentar sua oferta, de acordo com as
pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a
informação não é pública. A empresa tem financiamento para
elevar a oferta para R$ 30,00 por ação e pode gastar mais,
dependendo de quanto quer usar entre caixa e financiamento,
disseram as pessoas.
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 não são de conhecimento da
Companhia as intenções da Iberdrola em aumentar sua oferta pelas ações da Eletropaulo, não
cabendo, tampouco, à Companhia, comentar as fontes de financiamento que os ofertantes
utilizariam para, eventualmente, elevarem suas ofertas.

Caso fatos novos de caráter relevante se verifiquem, a Eletropaulo os divulgará na forma
prevista nas normas da CVM, mantendo o elevado padrão de comunicação com o mercado e
seus acionistas que sempre busca adotar.

Barueri, 24 de abril de 2018.
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