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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, e em continuidade à Comunicação sobre Transações entre
Partes Relacionadas divulgada em 26 de junho de 2018, 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 julho 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

Celebrada em 26 de julho de 2018 e aprovada pelo Conselho de
Administração em reunião realizada na mesma data.

Objeto

Aditamento ao Termo de Adiantamento para futuro aumento de
capital (“AFAC”) celebrado entre a Companhia e a Enel em 26 de
junho de 2018, objeto de Comunicação sobre Transações entre
Partes Relacionadas divulgada pela Eletropaulo na mesma data,
visando à: (i) retificar o valor total do Termo de AFAC aditado; e
(ii) definir o número de ações a serem emitidas pela Companhia por
ocasião da capitalização do referido AFAC, assim como o respectivo
preço de emissão.

Principais termos e
condições

Conforme informado na Comunicação sobre Transações entre
Partes Relacionadas divulgada pela Eletropaulo em 26 de junho de
2018, este AFAC refere-se à operação de aumento de capital social
que deverá resultar em um aporte, na Companhia, de um montante
de pelo menos R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos
milhões de reais), e que a Enel deverá promover em atendimento
ao compromisso assumido nos termos do item 7.2 do Edital da
Oferta Pública Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações
Ordinárias de Emissão da Eletropaulo divulgado pela Enel em 18 de
abril de 2018.
Por meio do aditamento, a Enel e a Companhia retificaram o valor
do AFAC, que passou de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de
reais) para R$ 900.000.003,56 (novecentos milhões e três reais e

cinquenta e seis centavos) – ou seja, um aumento de R$ 3,56 (três
reais e cinquenta e seis centavos).
Além disso, foi também determinado por meio do aditamento que
em contrapartida à capitalização do AFAC, a Eletropaulo deverá
emitir 19.902.698 (dezenove milhões, novecentas e duas mil,
seiscentas e noventa e oito) novas ações ordinárias, nominativas,
sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 45,22 (quarenta e
cinco reais e vinte e dois centavos de real) cada, a serem subscritas
e integralizadas pela Enel, respeitando o direito de preferência dos
acionistas minoritários, previstos na legislação e no estatuto social
da Companhia.
A celebração do aditamento se justifica em função da necessidade
de atendimento, pela Companhia, da regulação contábil aplicável
ao AFAC.
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 de investimentos,
redução de endividamento e outras destinações, 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.
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