ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93
NIRE nº 35.300.050.274
COMUNICADO AO MERCADO
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo” ou “Companhia”), em
cumprimento ao artigo 32-C da Instrução CVM nº 361 de 05 de março de 2002 (“ICVM 361/02”) e
diante da publicação do edital de oferta pública voluntária de aquisição de controle da Companhia pela
Neoenergia S.A. (“Neoenergia” ou “Ofertante”) em 20 de abril de 2018 (“OPA Neoenergia”), vem
fornecer ao mercado as informações que seguem abaixo. Todas as ações de emissão da Companhia
são ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
I. número, classe, espécie e tipo de valores mobiliários de emissão da Companhia detidos:
(i) pela Eletropaulo: 3.058.154 ações;
(ii) por membros do Conselho de Administração da Eletropaulo, em conjunto: 1.600 ações;
(iii) por membros da Diretoria da Eletropaulo, em conjunto: 0 ações;
(iv) por pessoas vinculadas à Eletropaulo: 0 ações; e
(v) por pessoas vinculadas aos administradores da Eletropaulo: 0 ações.

II. número, classe, espécie e tipo de valores mobiliários de emissão da Companhia
tomados ou concedidos em empréstimo:
(i) pela Eletropaulo: 0 ações;
(ii) por membros do Conselho de Administração da Eletropaulo, em conjunto: 0 ações;
(iii) por membros da Diretoria da Eletropaulo, em conjunto: 0 ações;
(iv) por pessoas vinculadas à Eletropaulo: 0 ações; e
(v) por pessoas vinculadas aos administradores da Eletropaulo: 0 ações.

III. descrição detalhada da exposição em derivativos referenciados em valores mobiliários
de emissão da Companhia detidos:
(i) pela Eletropaulo: 0;

(ii) por membros do Conselho de Administração da Eletropaulo, em conjunto: 0;
(iii) por membros da Diretoria da Eletropaulo, em conjunto: 0;
(iv) por pessoas vinculadas à Eletropaulo: 0; e
(v) por pessoas vinculadas aos administradores da Eletropaulo: 0

IV. relatório dos negócios com valores mobiliários de emissão da Companhia ou derivativos
referenciados em valores mobiliários da Companhia realizados desde 3 (três) meses antes da data
de início do período da OPA Neoenergia até esta data, incluindo as datas em que ocorreram os
negócios, o tipo, espécie, classe e quantidade negociadas, agrupados por data, bem como o preço
médio em cada data de negociação:
(i) pela Eletropaulo:
Valores Mobiliários Negociados
Data da Negociação
Tipo de Negociação
Espécie
Classe
Quantidade Negociada
Preço

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0
n.a.

(ii) por membros do Conselho de Administração da Eletropaulo, em conjunto:
Valores Mobiliários Negociados
Data da Negociação
Tipo de Negociação
Espécie
Classe
Quantidade Negociada
Preço

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0
n.a.

(iii) por membros da Diretoria da Eletropaulo, em conjunto:
Valores Mobiliários Negociados
Data da Negociação
Tipo de Negociação
Espécie
Classe
Quantidade Negociada
Preço

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0
n.a.

(iv) por pessoas vinculadas à Eletropaulo:
Valores Mobiliários Negociados
Data da Negociação
Tipo de Negociação
Espécie
Classe
Quantidade Negociada
Preço

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0
n.a.

(v) por pessoas vinculadas aos administradores da Eletropaulo:
Valores Mobiliários Negociados
Data da Negociação
Tipo de Negociação
Espécie
Classe
Quantidade Negociada
Preço

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0
n.a.

V. descrição detalhada de quaisquer contratos, pré-contratos, opções, cartas de intenção ou
atos jurídicos em vigor dispondo sobre a aquisição ou alienação de valores mobiliários de emissão
da Companhia dos quais sejam parte ou beneficiários:
(i) pela Eletropaulo: Não aplicável
(ii) pela Diretoria da Companhia:
Até 27 de novembro de 2017, os Diretores da Companhia participavam de um Plano de
Remuneração de Longo Prazo baseado em ações de emissão da The AES Corporation
(“AES” e “Plano de Remuneração”, respectivamente), antiga controladora da
Companhia.
Os Diretores participantes que possuem o direito de receber ações de emissão da AES
decorrentes do Plano de Remuneração poderão, ao aderir aos planos de incentivo
atrelado às ações de emissão da Companhia e de outorga de opções de aquisição de
ações da Companhia (“Planos Eletropaulo”), submetidos à aprovação em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 27 de Abril de 2018, converter o
direito de receber ações de emissão da AES, cujo prazo de vesting ainda não tenha sido
consumado, para o direito de receber ações de emissão da Companhia.
Caso aprovados, o número de ações de emissão da AES e de titularidade dos Diretores
Estatutários decorrentes do Plano de Remuneração serão convertidas ao equivalente em
70.756 ações de emissão da Companhia.
Para maiores informações, vide Anexo E do Manual dos Acionistas para a Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

(iii) por pessoas vinculadas à Eletropaulo ou a seus Diretores:

Caso os Planos Eletropaulo acima mencionados sejam aprovados, o número de ações de
emissão da AES e de titularidade dos Diretores Não-Estatutários decorrentes do Plano
de Remuneração serão convertidas ao equivalente a 40.158 ações de emissão da
Companhia.
Para maiores informações, vide Anexo E do Manual dos Acionistas para a Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

VI. descrição e análise de eventuais consequências econômicas da OPA Neoenergia para os
administradores da Companhia, incluindo, dentre outros, pagamentos extraordinários e vencimento
antecipado de opções de compra de ações:
Como consequência da OPA Neoenergia, os seguintes dispositivos relacionados ao compromisso
de garantias no exercício de mandato dos Diretores Estatutários deverão ser considerados:
a) Indenização prevista na Remuneração Global submetida à aprovação em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 27 de Abril de 2018, na hipótese de término
antecipado do mandato por iniciativa da Companhia.
b) Em relação ao Programa de Incentivo de Longo Prazo, em caso de alienação, direta ou
indireta, do Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio
de operações sucessivas, o Conselho de Administração deverá decidir entre as seguintes
alternativas, conforme proposta submetida à aprovação em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a ser realizada em 27 de Abril de 2018:
(i)

aprovar a antecipação do prazo de vesting para a aquisição das ações;

(ii)

determinar o término do Plano ou de algum Programa e o cancelamento e a
extinção de todo e qualquer direito do Participante de receber Ações nos termos do
referido Programa ou deste Plano; ou

(iii)

continuidade do Plano na forma aqui prevista, de modo que os direitos à aquisição
das Ações permanecerão incólumes, devendo a companhia sucessora ou sua
afiliada ou subsidiária proceder aos ajustes apropriados no número e preço de
ações.

VII. posição detida, em valores mobiliários de emissão da Ofertante, incluindo, no mínimo: a)
número, classe, espécie e tipo de valores mobiliários detidos; b) número, classe, espécie e tipo de
valores mobiliários tomados ou concedidos em empréstimo; e c) descrição detalhada de sua
exposição em derivativos referenciados em valores mobiliários de emissão da Ofertante:

(i)

pela Eletropaulo: 0;

(ii)

por membros do Conselho de Administração da Eletropaulo, em conjunto: 0;

(iii)

por membros da Diretoria, em conjunto: 0;

(iv)

por pessoas vinculadas à Eletropaulo: 0; e

(v)

por pessoas vinculadas aos administradores da Eletropaulo: 0.

Barueri, 26 de abril de 2018.

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Marcelo Antônio de Jesus
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

