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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 30 de abril de 2018, o Ofício nº
184/2018/CVM/SEP/GEA-1 (“Ofício”), enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
transcrito abaixo:
1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, na mídia Relatório
Reservado, seção Notícias, sob o título “State Grid põe mais
voltagem na disputa pela Eletropaulo”, em que constam as seguintes
afirmações:
O duelo pelo controle da Eletropaulo está prestes a sofrer uma
reviravolta. O RR apurou que a State Grid entrou no páreo e
prepara uma proposta de alta voltagem pela participação da
AES na distribuidora paulista. Segundo uma fonte que participa
das negociações, dirigentes dos dois grupos se reuniram na
semana passada, em São Paulo.
Os chineses estão dispostos a oferecer, como ponto de partida,
o equivalente a R$ 40 por ação. A se confirmar, a State Grid
empurrará o duelo para um novo patamar. A cifra representa
um considerável salto em relação ao lance mais alto colocado
sobre a mesa até o momento: os R$ 32,20 por ação ofertados
pela italiana Enel. A Neoenergia, outra candidata ao negócio,
chegou a R$ 32,10. Significa dizer que, para efeito de tag along
e posterior oferta pelo restante das ações da Eletropaulo em
bolsa, os chineses estariam partindo de um valuation da ordem
de R$ 6,8 bilhões.
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, conforme já divulgado em fato
relevante de 28 de fevereiro de 2018, e reiterado em 14 de março de 2018, a Companhia tem
conhecimento de que a The AES Corporation (“AES Corp”), que deixou de ser sua controladora
indireta em 27 de novembro de 2017, está avaliando alternativas em relação a seu
investimento minoritário na Companhia.

Não são de conhecimento da Companhia, no entanto, eventuais intenções da State Grid (ou de
outros terceiros além daqueles que publicaram ofertas concorrentes já divulgadas
amplamente) em adquirir a participação da AES Corp, ou de outros acionistas, na Eletropaulo.
Adicionalmente, como a notícia publicada diz respeito a supostas negociações entre um
acionista e terceiros, que, até o momento, não envolveram a Companhia, a Eletropaulo não
tem como se manifestar a respeito.
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, 2 de maio de 2018.
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