ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274
FATO RELEVANTE

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (ELPL3, ELPL4)
(“Companhia”), em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 23 de
fevereiro de 2017, 19 de abril de 2017 e 18 de maio de 2017, e ao Aviso aos Acionistas
divulgado em 04 de abril de 2017, no contexto da proposta de migração da Companhia
para o segmento especial de listagem da B3 denominado Novo Mercado, informa o que
segue.
O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários – CVM confirmou, nesta data, a
opinião da área técnica da Autarquia no sentido de que o valor do reembolso a ser pago
aos acionistas titulares de ações preferenciais dissidentes da deliberação objeto da
assembleia especial convocada para o próximo dia 12 de setembro de 2017 deve levar
em consideração a reserva especial de ágio registrada no balanço patrimonial de 31 de
dezembro de 2016, no valor de R$670,9 milhões. Portanto, uma vez confirmada a
operação, e não havendo o pedido de levantamento de balanço especial, pagar-se-ão, aos
referidos acionistas, R$16,10 por ação.
A Administração da Companhia esclarece que tal decisão não muda sua estratégia e
proposta de Migração para o Novo Mercado, com assembleia geral extraordinária de
acionistas e a assembleia especial de acionistas preferencialistas que ocorrerão no dia 12
de setembro de 2017, às 10:00h e às 14:00h, respectivamente.
A Companhia ainda ressalta que conforme já referenciado no Manual dos Acionistas de
ambas assembleias o valor patrimonial contábil por ação da Companhia, com base no
patrimônio líquido constante das Demonstrações Financeiras da Companhia datadas de
31 de dezembro de 2016, submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia em 20 de abril de 2017, é de R$ 16,10, valor este que, como dito, servirá como
preço por ação a ser pago pelo direito de recesso aos acionistas preferenciais
eventualmente dissidentes da deliberação para a conversão das ações preferenciais em
ordinárias, sem prejuízo do levantamento de balanço especial, se requerido.
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