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FATO RELEVANTE

A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“AES ELETROPAULO” ou
“Companhia”) (B3: ELPL4; ELPL3), em complemento ao Fato Relevante divulgado em 23 de fevereiro
de 2017 (“Fato Relevante”), ao Aviso aos Acionistas divulgado em 04 de abril de 2017 e ao Comunicado
ao Mercado divulgado em 09 de agosto de 2017, informa que foi aprovada em Assembleia Geral
Extraordinária realizada na presente data a admissão da Companhia ao segmento especial
denominado Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), com a conversão da totalidade
das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação preferencial
para cada ação ordinária (“Conversão das Ações”), e a reforma global do Estatuto Social da Companhia
para adaptá-lo ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 e para incorporar os demais
ajustes detalhados na proposta da administração, com a sua respectiva consolidação. A deliberação
que aprovou a Conversão das Ações foi ratificada em Assembleia Especial de acionistas titulares de
ações preferenciais realizada também na presente data (“Assembleia Especial”) por 60,36% dos
acionistas preferencialistas da Companhia, estando a administração da Companhia instruída a ultimar
as providências necessárias à efetivação da deliberação.
Em cumprimento ao disposto no §1º do artigo 137 da Lei nº 6.404/76, os acionistas titulares de ações
preferenciais da Companhia que não compareceram, se abstiveram de votar ou votaram contra a
Conversão das Ações na Assembleia Especial poderão exercer o direito de retirada relativamente às
ações preferenciais de emissão da Companhia desde que sejam, comprovada e ininterruptamente,
titulares desde 23 de fevereiro de 2017 (inclusive).
Imediatamente após o arquivamento da ata da Assembleia Especial na Junta Comercial do Estado de
São Paulo – JUCESP, a administração da Companhia providenciará a sua publicação, quando, conforme
o artigo 137, V da Lei nº 6.404/76, o prazo de 30 dias para reclamação do reembolso à Companhia
iniciar-se-á. Um aviso aos acionistas será divulgado concomitantemente com a publicação da ata da
assembleia especial, com informações detalhadas sobre os prazos e procedimentos para exercício do
direito de retirada.

A administração da Companhia reitera, por fim, que poderá fazer uso da faculdade prevista no §3º do
Art. 137 da Lei nº 6.404/76 no sentido de propor a reconsideração da potencial migração ao Novo
Mercado, a depender do eventual resultado do exercício do direito de retirada pelos acionistas
titulares de ações preferenciais, sendo a operação viável apenas caso o custo decorrente do exercício
do direito de retirada não seja substancial e, portanto, não afete a estabilidade financeira da
Companhia.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca da evolução das
matérias objeto do presente fato relevante e, não havendo reconsideração, da data em que suas ações
passarão a ser negociadas no novo segmento.
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