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COMUNICADO AO MERCADO

A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Companhia”) (B3: ELPL4;
ELPL3), em complemento ao Fato Relevante divulgado em 23 de fevereiro de 2017, informa que o
Conselho de Administração da Companhia, resolveu, nesta data, submeter à assembleia geral
extraordinária de acionistas, proposta de (i) admissão da Companhia ao segmento especial da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), denominado Novo Mercado; (ii) conversão da totalidade das
ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação
preferencial para cada uma ação ordinária, em cumprimento de requisito obrigatório à migração;
(iii) 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 sua respectiva consolidação; e (iv) em sendo aprovada a reforma global do
Estatuto Social da Companhia, com a redução do número máximo de membros do Conselho de
Administração de 11 para 9 e a extinção dos cargos de suplente, manutenção dos atuais 11
membros do Conselho de Administração da Companhia, efetivos e suplentes, em seus respectivos
cargos, até o término do mandato para o qual foram eleitos, que se encerrará na Assembleia Geral
Ordinária da Companhia que examinará as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017
ou até a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária por acionistas que representem no
mínimo cinco por cento do capital social da Companhia, nos termos do Art. 123 da Lei nº 6.404/76,
para alterar a composição do Conselho de Administração.
A eficácia da conversão das ações preferenciais em ordinárias, caso aprovada em AGE, dependerá
de ratificação por assembleia especial de acionistas preferencialistas (“AEsp”), a ser convocada para
a mesma data da AGE.
Conforme divulgado anteriormente, esta iniciativa, alinhada à estratégia de criação de valor da
Companhia tem por objetivos principais: (i) aumentar o nível de governança corporativa e
transparência a partir da extensão do direito de voto a todos os acionistas; (ii) aumentar a
capacidade de investimento necessária para fomentar o seu crescimento, facilitando novas
captações diretamente no mercado de capitais, o que espera-se reduzirá seu custo de capital; e (iii)

potencializar a liquidez das ações negociadas publicamente pela Companhia, por meio da
consolidação da negociação dos valores mobiliários exclusivamente em ações ordinárias,
aumentando a atratividade para novos investidores.
A assembleia geral extraordinária de acionistas e a assembleia especial de acionistas
preferencialistas serão convocadas em 10 de agosto de 2017, para ocorrerem no dia 12 de
setembro de 2017, às 10:00h e às 14:00h, respectivamente.
A Companhia esclarece que, conforme já divulgado em Fato Relevante de 23 de fevereiro de 2017,
os acionistas preferenciais que (i) votarem contra a conversão, (ii) se abstiverem de votar ou (iii)
não comparecerem à assembleia especial, poderão pleitear, no prazo legal, o direito de reembolso
do valor patrimonial das ações de que forem comprovadamente titulares, ininterruptamente,
desde 23 de fevereiro de 2017, nos termos do Art. 137 da Lei nº 6.404/76. Não obstante, a
administração da Companhia informa, desde já, que poderá fazer uso da faculdade prevista no §3º
do Art. 137 da Lei nº 6.404/76 no sentido de desistir da potencial migração ao Novo Mercado, a
depender do eventual resultado do exercício do direito de retirada 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 comunicado ao mercado.
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