ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Companhia”) para se reunirem em
assembleia geral extraordinária (“AGE”) a se realizar às 10:00 horas do dia 12 de
setembro de 2017, em primeira convocação, na sede da Companhia, localizada no
Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, com a faculdade de
participação pessoal a distância, para acompanhar ou votar nas deliberações, nas
cidades de São Paulo, no endereço Av. Cidade Jardim, 625, Pinheiros, São Paulo, CEP
01453-020 (Hotel Radisson Blu), e do Rio de Janeiro, no endereço Av. Presidente
Vargas, 392, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20071-000 (Hotel Windsor Guanabara), para
examinar, discutir e votar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:
(i) admissão da Companhia ao segmento especial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), denominado Novo Mercado;
(ii) como requisito à migração, conversão da totalidade das ações preferenciais de
emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação preferencial
para cada uma ação ordinária;
(iii) sujeito à aprovação das deliberações constantes dos itens anteriores, 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 suplentes, 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 examinar as demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2017.
Nos termos da Lei nº 6.404/76, a eficácia das deliberações a serem tomadas na AGE
ficará sujeita à ratificação da matéria constante no item (ii) acima por titulares de mais
da metade das ações preferenciais de emissão da Companhia reunidos em Assembleia
Especial convocada para 12 de setembro de 2017 às 14:00 horas.

Para participarem na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar a documentação
indicada no Manual de Participação na AGE.
Com o objetivo de facilitar e incentivar a participação na AGE, além da possibilidade
de participação pessoal a distância, nos endereços indicados acima, a Companhia
adotará o sistema de votação a distância nos termos da Instrução CVM 481/09,
permitindo que seus Acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus
respectivos agentes ou diretamente à Companhia, conforme orientações constantes no
próprio boletim de voto a distância.
Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na AGE, incluindo o Manual
de Participação na AGE, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na
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Barueri, 10 de agosto de 2017. (*)

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente do Conselho de Administração

(*) O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária será publicado nas
edições de 10, 11 e 12 de agosto de 2017, no jornal Diário Oficial do Estado de São
Paulo e nas edições de 10, 11 e 12, 13 e 14 de agosto de 2017, no jornal Valor
Econômico.

