SUMÁRIO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 18ª (DÉCIMA
OITAVA)EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, A SER
CONVOLADA NA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM DUAS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO
PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE
2017
Informamos as deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas da 18ª (décima oitava) emissão
de debêntures simples, não conversíveis em ações, a ser convolada na espécie com garantia real,
em duas séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Emissora, da
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Emissora”) realizada em de 23 de junho
de 2017 às 10h (“AGD”). A AGD examinou, discutiu e deliberou sobre:
(a) o plano de migração da Emissora para o Novo Mercado – segmento de listagem especial
da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Novo Mercado”), a
partir do qual a estrutura acionária da Emissora deverá ser composta apenas por ações
ordinárias (“Migração para Novo Mercado”), nos termos da deliberação tomada pelo
Conselho de Administração da Emissora, em 23 de fevereiro de 2017, cujo teor está
disponível no site de relações com investidores da Emissora por meio da ata de reunião
do Conselho de Administração e por meio do Fato Relevante divulgado na mesma data;
(b) o consentimento prévio (waiver) para a alteração do controle acionário direto ou indireto
da Emissora, em decorrência da conclusão da Migração para o Novo Mercado, pela qual
a AES Corporation deixará de deter o controle acionário indireto da Emissora, sem que
nenhum inadimplemento, pela Emissora, seja configurado nos termos da Cláusula 6.1,
inciso(xi), da escritura de emissão das debêntures; e
(c) autorização para que a Emissora e o e o agente fiduciário da referida emissão possam (a)
praticar todos os atos necessários à realização, formalização, implementação e
aperfeiçoamento das deliberações ora tomadas; e (b) celebrar todos os contratos,
aditamentos, conforme o caso, e realizar todos os atos societários necessários à
implementação das deliberações ora tomadas.
Atenciosamente,
Francisco José Morandi Lopez
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

