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

COMUNICADO AO MERCADO

A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A (ELPL3 e ELPL4)
(“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n.º 384, de 17 de março de
2003 (“ICVM 384”) e em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 30 de
maio de 2017, vem reiterar ao mercado e a seus acionistas o início dos Serviços de
Formador de Mercado (“Contrato”) com o CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ("Formador de Mercado"), com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 – 10º
andar (Parte) e 12º a 14º andares (Partes), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 42.584.318/000107, tendo por agente de compensação o BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE
(BRASIL) S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo
Couto de Magalhães Jr., 700 – 10º andar (Parte) e 12º a 14º andares (Partes), inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 33.987.793/0001-33.
As atividades de Formador de Mercado têm como objetivo fomentar a liquidez das ações
preferenciais da Companhia, negociadas sob o código ELPL4, no âmbito da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), novo nome da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros.
O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogável automaticamente por iguais
períodos em caso de não haver manifestação contrária das Partes. O Formador de
Mercado iniciará as suas atividades a partir de 05 de junho de 2017.
Por fim, a Companhia informa que a quantidade de ações de sua emissão que se encontram
em circulação, nesta data, é de 111.562.591 (cento e onze milhões, quinhentos e sessenta
e dois mil, quinhentas e noventa e uma) ações preferenciais, e que o Formador não
exercerá, em nenhuma hipótese, os direitos de voto inerentes aos valores mobiliários que
detiver como consequência de sua atividade de formação de mercado.

Barueri, 02 de junho de 2017.
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