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NIRE 35.300.050.274
AVISO AOS ACIONISTAS

A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“ELETROPAULO” ou
“Companhia”) (B3: ELPL4; ELPL3) vem pelo presente informar que recebeu, em 14.11.2017,
correspondência de sua acionista AES Holdings Brasil S.A. (“AES Holdings”), titular de
ações representativas de 16,84% do capital total da Companhia, solicitando a convocação
de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar, dentre outros, sobre as propostas de:
(i) adequação imediata da composição do Conselho de Administração ao disposto no
artigo 9º do Estatuto Social em vigor, conforme aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária realizada 12.09.2017, com a redução do número de conselheiros efetivos
para 9 (nove) e o término do mandato de todos os membros suplentes; e
(ii) eleição de 3 (três) membros do Conselho de Administração, em substituição a 5
(cinco) Conselheiros efetivos atualmente em exercício, para completar o mandato até a
realização da Assembleia Geral Ordinária convocada para deliberar sobre as
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31.12.2017.

O Conselho de Administração da Companhia se reunirá no dia 28.11.2017 para deliberar
sobre a solicitação apresentada pela AES Holdings.

Diante disso, a Companhia solicita que os acionistas que desejarem indicar outros
candidatos para concorrer aos cargos no Conselho de Administração, caso a Assembleia
Geral Extraordinária acima mencionada seja efetivamente convocada, e pretendam que
os nomes de tais candidatos constem do Boletim de Voto a Distância a ser divulgado pela
Companhia, enviem suas indicações até o dia 24.11.2017, observados os percentuais
previstos no Anexo 21-L-1 da Instrução CVM nº 481/2009. Tais indicações deverão ser

acompanhadas das informações e documentos exigidos pelo artigo 21-M da Instrução
CVM nº 481/2009.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre as
deliberações a serem tomadas pelo Conselho de Administração na reunião acima
mencionada.

Barueri, 16 de novembro de 2017.

Marcelo Antônio de Jesus
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

