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São Paulo (S&P Global Ratings), 5 de outubro de 2017 – A S&P Global Ratings informou hoje que os
ratings e perspectiva da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (Eletropaulo; BB/Estável/--, brA+/Estável/--) não foram afetados pela celebração de um Memorando de Entendimentos
(MoU) com a Eletrobras-Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras; BB/Negativa/--, --/--/brA-1+)
para negociar um acordo visando encerrar a disputa judicial entre essas empresas e a Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP: não avaliada). O processo está relacionado ao
pagamento do saldo do empréstimo concedido em 1986 pela Eletrobrás à empresa que posteriormente
foi cindida e originou a Eletropaulo e a CTEEP.
O MoU suspende o processo judicial por 60 dias, com o intuito de concluir as negociações entre a
Eletropaulo e a Eletrobras nesse período. Continuaremos monitorando os termos finais se as empresas
chegarem a um acordo. Atualmente, incorporamos este litígio em nossa análise como um componente
negativo para os ratings da Eletropaulo, uma vez que acreditamos que uma potencial saída de fluxo de
caixa possa enfraquecer as métricas de crédito e a flexibilidade financeira da empresa.
Apenas um comitê de rating pode determinar uma ação de rating e este relatório não constitui uma ação
de rating.
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