SUMÁRIO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DA 3ª (TERCEIRA)
EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS, DA ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2017
Informamos as deliberações da assembleia geral de titulares das notas promissórias da 3ª
(terceira) emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Emissora”)
realizada em de 23 de junho de 2017 às 11h (“AGTN”). A AGTN 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,
sendo certo que a Migração para o Novo Mercado está condicionada às aprovações
societárias necessárias e a um custo não material à Emissora decorrente do eventual
exercício do direito de retirada pelos acionistas preferencialistas, o que pode ser causa
para que a Administração da Emissora exerça o uso da faculdade que lhe é prevista no
§3º do Art. 137 da Lei das Sociedades por Ações, no sentido de desistir da potencial
migração ao Novo Mercado;
(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
”Hipóteses de Vencimento Antecipado Automático”, alínea (xii), das cártulas das
respectivas Nota Promissória; e
(a) autorização para que a Emissora 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.
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