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FATO RELEVANTE

A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Companhia”)
(BM&FBOVESPA: ELPL4; ELPL3), em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº.
6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº. 358, de 03.01.2002, e demais disposições
aplicáveis, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 23 de fevereiro de 2017, comunica
aos seus acionistas que:
A administração da AES Eletropaulo comprometida e focada em seu objetivo principal de criar
valor da Companhia e, consequentemente, criar valor a todos seus acionistas, divulga, nesta
data, detalhamento das projeções para o ano de 2017 do seu Programa de Produtividade, que
prevê para referido ano a redução de R$ 200 milhões, em relação ao verificado no ano de 2016,
em termos reais, do seu custo operacional, excluindo custos com Fundo de Pensão, sendo R$
70 milhões no segundo trimestre de 2017 e o restante no segundo semestre de 2017.
A Companhia esclarece que as principais alavancas de seu Programa de Produtividade estão
centradas na (i) recuperação dos indicadores de qualidade, com desenvolvimento de novas
tecnologias e inovação de sua rede e eficácia no atendimento; (ii) gestão da receita da
Companhia, com adoção de novas práticas para redução de indicadores de inadimplência e
perdas; e (iii) aumento da satisfação do cliente por meio da excelência dos serviços prestados.
Em complemento, a Companhia ainda esclarece que mantém seus compromissos com a
recuperação dos indicadores de qualidade e satisfação de seus clientes. A redução prevista em
seu Programa de Produtividade é fruto da maior eficiência em processos e dos resultados
positivos dos investimentos em sua rede.
Tais projeções serão incluídas na seção 11 do Formulário de Referência da Companhia e estarão
disponíveis no site da CVM em http://www.cvm.gov.br/ e no site da Companhia em
http://ri.aeseletropaulo.com.br/, dentro do prazo legal.
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