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COMUNICADO AO MERCADO
AÇÕES DA ENGIE BRASIL ENERGIA SÃO INCLUÍDAS NO
ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE DA B3 (ISE) PELO 15o ANO
CONSECUTIVO
Em linha com o compromisso histórico da Companhia com os mais altos padrões de
sustentabilidade e governança
Florianópolis, 29 de novembro de 2019 – A ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (“Companhia”)
(B3: EGIE3, ADR: EGIEY) comunica aos acionistas e ao mercado em geral que permanece
integrando o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
A EBE integra a carteira do ISE desde o seu lançamento.
A nova carteira terá vigência de 6 de janeiro de 2020 a 1 de janeiro de 2021 e reunirá 36
ações de 30 companhias, que correspondem a 37,62% do valor total negociado na B3.
O índice reflete o retorno médio de uma carteira teórica de ações das companhias listadas,
com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Desde sua criação, em 2005,
o ISE acumula uma rentabilidade de 266,2% ante 235,4% do Ibovespa no mesmo período.
“Como indústria base de qualquer economia, o setor elétrico tem sido um dos motores do
movimento de descarbonização global. A ENGIE, em todo o mundo, se propõe a liderar esse
movimento, com oferta de soluções cada vez mais renováveis e próximas ao cliente.
Celebramos mais um ano de permanência no ISE com a certeza de que nossas práticas de
gestão, associadas às ofertas cada vez mais indutoras do desenvolvimento sustentável,
estão sendo percebidas como diferenciais pelo mercado e pelos stakeholders em geral”
afirmou Eduardo Sattamini, Diretor-Presidente e de Relações com Investidores da
Companhia. “Aproveitamos a oportunidade dos 15 anos do Índice para agradecer e
parabenizar o Conselho Deliberativo, equipe técnica, parceiros, empresas participantes e em
especial a B3, pelos esforços empreendidos desde 2005 no desafio de mobilizar e
conscientizar empresas e o mercado financeiro para o tema”.

Florianópolis, 29 de novembro de 2019.
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