ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274

FATO RELEVANTE

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Eletropaulo” ou “Companhia”)
(B3: ELPL3) informa que, na data de 17 de abril de 2018, a Energisa S.A. (CNPJ 00.864.214/0001-06)
divulgou fato relevante (“fato relevante”) por meio do qual reitera os termos e condições constantes
do Edital de oferta pública voluntária de aquisição de ações de emissão da Companhia, inclusive no
que tange ao preço ofertado (R$19,38 por ação ordinária da Eletropaulo).
O Fato relevante segue disponibilizado na íntegra anexo a este documento.

Barueri, 18 de abril de 2018.

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Marcelo Antonio de Jesus
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

ENERGISA S.A.
Companhia AbertaCNPJ n.º 00.864.214/0001-06
NIRE n.º 33.3.0016654-8
FATO RELEVANTE
ENERGISA S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.864.214/0001-06
(“Companhia”), nos termos do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358/02”), em complemento aos
Fatos Relevantes divulgados em 5 de abril de 2018 e em 16 de abril de 2018, comunica aos seus
acionistas que está acompanhando os movimentos do mercado para a aquisição de até a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A. (“Eletropaulo”), inclusive em relação à celebração de Acordo de Investimento entre
Eletropaulo e a Neoenergia S.A. e o lançamento de oferta pública concorrente para aquisição de
controle da Eletropaulo por Enel Investimentos Sudeste S.A.
Nos termos do Edital publicado em 06 de abril de 2018 e aditado em 17 de abril de 2018,
a Oferta Pública da Companhia para aquisição de até a totalidade das ações da Eletropaulo
(“Oferta”) possui caráter imutável e irrevogável, exceto nas hipóteses previstas no item 2.7
(Hipóteses de Revogação ou Modificação da Oferta) do Edital. As hipóteses de modificação ou
revogação da Oferta não foram verificadas até o momento, de forma que a Companhia reitera os
termos e condições constantes do Edital, inclusive no que tange ao preço ofertado (R$19,38 por
ação ordinária da Eletropaulo).
Como protagonista no setor em que atua, a Diretoria da Companhia ressalta que a Oferta
reflete uma análise criteriosa da Eletropaulo e que está em linha com a expectativa da Energisa de
valor justo pelo ativo. A Energisa reforça que ao longo dos seus 113 anos de atuação sempre teve
como premissa a alocação prudente de capital, a maximização do retorno a seus acionistas e a
constante busca por geração de valores, assim como a prioridade permanente em atender os
estritos parâmetros de qualidade na prestação do serviço nas atividades reguladas, de forma
sustentável no longo prazo.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados a respeito dos
desenvolvimentos relacionados à Oferta.
Cataguases, 17 de abril de 2018.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
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ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Publicly-Held Company
CNPJ/MF 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274
MATERIAL FACT

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Eletropaulo” or “Company”)
(B3: ELPL3) informs that, on April 17, 2018, Energisa S.A. (CNPJ 00.864.214/0001-06) published a
material fact ("material fact") by which it reiterates the terms and conditions contained in the Notice
of the voluntary tender offer for the acquisition of Company’s shares, including the offered price
(R$19.38 per common share of Eletropaulo).
The completed material fact is made available annex to this document.

Barueri, April 18, 2018.

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Marcelo Antonio de Jesus
Vice President and Investor Relations Officer

ENERGISA S.A.
A publicly held company
CNPJ 00.864.214/0001-06
NIRE 33.3.0016654-8
MATERIAL FACT
Pursuant to article 157 (4) of Law 6404 issued December 15, 1976, as amended, (“Brazilian
Corporation Law") and Brazilian Securities Commission (“CVM") Directive 358 issued January 03,
2002 and subsequent amendments (“ICVM 358/02”) and further to the company notices
published on April 5, 2018 and April 16, 2018 ENERGISA S.A., Corporate taxpayer number
(CNPJ) 00.864.214/0001-06 (“Company”), hereby announces: to its shareholders that it is
monitoring market developments regarding the acquision up to all of the common shares issued
by Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo”), including the
recently announced Investment Agreement between Eletropaulo and Neoenergia S.A. and the
launching of a concurrent public offering to acquire control of Eletropaulo via Enel Investimentos
Sudeste S.A.
Pursuant to the Notice published April 6, 2018 and amended April 17, 2018, the Company's
Public Offering to acquire up to all of the shares of Eletropaulo (“Offering”) is fixed and
irrevocable, except in the cases established in item 2.7 (situations for revoking or amending the
Offering) of the Notice. The situations for revoking or amending the Offering have not been
changed to date, meaning the Company is reiterating the terms and conditions set out in the Notice,
including in respect of the price offered (R$19.38 per common share of Eletropaulo).
As a leading player in its sector, the Company’s Executive Board emphasizes the Offering
reflects a thorough analysis of Eletropaulo, which is in line with the asset's fair value projected by
Energisa. Energisa reiterates that over the course of its 113 years in business it has always been
committed to prudently allocating capital, maximizing returns for its shareholders and constantly
pursuing the creation of values, in addition to the permanent priority to comply with strict quality
standards when sustainably providing services in its regulated activities, in the long-term.
The Company shall maintain the market and its shareholders up-to-date of any
developments related to the Offering.
Cataguases, April 17, 2018.
Maurício Perez Botelho
Investor Relations Director

1

