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, nesta data, a Energisa S.A. (CNPJ 00.864.214/0001-06) (“Energisa”) divulgou
fato relevante (“fato relevante”) por meio do qual informa a publicação do segundo aditamento ao
edital de oferta pública voluntária para a aquisição de até a totalidade das ações de emissão da
Eletropaulo. Aditamento esse disponibilizado, pela Companhia, por meio do Sistema IPE, nos
sites www.cvm.gov.br e www.b3.com.br, e em seu website de Relações com Investidores
(http://ri.eletropaulo.com.br).
O fato relevante segue disponibilizado na íntegra anexo a este documento.

Barueri, 19 de abril de 2018.

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Marcelo Antônio 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”), comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral, em complemento ao fato relevante divulgado em 5 de abril de 2018, ao
fato relevante divulgado em 16 de abril de 2018, ao fato relevante divulgado em 17 de abril de 2018
e ao fato relevante divulgado em 19 de abril de 2018, o quanto segue:
Em atenção ao disposto no artigo 5º, § 3º, da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de
2002, conforme alterada (“ICVM 361/2002”), e em atendimento ao Ofício nº
97/2018/CVM/SRE/GER-1, datado de 18 de abril de 2018, será realizada, no dia 20 de abril de
2018, a publicação do segundo aditamento (“2.º Aditamento”) ao edital de oferta pública
voluntária (“Edital”) para a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., sociedade anônima
com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, nº 939, Torre 2, Sitio Tamboré, CEP 36770-901, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
61.695.227/0001-93 (“Eletropaulo” e “Oferta”, respectivamente).
A publicação do Aditamento será realizada com a finalidade e de acordo com as condições
a seguir dispostas:
1.

Alteração da Data do Leilão: Tendo em vista a determinação da CVM de
realização conjunta do leilão da Oferta com o leilão da oferta pública concorrente
para aquisição do controle da Eletropaulo lançada pela Enel Investimentos Sudeste
S.A., alterar os itens 2.14, 2.15, 5.1 do Edital para prever que o leilão ocorrerá no
dia 18 de maio de 2018 e o termo final para o exercício do Direito de Venda
Superveniente será 18 de junho de 2018.

2.

Alteração da Data de Liquidação do Leilão: Alteração do item 3.3 do Edital
para prever que, por força da alteração da Data do Leilão, a Data de Liquidação do
Leilão é alterada para o dia 23 de maio de 2018.

3.

Alteração do prazo para habilitação ao Leilão: Alteração do item 4.1 do Edital
para prever, por força da alteração da Data do Leilão, que o prazo os acionistas se
habilitarem para participar no Leilão se encerra às 18h do dia 16 de maio de 2018.

4.

Alteração da data de garantia de liquidação financeira: Alteração do item 6.3
do Edital para prever, por força da alteração da Data do Leilão, que a Ofertante
deverá providenciar a transferência para a conta bancária a ser indicada pela
instituição intermediária, dos recursos suficientes para pagar as ações efetivamente
adquiridas no âmbito do Leilão até às 16h do dia 22 de maio de 2018.

5.

Hipóteses de Modificação e/ou Revogação da Oferta: Alteração do item 2.7
do Edital para prever que, a despeito da alteração da Data do Leilão, a Data Limite
para ocorrência dos eventos que permitem a modificação ou revogação da Oferta
permanece até às 18h do dia 4 de maio de 2018.

6.

Ratificação: A Ofertante ratifica todos os demais termos e condições do Edital,
incluindo o preço de R$ 19,38 (dezenove reais e trinta e oito centavos) por ação de
emissão da Eletropaulo, que permanecem inalterados.

O 2.º Aditamento será publicado no jornal “Valor Econômico” no dia 20 de abril de
2018. Adicionalmente, a íntegra do 2.º Aditamento e do Edital consolidado encontram-se anexos
ao presente fato relevante.
A Companhia esclarece que nos termos do Edital, a Oferta possui caráter imutável e
irrevogável, exceto nas hipóteses previstas no item 2.7 (Hipóteses de Revogação ou Modificação
da Oferta) do Edital, que não foram verificadas até o momento.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados a respeito dos
desenvolvimentos relacionados à Oferta.
Cataguases, 19 de abril de 2018.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores

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 the date hereof, Energisa S.A. (CNPJ 00.864.214/0001-06) published a
material fact (“material fact”) by which it informs the publication of the second amendment to the
voluntary tender offer for the acquisition of Eletropaulo’s shares. The amendment was made available,
by the Company, through the IPE system, at www.cvm.gov.br and www.b3.com.br, and at the
Company’s Investor Relations website (http://ri.eletropaulo.com.br).
The completed material fact is made available annex to this document.

Barueri, April 19, 2018.

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

ENERGISA S.A.
Publicly-Held Company
CNPJ No. 00.864.214/0001-06
NIRE No. 33.3.0016654-8
MATERIAL FACT
ENERGISA S.A., a publicly-traded company, enrolled with the CNPJ (Brazilian Registry
of Legal Entities) under the No. 00.864.214/0001-06 (“Company”), under the article 157, §4, Lei
No. 6.404, as of December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporations Act”), and the
Instruction of the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) No. 358, as of
January 3, 2002, as amended (“ICVM 358/02”), informs its shareholders and the market in
general, in supplementation to the material fact disclosed on April 5, 2018, the material fact
disclosed on April 16, 2018, the material fact disclosed on April 17, 2018 and the material fact
disclosed on April 19, 2018, as follows:
In attention to the provision in article 5, §3, CVM Instruction No. 361, as of March 5,
2002, as amended (“ICVM 361/2002”), and in compliance with the Official Letter No.
97/2018/CVM/SRE/GER-1, dated on April 18, 2018, the publication of the second
amendment (“2nd Amendment”) to the request for proposals of voluntary public offering
("RFP") shall be made on April 20, 2018, for the acquisition of all common shares issued by
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., a corporation
headquartered in the City of Barueri, State of São Paulo, at Avenida Dr. Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, No. 939, Tower 2, Sitio Tamboré, CEP 36770-901, enrolled with the
CNPJ/MF under the No. 61.695.227/0001-93 (“Eletropaulo” and “Offering”, respectively).
The publication of the Amendment shall be made with the purpose of and in
accordance with the conditions provided as follows:
1.

Alteration of the Date of Auction: In view of the CVM's order to jointly hold
the Offering auction and the competitor public offering auction for acquisition of
Eletropaulo's shareholding, launched by Enel Investimentos Sudeste S.A., amend
the items 2.14, 2.15, 5.1 of the RFP in order to provide for that the auction shall
take place on May 18, 2018, and the final term for the exercise of the Supervening
Selling Right shall be June 18, 2018.

2.

Alteration of the Date of Auction Settlement: Alteration of item 3.3 of the
RFP in order to provide for that, by operation of the Date of Auction, the Date
of Auction Settlement is altered to May 23, 2018.

3.

Alteration to the qualification term to the Auction: Alteration of item 4.1 of
the RFP in order to provide for that, by operation of the alteration of the Date of
Auction, the term for the shareholders to qualify to bid in the Auction ends at
6:00 PM on May 16, 2018.

4.

Alteration of the date of financial settlement guarantee: Alteration of item 6.3
of the RFP in order to provide for that, by operation of the alteration of the Date
of Auction, the Offeror shall arrange for the transfer to the bank account to be
indicated by the intermediary institution of the sufficient funds to pay the shares
effectively acquired in the scope of the Auction by 4:00 PM on May 22, 2018.

5.

Events of Modification and/or Revocation of the Offering: Alteration of item
2.7 of the RFP in order to provide for that, despite the alteration of the Date of
Auction, the Limit Date for the occurrence of events allowing the modification or
revocation of the Offering remains at 6:00 PM on May 4, 2018.

6.

Ratification: The Offeror ratifies all further terms and conditions in the RFP,
including the price of R$ 19.38 (nineteen Brazilian Reais and thirty-eight cents)
per share issued by Eletropaulo, which remains as unchanged.

The 2nd Amendment shall be published in "Valor Econômico" newspaper on April 20,
2018. Additionally, the full contents of the 2nd Amendment and the restated RFP are attached to
this material fact.
The Company clarifies that, under the RFP, the Offering has an unchanging and
irrevocable nature, except for the events provided for in item 2.7 (Events of Revocation or
Modification of the Offering) in the RFP, which were not verified so far.
The Company shall keep the market and its shareholders informed of the developments
related to the Offering.
Cataguases, April 19, 2018.
Maurício Perez Botelho
Investor Relations Officer
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