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FATO RELEVANTE
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. ("Companhia" ou "Taesa"), nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada, comunica aos seus acionistas, ao mercado
em geral e demais interessados, que a Companhia apresentou lances para os lotes L, M,
N e P, objeto do Leilão Eletrobrás nº 01/2018 promovido nesta data, referentes às
participações societárias das Sociedades de Propósito Específico (“SPEs”) detidas pela
empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Eletrobras”).
A Companhia apresentou lances pelo valor mínimo em cada um dos referidos lotes. Para
os lotes L, N e P, esses foram os únicos lances propostos não havendo, portanto, ofertas
concorrentes. De acordo com as regras do edital do leilão, a Taesa deverá aguardar a
manifestação de interesse dos demais sócios de cada SPE acerca do direito de
preferência.
Em relação ao lote M, considerando que o vencedor ganhou o lote com o mesmo preço
mínimo ofertado pela Taesa, a Companhia irá exercer, nos estritos termos do acordo de
acionistas, o seu direito de preferência em cada uma das SPEs dentro do prazo de 60
dias, conforme previsto no edital do leilão.
Vale ressaltar que a Taesa segue sua estratégia de crescimento com retornos atrativos
e seu compromisso com a geração de caixa e disciplina financeira, sempre pautada na
geração de valor aos seus acionistas.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e tempestivamente
informados sobre o desenvolvimento dos assuntos objeto deste Fato Relevante.
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