
 

 

 

 

 

 
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ nº 61.695.227/0001-93 

NIRE 35300050274 
 
 

FATO RELEVANTE 
 
 

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo” ou 
“Companhia”) (B3: ELPL3), em cumprimento às disposições da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e da 
Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 
361/02”), e em continuação aos fatos relevantes divulgados em 26 de junho, 8 de agosto, 
17 e 21 de outubro e 4 de novembro de 2019, vem comunicar aos seus acionistas e ao 
mercado em geral o resultado do leilão, realizado nesta data, da oferta pública de 
aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia, visando ao cancelamento do 
registro de companhia aberta da Eletropaulo perante a CVM sob a categoria “A” e 
conversão para a categoria “B” (“Conversão de Registro”), cujo edital foi publicado em 21 
de outubro de 2019 (“Leilão”, “Oferta” e “Edital”, respectivamente). 
 
Como resultado do Leilão: (i) a Enel Brasil S.A. (“Ofertante”) adquiriu 2.959.302 ações 
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 1,48% do seu capital social total; 
e (ii) remanesceram em circulação 5.174.050 ações ordinárias de emissão da Eletropaulo, 
representativas de 2,58% do seu capital social total (“Ações Remanescentes”). As ações 
foram adquiridas pelo preço unitário de R$ 49,39, totalizando o valor de 
R$ 146.159.925,78. A liquidação financeira das aquisições realizadas no Leilão ocorrerá 
em 25 de novembro de 2019. 
 
Tendo em vista que o quórum de sucesso da Oferta estabelecido no artigo 16, inciso II, 
da Instrução CVM 361/02 já havia sido atingido, conforme indicado no item 2.7 do Edital, 
após a conclusão da Oferta a Companhia dará prosseguimento aos procedimentos 
necessários à implementação da Conversão de Registro. 
 
Além disso, como informado no item 2.7.2 do Edital, a Ofertante fará com que a 
Companhia também promova, logo após a liquidação da Oferta, o resgate das Ações 
Remanescentes, nos termos do artigo 4º, § 5º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Resgate Compulsório”), já tendo sido convocada assembleia 
geral extraordinária de acionistas da Eletropaulo para deliberar acerca do Resgate 
Compulsório, a ser realizada em 26 de novembro de 2019 – observado que, até a 
aprovação do Resgate Compulsório, os acionistas titulares das Ações Remanescentes 
poderão exercer a faculdade prevista no artigo 10, § 2º, da Instrução CVM 361/02, 
conforme o disposto no item 6.2 do Edital. 
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As ações de emissão da Companhia deixam de ser negociadas no segmento especial de 
listagem Novo Mercado, a partir de 22 de novembro de 2019, permanecendo em 
negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - até a aprovação do Resgate Compulsório 
ou a conclusão da Conversão de Registro, o que ocorrer primeiro. 
 
A Eletropaulo manterá seus acionistas e o mercado em geral informados de quaisquer 
informações referentes à Oferta e ao Resgate Compulsório, nos termos da legislação e 
regulamentação aplicáveis. 

 
Barueri, 21 de novembro de 2019. 

 
 

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. 
Monica Hodor 

Diretora de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores  



 

 

 

 

 

 
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. 

Publicly-held Company 
CNPJ No. 61.695.227/0001-93 

NIRE 35300050274 
 
 

MATERIAL FACT 
 
 

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo” or “Company”) 
(B3: ELPL3), pursuant to the Securities and Exchange Commission of Brazil ("CVM") 
Normative Instruction No. 358, issued on January 3, 2002, as amended, and the CVM 
Normative Instruction No. 361, of March 5, 2002, as amended (“CVM Instruction 
361/02”), and in continuation of the Material Facts disclosed on June 26, August 8, 
October 17 and 21 and November 4, 2019, hereby informs its shareholders and the 
market in general about the results of the auction (held today) of the tender offer for the 
acquisition of common shares issued by the Company, aiming at cancelling Eletropaulo’s 
registration as a publicly-held company with CVM under category “A” and conversion into 
category “B” (“Category Conversion”), which notice was published on October 21, 2019 
(“Auction”, “Offer” and “Notice”, respectively). 
 
As a result of the Auction: (i) Enel Brasil S.A. (“Offeror”) acquired 2.959.302 common 
shares issued by the Company, representing 1,48% of its total capital stock; and 
(ii) 5.174.050 common shares issued by Eletropaulo remained outstanding, representing 
2,58% of its total capital stock (“Remaining Shares”). The shares were acquired for 
R$ 49,39 per share, totaling R$ 146.159.925,78. The financial settlement of the 
acquisitions carried out within the Auction will occur on November 25, 2019. 
 
Considering that the Offer “success quorum” established in Article 16, item II, of CVM 
Instruction 361/02 had already been met, as mentioned in item 2.7 of the Notice, after 
the completion of the Offer the Company will take all measures required for the 
implementation of the Category Conversion. 
 
Moreover, pursuant to item 2.7.2 of the Notice, the Offeror will cause the Company to 
implement, upon the settlement of the Offer, the redemption of the Remaining Shares, 
in accordance with Article 4, paragraph 5, of Law No. 6,404, dated as of December 15, 
1976, as amended (“Squeeze Out”), and Eletropaulo has already disclosed the call notice 
of the general shareholders’ meeting that will resolve on the Squeeze Out, which will be 
held on November 26, 2019. Until the approval of the Squeeze Out, the holders of the 
Remaining Shares may exercise the option provided for in Article 10, paragraph 2, of CVM 
Instruction 361/02, according to item 6.2 of the Notice. 
 
The shares issued by the Company will no longer be traded on Novo Mercado listing 
segment starting November 22, 2019, and will continue to be traded on B3 S.A. – Brasil, 
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Bolsa, Balcão’s - until the approval of the Squeeze Out or the completion of the Category 
Conversion, whichever occurs first. 
 
Eletropaulo will maintain its shareholders and the market in general informed of any 
information regarding the Offer and the Squeeze Out, in accordance with the applicable 
law and regulations. 

 
Barueri, November 21, 2019. 

 
 

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. 
Monica Hodor 

Management, Finance, Control and Investor Relations Officer  


