A EDP Energias do Brasil, empresa do setor elétrico brasileiro
que atua na geração, distribuição e comercialização de energia
elétrica, listada no “Novo Mercado” da BM&FBOVESPA sob o
código ENBR3, tem o prazer de convidá-lo (a) para o evento de
divulgação dos resultados do 1T16:

EDP Energias do Brasil, a holding company in the brazilian
utilities sector that integrates assets in the generation,
distribution and commercialization segments and listed on
the “BM&FBOVESPA's Novo Mercado” under ticker ENBR3,
kindly invites you for the 1Q16 results event.

Data: 02 de maio de 2016 (segunda-Feira)
(após fechamento da BM&FBOVESPA)

Date: May 2nd, 2016 (Monday)
(After BM&FBOVESPA’s trading hours)

Data: 03 de maio de 2016 (terça-feira)
Horário: 14h (Horário de Brasília)

Date: May 3rd, 2016 (Tuesday)
Time: 1 p.m. (New York time - EDT)
6 p.m. (London time – BST)
2 p.m. (Brasília Time)

Participantes que ligam do Brasil: (11) 3193-1001
Participantes que ligam do Brasil: (11) 2820-4001
Participantes que ligam dos EUA: +1 (786) 924-6977
Participantes de outros países: +1 (888) 700-0802
Senha para os participantes: EDP

Participants in USA: +1 (786) 924-6977
Participants from other countries: +1 (888) 700-0802
Participants in Brazil: +55 (11) 3193-1001
Participants in Brazil: +55 (11) 2820-4001
Access code: EDP

Favor ligar 10 minutos antes do início da teleconferência.

Please dial 10 minutes prior to the start of the call.

Esta teleconferência será acompanhada por uma apresentação
de slides e transmitida simultaneamente via webcast. Os links
de acesso estarão disponíveis no website de Relações com
Investidores da Companhia (www.edp.com.br/ri).

This conference call will be accompanied by a slide presentation
and will be simultaneously transmitted via webcast. The access
links will be found at the company's Investor Relations website
(www.edp.com.br/ir).
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