RESULTADO DO LEILÃO DE OFERTA PÚBLICA VOLUNTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DA CELESC
São Paulo, 26 de abril de 2018 – A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” ou “Companhia”) (B3: ENBR3), comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi realizado o leilão da Oferta Pública Voluntária para Aquisição
de ações preferenciais de emissão da Centrais Elétricas De Santa Catarina S.A. – Celesc (“OPA” e “CELESC”) (B3: CLSC4),
no sistema de negociação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Leilão”).
Foram adquiridas 1.990.013 ações preferencias pelo preço de R$ 27,00 (vinte e sete reais) cada, totalizando o valor de
R$ 53.730.351,00 (cinquenta e três milhões, setecentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e um reais). Após a
liquidação das compras realizadas no Leilão, que ocorrerá em 02 de maio de 2018, a EDP deterá 2.427.820 ações
preferenciais, que somadas a 5.140.868 ações ordinárias, ambas de emissão da CELESC, representam 19,62% do capital
social da CELESC.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre todo e qualquer
desdobramento relacionado à OPA.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
CEO e Diretor de Relações com Investidores

AUCTION’S RESULT REGARDING THE VOLUNTARY TENDER OFFER FOR THE ACQUISITION OF CELESC’S PREFERRED
SHARES
São Paulo, April 26th, 2018 – EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” or “Company”) (B3: ENBR3), hereby announces to its
shareholders and the market that, today, was held the Voluntary Public Tender Offer’s Auction for the acquisition of
preferred shares in Centrais Elétricas De Santa Catarina S.A. – Celesc (“Voluntary Public Tender Offer”, “PTO” or
“CELESC”) in the trading system of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Auction”).
The Company acquired 1,990,013 preferred shares at the price of R$ 27.00 (twenty seven reais) each, totaling the
amount of R$ 53,730,351.00 (fifty three million, seven hundred and thirty thousand, three hundred and fifty one reais).
After the settlement of the purchases carried out in the Auction, which will take place on May 2, 2018, EDP will hold
2,427,820 preferred shares that, in conjunction with 5,140,868 ordinary shares, both issued by CELESC, are equivalent
to 19.62% of the total share capital of CELESC.
The Company will inform its shareholders and the market in general about any developments regarding the Tender
Offer.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Chief Executive and Investor Relations Officer

