Venda de Ativos de Geração no Espírito Santo

São Paulo, 25 de outubro 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, assinou um contrato de compra e venda de ações com a
Statkraft Energias Renováveis S.A. para alienar 100% das ações detidas pela Companhia na EDP Pequenas Centrais
Hidroelétricas S.A. (“EDP PCH”), composta por sete usinas hidrelétricas, e na Santa Fé Energia S.A. (“Santa Fé”),
totalizando 131,9 MW de capacidade instalada e 68,8 MW médios de garantia física, com prazo final de concessão
entre 2025 e 2031.
O valor total da transação foi de R$ 704 milhões, incluindo dívida líquida estimada em R$ 113 milhões. Deste modo, o
valor a ser recebido será de R$ 591 milhões, ajustado entre a presente data e a data de fechamento.
A operação está sujeita à verificação de determinadas condições precedentes usuais a esse tipo de transação, dentre
elas: (a) a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE; e (b) a aprovação pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Com a presente transação, conclui-se o processo de reciclagem de capital em pequenas centrais hidrelétricas iniciado
com a venda da Pantanal Energética em 2016, em linha com a prioridade estratégia de desinvestimento em ativos não
“core”. No segmento de geração, o portfólio da Companhia está focado em usinas de médio porte, atualmente com
seis usinas hidrelétricas e uma termoelétrica, com capacidades entre 100 e 1.000 MW. A Companhia manterá seus
acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre a operação.

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

Divestment on Generation Assets in the state of Espírito Santo
São Paulo, October 25th, 2018 - EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” or “Company”) (B3: ENBR3) hereby announces to
its shareholders and the Market in general that, on this date, was signed a Share Purchase and Sale’s agreement with
Statkraft Renováveis S.A. to sell 100% of the total capital of EDP Pequenas Centrais Hidroelétricas S.A. (“EDP PCH”),
consisting of seven hydropower plants, and Santa Fé Energia S.A. (“Santa Fé”), amounting an installed capacity of 131.9
MW and a physical guarantee of 68.8 MW, with final concession maturity between 2025 and 2031.
The total amount of the transaction is R$ 704 million, including the estimated net debt of R$ 113 million. Therefore,
the total amount to be received will be R$ 591 million, which is subject to adjusts between the signing and closing
dates, common to this type of transaction.
The conclusion of this transaction is subject to prior approval of precedent conditions, which includes: i) the Brazilian
Antitrust Authority (CADE); and (ii) the Brazilian Electricity Regulatory Agency (ANEEL).
Within this transaction, the Company concludes the process of capital recycling on small hydropower plants, started
with the sale of Pantanal Energética Ltda in 2016, in line with the priority strategy of divesting in non-core assets. In
the generation segment, the Company portfolio has been focused in medium plants, currently with six hydropower
plants and one thermal power plant, with installed capacity between 100 and 1.000 MW.
The Company will inform its shareholders and the market in general regarding the transaction.

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

