Não incidência de OPA obrigatória aos acionistas da EDP – Energias do Brasil S.A.
São Paulo, 15 de novembro de 2018 - A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP Brasil”) (B3: ENBR3) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em 14 de novembro de 2018, em resposta a consulta por ela formulada, foi
comunicada do entendimento da Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE, órgão técnico da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”), na forma do Ofício no 301/2018/CVM/SRE/GER-1 (“Ofício”), expedido no âmbito
do Processo CVM nº 19957.005485/2018-94, de não incidência de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”)
obrigatória destinada aos acionistas minoritários da EDP Brasil, caso venha a se implementar a operação por meio da
qual a China Three Gorges (Europe) S.A. visa adquirir o controle da EDP – Energias de Portugal, S.A., conforme anunciada
ao mercado em 11 de maio de 2018. Nos termos do Ofício, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, também manifestou o seu
entendimento pela não incidência da OPA obrigatória.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre eventuais desdobramentos
relacionados a este Comunicado ao Mercado.

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

Non-occurrence of a mandatory tender for the acquisition of EDP - Energias do Brasil S.A. minorities´ shares
São Paulo, November 15, 2018 - EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP Brazil”) (B3: ENBR3) announces to its shareholders
and the market in general that, on November 14, 2018, in reply to its consultation, was notified of the understanding of
the Superintendence of Securities Registry ("SRE") of the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), through
the Official Letter 301/2018/CVM/SRE/GER-1 (“Letter”), within the scope of the CVM Process no. 19957.005485/201894, regarding the non-occurrence of a mandatory tender offer (“OPA”)for the acquisition of EDP Brazil minorities´ shares,
in case of the implementation of the transaction by which China Three Gorges (Europe) S.A. intends to acquire the
corporate control of EDP - Energias de Portugal, S.A., as announced to the market on May 11, 2018. Pursuant to the
Letter, B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, also expressed its understanding for the non-occurrence of the mandatory OPA.
The Company will keep its shareholders and the market in general duly informed of any developments related to this
Notice to the Market.

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

