Conclusão da alienação da EDP PCH e Santa Fé

São Paulo, 21 de dezembro de 2018 - A EDP – Energias do Brasil S.A. (“EDP” ou “Companhia”) (B3: ENBR3) comunica,
na sequência do Comunicado ao Mercado divulgado em 25 de outubro de 2018, aos seus acionistas e ao mercado em
geral que foi concluída, nesta data, a venda da EDP Pequenas Centrais Hidrelétricas S.A. (“EDP PCH”), composta por
sete usinas hidrelétricas, e da Santa Fé Energia S.A. (“Santa Fé”) para a Statkraft Energias Renováveis S.A.. A EDP PCH,
em conjunto com a Santa Fé, totaliza 131,9 MW de capacidade instalada e 68,8 MW de garantia física.
O valor total da transação foi de R$ 600,8 milhões recebidos nesta data, refletindo os ajustes entre a data de assinatura
e a data de fechamento, sujeito a eventuais ajustes e obrigações pós fechamento comuns a esse tipo de transação.
O processo de alienação de pequenas centrais hidrelétricas, iniciado com a venda da Pantanal Energética Ltda, está
em linha com a estratégica de desinvestimento em ativos não “core”, mantendo o foco em usinas de média dimensão,
entre 100 MW e 1.000 MW de capacidade.

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

Conclusion of EDP PCH and Santa Fé sale
São Paulo, December 21st, 2018 - EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” or “Company”) (B3: ENBR3), hereby announces
to its shareholders and the market that on this day, following the Notice to the Market published on October 25, 2018,
that was concluded the sale of EDP Pequenas Centrais Hidrelétricas S.A. (“EDP PCH”), consisting of seven small
hydropower plants, and Santa Fé Energia S.A. (“Santa Fé”) to Statkraft Energias Renováveis S.A.. EDP PCH, together
with Santa Fé, totalizes 131.9 MW of installed capacity and 68.8 MW of physical guarantee.
The total amount of the transaction received by EDP on this date is R$ 600.8 million, reflecting the adjustments
between signing and closing dates, subject to possible further adjustments and post-closing obligations common to
this type of transaction.
The sale of small hydro power plants started with the sale of Pantanal Energética Ltda. and is in line with the strategy
of divesting in non-core assets, maintaining the Company’s focus on medium-sized plants with installed capacities
between 100MW and 1,000 MW.

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

