OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DA EDP TRANSMISSÃO MA II S.A.
São Paulo, 06 de fevereiro de 2019 - A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” ou “Companhia”) (B3: ENBR3) comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, no dia 01 de fevereiro de 2019, a Licença de Instalação (“LI”)
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), para a empresa EDP Transmissão MA II S.A.
referente a Linha de Transmissão 230 KV SE Miranda II – SE São Luís II e Subestação São Luís IV, no estado do Maranhão,
referente ao lote 11 do Leilão para Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 05/2016.
No cronograma da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) a obtenção da LI estava prevista para até fevereiro
de 2020, o que reflete em uma antecipação de 12 meses do início da obra frente ao prazo regulatório.
Conforme já comunicado, a EDP Transmissão MA II celebrou um contrato de financiamento com o Banco do Nordeste
do Brasil S.A. (“BNB”), no valor total de R$ 124,5 milhões, ao custo de IPCA + 2,57%1 e IPCA + 2,18%¹, considerando o
possível bônus de adimplência2. Este valor corresponde a aproximadamente 80% do CAPEX nominal financiável (até
agosto/2018) ou cerca de 70% do CAPEX total, estimado em R$ 182,5 milhões.
Em comparação ao retorno apresentado no âmbito do leilão, a estrutura de financiamento e a antecipação do projeto
permitem extrapolar a banda superior, trazendo ganhos em IRRa e NPVa.

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

1

Nesta taxa não são considerados os custos relacionados às obrigações acessórias.
clientes adimplentes do Banco do Nordeste, que administra o FNE, recebem bonificação de 15% de desconto incidente sobre a parcela prefixada da Taxa de
Longo Prazo (TLP), nos financiamentos pagos em dia.
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INSTALLATION LICENSE GRANTED FOR EDP TRANSMISSÃO MA II S.A. TRANSMISSION LINE
São Paulo, February 06th, 2019 - EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” or “Company”) (B3: ENBR3) informs its
shareholders and the market in general that the Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA)1
has granted, on February 01th, 2018, the Installation License (“IL”) for the Company EDP Transmissão MA II S.A.
referring to the 230 KV Transmission Line SE Miranda II – SE São Luis II and São Mateus IV Substation, in the state of
Maranhão, corresponding to lot 11 of Transmission Auction nº 05/2016.
The acquisition of the IL was expected for February, 2020, as per the schedule considered by ANEEL2, representing an
anticipation of the construction works in 12 months.
As previously communicated by the Company, EDP has signed on December 28th, 2018, the Financing Agreement with
Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”), in order to provide a credit facility of R$ 124.5 million. The issuance cost is
IPCA + 2.57%3 and IPCA + 2.18%², considering the possible bonus of default4. This corresponds to, approximately, 80%
of the nominal CAPEX (by August/2018) or approximately 70% of the total CAPEX, estimated in R$ 182.5 million.
In comparison to the return presented in the scope of the auction, the financing structure combined to the anticipation
of the project allows it to extrapolate the upper band, bringing gains in IRRa and NPVa.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
CEO and IR Director

1 State Bureau of Environment and Natural Resources
2 National Agency of Electrical Energy
3 This rate doesn’t consider the costs related to ancillary obligations.
4 Solvent customers of the Banco do Nordeste, which manages the FNE, receive a discount of 15% on the fixed-rate portion of the Long-Term Rate (TLP), in the
financing paid up-to-date.
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