EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 03.983.431/0001-03
NIRE 35.300.179.731
(“Companhia”)
COMUNICADO AO MERCADO
EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP Energias do Brasil” ou “Companhia”) (B3: ENBR3) pessoa jurídica
de direito privado constituída sob a forma de sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF nº
03.983.431/0001-03, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM como
companhia aberta sob nº 418-9, com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 8º andar, Bairro
Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo - SP, em cumprimento ao que estabelece o artigo 12,
parágrafo 4º da Instrução CVM nº. 358, de 3.1.2002, comunica que a T.Rowe Price Associates, Inc.,
com sede em 100 East Pratt Street, Baltimore, Maryland, 21202, Estados Unidos da América,
informou que diminuiu sua posição em ações ordinárias para 30.072.017 ações ordinárias de
emissão da Companhia, o que representa 4,95% do total de ações ordinárias da Companhia.
Conforme consta da correspondência recebida, a T.Rowe declara: (a) que as posições acionárias
supracitadas são estritamente para fins de investimento e não buscam causar nenhum tipo de
transferência de controle nem alterações na estrutura de gerenciamento da Companhia; (b) que
não é proprietária, de forma direta ou por pessoas ligadas relevantes, de debêntures conversíveis
em ações da Companhia; (c) que não celebrou nenhum acordo para reger o exercício dos direitos
de voto ou a compra e venda de valores mobiliários da Companhia.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.

EDP – Energias do Brasil S.A.
Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Diretor Presidente e de
Relações com Investidores

EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Publicly Quoted Company
CNPJ/MF (Federal Taxpayer Number) 03.983.431/0001-03
NIRE (Identification Number in the Companies Registry) 35.300.179.731
(“Company”)

NOTICE TO THE MARKET
EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP Energias do Brasil” or “Company”) (B3: ENBR3), publicly quoted
company, enrolled under CNPJ/MF 03.983.431/0001-03, duly registered within Brazilian Securities
and Exchange Commission – CVM as a public-held Company under the number 418-9, with its
headquarters at Rua Gomes de Carvalho, 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olimpia, CEP 04547-006, São
Paulo - SP, for the purposes disclosed in the article 12, of the Instruction CVM 358/2002, issued by
the Brazilian Securities and Exchange Commission – CVM, informs that T.Rowe Price Associates,
Inc., with its headquarters located at 100 East Pratt Street, Baltimore, Maryland, 21202, United
States, sent a communication letter informing that it has decreased its position in common shares
of the Company to 30.072.017 shares, representing 4.95% of the Company’s share capital.
As informed on the communication received, T.Rowe: (a) does not aim at, or result in, any
modification in the Company’s controlling composition or managerial structure; (b) does not own,
directly or by related parties, share-convertible debentures; (c) it has not entered into any
agreement governing the exercise of voting rights or the purchase and sale of the Company’s
securities.

São Paulo, February 19th, 2019.

EDP – Energias do Brasil S.A.
Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Chief Executive and Investors Relations Officer

