Aquisição de Linhas de Transmissão em Santa Catarina/Rio Grande do Sul
São Paulo, 28 de maio de 2019 - A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” ou “Companhia”) (B3: ENBR3) comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, em 27 de maio de 2019, a EDP - Comercialização e Serviços de Energia
LTDA. assinou contrato de compra e venda com a CEE Power e Brafer para aquisição de 100% das quotas da Litoral Sul
Transmissora de Energia LTDA. (“LSTE”).
A LSTE arrematou o lote Q na 1ª etapa do leilão de transmissão 13/2015, ocorrido em abril de 2016, com 0% de deságio
sobre a RAP máxima. O lote é composto por 2 subestações e 142 km de extensão de linha.
O projeto está dividido em 2 trechos, sendo um em Santa Catarina, que já possui licença de instalação, representando
42% da RAP, e o outro entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, representando os 58% remanescentes,
ambos com previsão de RAP parcial na entrada em operação.
O investimento total estimado é de R$ 407 milhões, considerando o valor de aquisição e o CapEx total nominal, bem
como benefícios fiscais REIDI e Pró-Emprego. A alavancagem foi estimada em 85%, a ser obtida no veículo de aquisição,
sendo que o regime tributário da LSTE é de lucro presumido. A RAP atualizada por IPCA é de R$ 45,8 milhões1
Considerando as premissas mencionadas, juntamente com o benefício fiscal da dívida no veículo de aquisição, a
rentabilidade real alavancada do investimento é superior a 12%. A operação está sujeita à aprovação pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Essa aquisição realizada no mercado secundário integra-se na estratégia da Companhia de reforçar seu
posicionamento no segmento de Transmissão, acumulando um investimento de R$ 3,5 bilhões já contratado em 1.439
km de extensão e 6 subestações.
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