São Paulo, 04 de junho de 2019.

À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa 437/2019-SLS

Prezados Senhores,
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. companhia aberta com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 8º andar, CEP 04547006, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.983.431/0001-03 (“Companhia” ou “EDP Brasil”),
vem, respeitosamente, à presença de V.Sas., em atenção à solicitação de esclarecimentos
no 437/2019-SLS (“Solicitação”), por meio da qual é solicitada da EDP Brasil
esclarecimentos acerca de notícia veiculada na mídia, conforme abaixo transcrito:
“Em notícia veiculada pela Agência Estado - Broadcast, em 04/06/2019, sob o
título “EDP sobe 5% com rumor de que CTG avalia acordo para obter controle”,
consta, entre outras informações, que a China Three Gorges (CTG) avalia um
acordo para obter o controle dos negócios no Brasil da EDP - Energias de
Portugal.”
A EDP Brasil mantém com a CTG Brasil uma parceria operacional em três ativos
de geração hídrica a saber: Empresa de Energia São Manoel S.A.; Companhia Energética
do Jari; e Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão S.A. Tendo em vista as notícias
veiculadas na mídia acima referidas, e tendo sido feitas as indagações necessárias, vem
informar que não tem conhecimento de qualquer entendimento que corrobore a referida
notícia.
Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos a oportunidade para
manifestar nossos votos de elevada estima e consideração por essa D. Autarquia,
colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,
EDP – Energias do Brasil S.A.
Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
CEO e Relações com Investidores

