Divulgação de Resultados 2T19

2Q19 Earnings Release

Convite

Invitation

A EDP Brasil, empresa do setor elétrico brasileiro que atua
na geração, distribuição, comercialização, transmissão e
serviços de energia elétrica, listada no “Novo Mercado”
da B3 sob o código ENBR3, tem o prazer de convidá-lo (a)
para o evento de divulgação dos resultados do 2T19:

EDP Brasil, a holding company in the Brazilian utilities sector
that integrates assets in the generation, distribution,
commercialization, transmission and electricity services
segments, listed on the “B3's Novo Mercado” listing segment
under ENBR3, kindly invites you for the 2Q19 results:

Divulgação de Resultados 2T19

2Q19 Earnings Release

Data: 24 de julho de 2019 (quarta-feira)
(Após fechamento da B3)

Date: July 24th, 2019 (Wednesday)
(After B3’s trading hours)

Teleconferência com Webcast

Conference Call and Webcast

(Em português com tradução simultânea para o Inglês)

(In Portuguese with simultaneous translation to English)

Data: 25 de julho de 2019 (quinta-feira)
Horário: 11:00h (Horário de Brasília)

Date: July 25th, 2019 (Thursday)
Time: 10:00 a.m. (Eastern Time)
3:00 p.m. (GMT)
11:00 a.m. (Brasília Time)

Dados para conexão:
Telefones para conexão dos participantes nacionais:
(11) 3193-1001 ou
(11) 2820-4001

Connection numbers:
Telephone numbers for Brazilian connecting participants:
+55 (11) 3193-1001 or
+55 (11) 2820-4001

Telefones para conexão dos participantes internacionais:
+1 (646) 828-8246 ou
+1 (800) 492-3904 (US Toll Free)

Telephone numbers for International connecting participants:
+1 (646) 828-8246 or
+1 (800) 492-3904 (US Toll Free)

Senha para os participantes: EDP

Access code: EDP

Favor ligar 10 minutos antes do início da teleconferência.

Please dial 10 minutes prior to the start of the call.

Esta teleconferência será acompanhada por uma
apresentação de slides e transmitida simultaneamente via
webcast. Os links de acesso estarão disponíveis no website
de
Relações
com
Investidores
da
Companhia
(www.edp.com.br/ri).

This conference call will be accompanied by a slide
presentation and will be simultaneously transmitted via webcast.
The access links will be found at the company's Investor
Relations website (www.edp.com.br/ri).

Equipe de Relações com Investidores

Investor Relations Team

