Contrato de Financiamento da EDP Transmissão MA I

São Paulo, 10 de julho de 2019 - A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” ou “Companhia”) (B3: ENBR3) comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral, que foi celebrado no dia 28 de junho de 2019, o Contrato de Financiamento
entre sua controlada, EDP Transmissão MA I e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”), a fim de viabilizar uma linha
de crédito no valor total de R$ 252 milhões (duzentos e cinquenta e dois milhões de reais), a serem providos com
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (“FNE”), com prazo de pagamento de 24 (vinte e
quatro) anos.
Este valor corresponde a aproximadamente 75% do CAPEX nominal financiável ou cerca de 65% do CAPEX total. O
custo da emissão é de IPCA + 2,54¹ e IPCA + 2,16%¹, considerando o bônus de adimplência². Em comparação ao retorno
apresentado no âmbito do leilão, a estrutura de financiamento permite extrapolar o intervalo de IRRa de 12% a 14%,
conforme premissas divulgadas naquela data.
A EDP MA I é responsável pelo desenvolvimento, construção e operação do lote 07 do Leilão de Transmissão nº
05/2016 e possui Licença Ambiental Prévia emitida em 26 de abril de 2019, atualmente aguardando a aprovação da
Licença de Instalação para o início das obras.
Esta operação reforça a estratégia de diversificação de fontes competitivas de financiamento, com o objetivo de mitigar
riscos e obter melhores retornos para seus projetos e acionistas.
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Nesta taxa não são considerados os custos relacionados às obrigações acessórias.

Os 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.

