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Fato Relevante 

EDP ENERGIAS DO BRASIL ADQUIRE CELG-T 

São Paulo, 14 de outubro de 2021 - A EDP Energias do Brasil S.A. (“EDP Brasil” ou “Companhia”) (B3: ENBR3), em 

cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 

S.A.”), e nos termos da Instrução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que:   

Nesta data, a EDP Brasil sagrou-se vencedora no procedimento licitatório na modalidade de leilão (“leilão”), realizado na 

forma do edital (“edital”) CelgPar nº 02/2021, para alienação de 100% das ações da Celg Transmissão S.A. (“Celg-T”) 

pertencentes à Companhia Celg de Participações – CelgPar, pelo montante de R$ 1.977.000,00 (Hum bilhão, novecentos e 

setenta e sete milhões de reais). 

Nos termos do edital, a liquidação do leilão e a consumação da aquisição das ações Celg-T, por meio da celebração de 

contrato de compra e venda de ações, estão sujeitas a homologação do resultado do leilão pela Comissão de Licitação, 

aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL e consumação do direito de preferência dos acionistas minoritários da CelgPar, que totalizam 0,1% de participação. 

A CELG-T possui um portfólio de 755,5 Km de rede e opera 14 subestações (12 próprias + 2 como acessantes), percorrendo 

predominantemente o estado de Goiás. O prazo de concessão é até o período de 2043 a 2046 e apresenta Receita Anual 

Permitida (“RAP”) de R$ 223,0 milhões (ciclo 2021/2022). 

Esta transação reforça o ciclo de crescimento da EDP Brasil, com ênfase nos segmentos de distribuição e transmissão, 

apresentado ao mercado em 26 de abril de 2021.  

A Companhia reitera o seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento 

deste e de qualquer outro assunto. 

 

A Companhia convida a todos para uma teleconferência a ser realizada hoje, dia 14 de outubro, às 18h30 (horário 

de Brasília). A conexão pode ser efetuada através do link. 
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Material Fact 

EDP ENERGIAS DO BRASIL ACQUIRES CELG-T 

São Paulo, October 14, 2021 - EDP Energias do Brasil S.A. (“EDP Brasil” or “Company”) (B3: ENBR3), pursuant to the contents 

of Article 157, paragraph 4, of Law No. 6.404, of December 15, 1976, as amended and in force (“Corporations Law”), and of 

CVM Instruction  No. 44, of August 23, 2021, as amended and in force, announces to its shareholders and the market at large 

that:   

On the present date, EDP Brasil became the winning bidder in the public auction (“Auction”) held pursuant to CelgPar 

invitation to bid (“Invitation to Bid”) No. 02/2021 for the disposal of 100% of the equity shares of Celg Transmissão S.A. 

(“Celg-T”) held by Companhia Celg de Participações – CelgPar, for the amount of R$ 1,977,000.00 (One billion, nine hundred 

and seventy seven million Brazilian Reais). 

According to the Invitation to Bid, settlement of the bid and execution of the acquisition of the shares of Celg-T shall be 

contingent upon certification of the outcome of the Auction by the Bidding Commission, approval by antitrust authority 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, consent of the National Electric Energy Agency – ANEEL, and exercise 

of the preemptive rights of the minority shareholders of CelgPar, whose holdings total a 0.1% stake. 

CELG-T has a portfolio of 755.5 Km of grid and operates 14 substations (12 own and 2 as accessing parties), located mainly in 

the state of Goiás. The concession period covers umtil the 2043 to 2046 period and has Annual Allowed Revenue (“Receita 

Anual Permitida” – “RAP”) of R$ 223.0 million (2021/2022 cycle). 

The transaction reinforces EDP Brasil’s growth cycle, emphasizing the distribution and transmission segment, announced to 

the market on April 26, 2021.  

 The Company reiterates its commitment to keeping its shareholders and the market at large abreast of developments in 

connection with this matter and any others of relevance. 

 

The Company extends a general invitation to a conference call to be held today, October 14, at 6:30 p.m. (Brasília 

time). A connection may be made using the link provided. 


