São Paulo, april 13/2018.

FOR
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A – AES Eletropaulo
CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93
A/C Mr. Marcelo Antônio de Jesus – Vice-President Investor Relations Officer
A/C Mr. Britaldo Soares - Chairman of the Board of Directors

Ref: Indication of minority shareholders for the Election of Members of the Board of Directors:
Cumulative Voting Process.

GERAÇÃO FUTURO L. PAR INVESTMENT FUND IN SHARES, registered with CNPJ/MF under
08.935.128/0001-59, herein represented by its manager GF GESTÃO DE RECURSOS LTDA. ("GF Gestão"),
registered with the CNPJ / MF under No. 09.630.188/0001-26, with its registered office in the City of Rio
de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Praça XV de Novembro, nº 20, Group 1201B, Center, shareholder
with voting rights in this publicly-held company, come before the Notice to Shareholders published on
11 April 2018, so that manifest itself and requires:
1. Initially, and in light of the notice of convocation and the Annual General Meeting for the election of
the new composition of the members of the Company's Board of Directors for a term of office until the
AGM of 2020, the shareholder "Geração L Par" together with eight other shareholders who together
totaled more than 5% (five percent) of the voting capital of the Company, submitted on April 10, 2018
the request for application of the Multiple Voting process, which it did pursuant to Article 141,
paragraph 1 of Law 6404 / 76.
2. In turn, and also in accordance with the Minutes of the Shareholders' Meeting of 03/23/18, as well as
the Call Notice, the Management Proposal (Appendix C, pp. 123, 133 and 134) and the Distance Voting
"BVD") published on 03/26/2018, as well as in the molds and parameters of CVM Instruction 481/09 and
Official CVM / SEP No. 02/2018, the Company's Board of Directors unanimously recommended the
renewal of the Board Member Marcelo Gasparino da Silva, elected at the AGM of April 2016 by the
Company's preferred shareholders, the only member elected by shareholders not members of the
Control Group.
3. After proposing the creation of advisory committees to the Board in 2016, Mr. Gasparino joined the
Audit committees as only member of the Board of Directors, and of Related Parties as its Coordinator,
necessary initiatives for the effective of the process of converting preferred shares into common shares
and, consequently, listing of Eletropaulo in B3's Novo Mercado, which occurred on 11/27/2017.
4. In January 2018, three new directors were appointed, appointed by the shareholder AES Holdings, at
a time when the composition of the Board was reduced from 11 to 9 members, with the following
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composition: 1 director elected by the employees; 1 board member elected by minority shareholders (in
this case Mr. Gasparino); 1 director elected by BNDESPar; 6 directors elected by AES Holdings.
5. In March 2018, according to the minutes of the RCA of 03/23/18, 6 of the 9 current directors, five of
them elected by AES Holdins and 1 elected by the minority shareholders (in the case of Mr. Gasparino),
were appointed for reelection. A new director was also nominated by AES Holdings, by BNDESPar a new
director and as employee representative a new director.
6. In this scenario, the only candidates who have fully exercised the mandate of the AGM from 2016
until the AGM of 2018 (the Eletropaulo Statute provides for a two-year term) are Britaldo Pedrosa
Soares (Chairman of the Board of Directors), Julian Jose Nebreda Marquez (Vice Chairman of the Board
of Directors and Chairman of AES Holdings), and Marcelo Gasparino da Silva (the only independent
member elected by minority shareholders). Counselor Jerson Kelman was elected in 2017 and the other
nominees for reelection were elected in 2018.
7. In addition, on March 22, 18, the Company published a Relevant Fact regarding "ENEL's proposal
regarding AES's indirect investment in the Company and its participation in a possible public offering of
shares, which are under analysis by the Company ", Which would result in AES leaving the Company's
capital and consequently transferring the responsibilities of the AES Concession Agreement to ENEL.
8. In addition, on April 4, 18, ENERGISA filed a tender offer for acquisition of control, which made the
Company's shares increase more than 10%, which led the market to create a serious fear that AES
Holdings will soon cease to be the majority shareholder of Eletropaulo, and consequently, a new
controlling shareholder or, at least with a relevant shareholding position, will occupy the place of AES,
also on the Board of Directors. This is a very important reason for choosing the members of the Board of
Directors of the Company to take place through the Multiple Vote Process, since the Company did not
allow the holding of a separate election!
9. It is noted here that "Geração L Par" has been a shareholder of the "Company" since December 2010
and since then has been seeking to contribute to the improvement of Corporate Governance practices
by nominating recognized professionals to occupy the designated seats minority shareholders, both in
the Board of Directors and in the Fiscal Council. Currently, besides Mr. Gasparino, Mr. Mario Daud Filho,
appointed by the "Geração L Par" to the Fiscal Council, is also the president of that important
supervisory body of the Company.
10. We believe that the choice of independent directors, experienced in the electric energy sector,
working in several public energy distributors, committed to the best interest of the Company, may be
the best option for institutional shareholders who believe in the potential of value generation in
Eletropaulo through improvements in the management and practices of Corporate Governance.
11. Thus, the shareholder "Geração LPar" nominates Mr. Marcelo Gasparino da Silva as a candidate for
the Board of Directors under the Multiple Vote Process.
12. It is also important here to note that this purpose is to enable Brazilian and international investors to
exercise their voting rights properly. In order to do so, it is necessary for the company to communicate
the nomination to the representatives of non-English speaking investors through the publication of
Notice to Shareholders annexed to said notice.
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13. Mr. Marcelo Gasparino, who was previously Legal and Institutional Officer (2007-2009) and an
independent member of the Board of Directors (2011-2014) of CELESC, an electric energy distributor in
the State of Santa Catarina, member of the independent of the Board of Directors of ELETROBRAS
(2012-2014, and 2016), which at the time operated 6 electricity distributors in Brazil, an independent
member of the AES Eletropaulo (2012-2014) and AES Tietê (2013-2014) and since April 2016 he has
been a member of the board of directors of Cemig, an electric energy distributor in the State of Minas
Gerais and the Company itself.
14. In this trajectory of more than 24 (twenty-four) months in Eletropaulo participated in the whole
process of converting the preferred shares into common shares and the Company's migration to the
Novo Mercado, thus knowing the company deeply and being able to contribute effectively, adequate
and proactive relationship with the Company's Management in this indefinite moment of issue of
capital, of a Public Offer for Acquisition, or of another structure that will significantly alter the
Company's capital structure and / or shareholding base.
15. As it was the consideration and request before this Company, it finally requires the "Geração L Par"
to disclose this indication through the publication of a Notice to Shareholders that has as an attachment
the present missive that contains the Portuguese and English versions, and that all communications
relating to this document are made in writing and delivered, by electronic mail (E-mail) or by
correspondence, with proof of receipt, to the addresses indicated below.

Dr. André Eduardo Dantas
Paulista Avenue, 1499, 9º floor, room 901.
São Paulo – SP - 01311-100
(11) 4349-1700/(11) 99169-2610
E-mail: andre.dantas@gasparino.adv.br

Sincerely,

GERAÇÃO FUTURO L PAR FIA
GF GESTÃO DE RECURSOS S.A.
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ATTACHMENT
I - BOARD OF DIRECTORS
1. HOLDER ON ELECTION FOR THE MULTIPLE VOTING PROCESS BY THE ACTIONS ONS - § 1º ARTICLE
141 LSA:
Marcelo Gasparino da Silva is Chairman of the Board of Directors and member of the Board of Directors
and Conselho Fiscal, coordinator and member of committees of finance, auditing, risks, legal,
compliance and related parties in publicly-held companies.
Lawyer Specialist in Corporate Tax Administration by ESAG and MBA in Controlling, Auditing and Finance
(attending).
He is Chairman of the Board of Directors of ETERNIT (2017-2018), Board Member of ELETROPAULO
(2016-2018), CEMIG (2016-2018) and KEPLER WEBER (2017-2019), and alternate member of the
Conselho Fiscal of PETROBRAS (2017-2018).
He was Chairman of the Board of Directors of Usiminas (2015-2016) and member of the Board of
Directors of Bradespar (2015-2016), Battistella (2016-2017), Celesc (2011-2014), Eletrobras (2012-2014
and 2016), Tecnisa (2012-2014) and Vale (2016-2017), in addition to Usiminas itself (2012-2016).
He was Member of the Conselho Fiscal of Bradespar (2014-2015), AES Eletropaulo (2012-2013), AES
Tietê (2013-2014), and Eletrobras (2014-2015).
He is Chairman of the Related Party Committee and member of Eletropaulo's Audit Committee (20172018), and member of CEMIG's Finance, Audit and Risk Committee (2017-2018).
He was Coordinator of the Legal and Compliance Committee of ETERNIT (2015-2017), Eletrobras Audit
Committee (2013-2014 and 2016) and Celesc's Legal and Audit Committee (2012-2014).
He began his executive career as Legal and Institutional Director of CELESC (2007-2009). Participates in
the CEO Program FGV 2016 (IBE / FGV / IDE). He attended the Executive Program on Mergers and
Acquisitions at the London Business School and from specific courses in the financial and strategic areas
at the IOD - Institute of Directors in London.
He is co-founder and Coordinator of the Santa Catarina Chapter, Certified Board Member and composes
the IBGC Bank for Board of Directors. He is a member of the AMEC Technical Committee and of the IBGC
Legal and Societies of Mixed Economy Committees.
With solid training in Corporate Governance and experience in boards of directors and tax, he
contributed to the IBGC and to AMEC in the construction of the Brazilian Corporate Governance Code "CBGC" and from its launch he inserted it as a working tool in all companies which is operating, the
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"APPLY OR EXPLAIN" model, a system that recognizes the practice of corporate governance is a journey
and should not translate into a rigid model of regulation applicable equally to all companies.

With passages in companies of the sectors of generation, transmission and distribution of energy,
natural gas distribution, mining, steel and steel transformation, port, base industry, civil construction,
building materials and finishes, vehicle distribution, agribusiness and holding company acquired
knowledge in industry, commerce and services, skills that allow constructive contribution in the most
diverse matters and strategies that are dealt with in the boards that participate, such as turnaroud,
capital structure, merger & acquisitions, sale of non core assets, restructuring financial crisis of
companies in crisis, succession of executives, among others.

Participated in the deep process of awareness of the importance of the presence of independent
members elected by minority shareholders occurred in the last 7 years. The failures of corporate
governance that prevailed in state-controlled companies, coupled with the corruption problems that
have spread in Petrobras and Eletrobras, and which in the last two years have been adequately
addressed and curtailed, among others, have negatively affected the Brazilian capital market, and
rethinking current governance rules and creating much stricter rules and much more severe
punishments.

Attentive to the process of continuous education participates annually in the main events of Corporate
Governance and Capital Markets in Brazil. In March 2018 he attended the IIC Spring Conference
organized by the Council of Institutional Investors, Whashington/USA, and spoke to The Emerging
Markets Investors Alliance on the topic Corporate Governance in Brazil: the Push for reform, in New
York/USA.
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São Paulo, 13 de abril de 2018.

À
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. – Eletropaulo
CNPJ 61.695.227/0001-93

A/C Sr. Marcelo Antônio de Jesus – Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores
A/C Sr. Britaldo Soares - Presidente do Conselho de Administração
Ref.: AGO de 2018 - Indicação de acionista minoritário para Eleição dos Membros do Conselho de
Administração: Voto Múltiplo

GERAÇÃO FUTURO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 08.935.128/0001-59, neste ato representado pelo seu gestor GF GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“Acionista”
ou “Geração L Par”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.630.188/0001-26, com sede na cidade do Rio de Janeiro
– RJ, à Praça XV de Novembro nº 20, 12º andar, Grupo 1201B, Centro, acionista com direito de voto nesta
companhia aberta, vêm face ao Aviso aos Acionistas publicado em 11/04/2018, assim se manifestar e
requerer:
1. Inicialmente e diante da noticia de convocação e Assembleia Geral Ordinária para a eleição da nova
composição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato até a AGO de 2020,
o acionista “Geração L Par” em conjunto com outros oito acionistas que somaram em conjunto mais de 5%
(cinco por cento) do capital votante da Companhia, apresentou em 10/04/2018 o pedido de aplicação do
processo de Voto Múltiplo, o que fez nos termos do Artigo 141, § 1º da Lei nº 6.404/76.
2. Por sua vez e também nos termos da Ata da RCA de 23/03/18, assim como do Edital de Convocação, da
Proposta da Administração (Anexo C, pgs 123, 133 e 134) e do Boletim de Voto à Distância (“BVD”) publicados
em 26/03/2018, bem como nos moldes e parâmetros da Instrução CVM nº 481/09 e do Ofício CVM/SEP nº
02/2018, o Conselho de Administração da Companhia recomendou, por unanimidade, à recondução do
Conselheiro de Administração Marcelo Gasparino da Silva, eleito na AGO de Abril de 2016 pelos acionistas
preferencialistas da Companhia, único membro eleito por acionistas não integrantes do Grupo de Controle.
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3. Após propor a criação dos comitês de assessoramento ao “Board” ainda em 2016, o Sr. Gasparino passou a
integrar os comitês de Auditoria como único membro do Conselho de Administração, e de Partes Relacionadas
como seu Coordenador, iniciativas necessárias para a efetivação do processo de conversão de ações
preferenciais em ordinárias e consequentemente listagem da Eletropaulo no Novo Mercado da B3, o que
ocorreu em 27/11/2017.
4. Em janeiro de 2018 foram eleitos três novos conselheiros, que foram indicados pelo acionista AES Holdings,
mesmo momento em que a composição do Board foi reduzida de 11 para 9 membros, onde a composição foi a
seguinte: 1 conselheiro eleito pelos empregados; 1 conselheiro eleito pelos minoritários (no caso o Sr.
Gasparino); 1 conselheiro eleito pelo BNDESPar; 6 conselheiros eleitos pela AES Holdings.
5. Em março de 2018, conforme Ata da RCA de 23/03/18, foram indicados para recondução 6 dos atuais 9
conselheiros, cinco deles eleitos pela AES Holdins e 1 eleito pelos acionistas minoritários (no caso o Sr.
Gasparino). Também foi indicado pela AES Holdings um novo conselheiro, pelo BNDESPar um novo conselheiro
e como representante dos empregados um novo conselheiro.
6. Neste cenário, os únicos candidatos que exerceram integralmente o mandato da AGO de 2016 até a AGO de
2018 (o Estatuto da Eletropaulo prevê mandato de dois anos) são os senhores Britaldo Pedrosa Soares
(Presidente do Conselho de Administração), Julian Jose Nebreda Marquez (Vice Presidente do Conselho de
Administração e Presidente da AES Holdings), e Marcelo Gasparino da Silva (único membro independente
eleito por acionistas minoritários). O Conselheiro Jerson Kelman foi eleito em 2017 e os demais indicados à
recondução foram eleitos em 2018.
7. Além disso, em 22/03/18 a Companhia publicou Fato Relevante relativo a “proposta da ENEL relativa ao
investimento indireto da AES na Companhia e à sua participação em uma eventual oferta pública de
distribuição de ações, que estão em análise pela Companhia”, o que resultaria na saída da AES do capital da
Companhia e consequente transferência das responsabilidades do Contrato de Concessão da AES para a ENEL.
8. Acrescente-se que em 05/04/18 a ENERGISA apresentou OPA para aquisição de controle, o que fez o valor
das ações da Companhia subirem mais de 10%, o que levou o mercado a criar fundado receio de que a AES
Holdings brevemente deixará de ser acionista majoritária da Eletropaulo, e por consequência, um novo
acionista controlador ou, no mínimo com relevante posição acioniária, irá ocupar o lugar da AES, também no
Conselho de Administração. Eis uma razão muito importante para que a escolha dos membros do Conselho
de Administração da Companhia ocorra pelo Processo de Voto Múltiplo, eis que a Companhia não permitiu a
realização de eleição em separado!
9. Anota-se aqui que o “Geração L Par” é acionista da “Companhia” desde dezembro de 2010 e, desde então,
vem buscando contribuir com a melhoria das práticas de Governança Corporativa através da indicação de
profissionais reconhecidos para ocuparem os assentos destinados aos acionistas minoritários, tanto no
Conselho de Administração quanto no Conselho Fiscal. Atualmente, além do Sr. Gasparino, o Sr. Mario Daud
Filho, indicado pelo “Geração L Par” ao Conselho Fiscal é também o presidente daquele importante órgão de
fiscalização da Companhia.
10. Entendemos que a escolha de conselheiros independentes, experientes no setor de energia elétrica, com
atuação em várias distribuidoras de energia, todas de capital aberto, comprometidos com o melhor interesse
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da Companhia, poderá ser a melhor opção para acionistas institucionais que acreditam no potencial de
geração de valor na Eletropaulo através de melhorias na gestão e nas práticas de Governança Corporativa.
11. Assim, o acionista “Geração LPar” indica como candidato ao Conselho de Administração pelo Processo de
Voto Múltiplo, o Sr. Marcelo Gasparino da Silva.
12. Outrossim, importante aqui anotar que esse pleito tem como objetivo viabilizar que investidores
brasileiros e internacionais possam exercer adequadamente seu direito de voto. Para tanto, mister se faz que a
companhia comunique a indicação aos representantes de investidores não residentes no idioma inglês através
da publicação de Aviso aos Acionistas que contenha em anexo a referida comunicação.
13. Por sua vez, o Sr. Marcelo Gasparino, que já foi Diretor Jurídico-Institucional (2007-2009) e membro
independente do Conselho de Administração (2011-2014) da CELESC, distribuidora de energia elétrica no
Estado de Santa Catarina, membro independente do Conselho de Administração da ELETROBRAS (2012-2014,
e 2016) que operava à época 6 distribuidoras de energia elétrica pelo Brasil, membro independente dos
conselhos fiscais da AES Eletropaulo (2012-2014) e da AES Tietê (2013-2014), e desde abril de 2016 compõe os
conselhos de administração da CEMIG, distribuidora de energia elétrica no Estado de Minas Gerais e da
própria Companhia.
14. Nesta trajetória de mais de 24 (vinte e quatro) meses na Eletropaulo participou de todo o processo de
conversão das ações preferenciais em ordinárias e de migração da Companhia para o Novo Mercado,
conhecendo assim profundamente a empresa e podendo contribuir de forma efetiva, adequada e proativa
com a Administração da Companhia neste indefinido momento de emissão de capital, de Oferta Pública de
Aquisição, ou de outra estrutura que vier a alterar de forma significativa a estrutura de capital e/ou a base
acionária da Companhia.
15. Sendo o que cumpria ponderar e requerer perante essa Companhia, requer finalmente o “Geração L Par” a
divulgação da presente indicação através da publicação de Aviso aos Acionistas que tenha como anexo a
presente missiva que contém as versões em português e inglês, e que todas as comunicações referentes ao
presente documento sejam realizadas por escrito e entregues, via correio eletrônico (E-mail) ou através de
correspondência, com comprovação de recebimento, nos endereços abaixo indicados.
Dr. André Eduardo Dantas
Av. Paulista, 1499, 9º andar, sala 901.
São Paulo – SP - CEP 01311-100
Tel: (11) 4349-1700/Cel (11) 99169-2610

E-mail: andre.dantas@gasparino.adv.br

Atenciosamente,

GERAÇÃO FUTURO L PAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
GF GESTÃO DE RECURSOS S.A.
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ANEXO

I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1. TITULAR EM ELEIÇÃO PELO PROCESSO DE VOTO MÚLTIPLO PELAS ACÕES ONs - § 1º ARTIGO 141 LSA:
Marcelo Gasparino da Silva atua como Presidente de Conselho de Administração e membro de
conselhos de Administração e Fiscal, coordenador e membro de comitês de finanças, auditoria, riscos,
jurídico, compliance e partes relacionadas em companhias abertas.
Advogado Especialista em Administração Tributária Empresarial pela ESAG e MBA em Controladoria,
Auditoria e Finanças (cursando).
É Presidente do Conselho de Administração da ETERNIT (2017-2018), Conselheiro de Administração da
ELETROPAULO (2016-2018), da CEMIG (2016-2018) e da KEPLER WEBER (2017-2019), e membro
suplente do Conselho Fiscal da PETROBRAS (2017-2018).
Foi Presidente do Conselho de Administração da Usiminas (2015-2016) e membro dos conselhos de
Administração da Bradespar (2015-2016), Battistella (2016-2017), Celesc (2011-2014), Eletrobras
(2012-2014 e 2016), Tecnisa (2012-2014) e Vale (2016-2017), além da própria Usiminas (2012-2016).
Foi Conselheiro Fiscal da Bradespar (2014-2015), AES Eletropaulo (2012-2013), AES Tietê (2013-2014), e
da Eletrobras (2014-2015).
É Presidente do Comitê de Partes Relacionadas e membro do Comitê de Auditoria da Eletropaulo (20172018), e membro do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos da CEMIG (2017-2018).
Foi Coordenador do Comitê Jurídico e Compliance da ETERNIT (2015-2017), do Comitê de Auditoria da
Eletrobras (2013-2014 e 2016) e do Comitê Jurídico e de Auditoria da Celesc (2012-2014).
Iniciou sua carreira executiva como Diretor Jurídico-Institucional da CELESC (2007-2009) onde
respondeu, álem da área jurídica, das áreas de relações institucionais, participações societárias e
regulatória, sendo o representante da concessionária perante o Conselho Diretor da ABRADEE, além de
ter participado ativamente do processo de Revisão Tarifária de 2008 que teve o suporte da consultoria
AEA – Abdo, Ellery & Associados. Participa do Programa CEO FGV 2016 (IBE/FGV/IDE). Cursou do
Programa Executivo sobre Fusões e Aquisições pela London Business School e de cursos específicos nas
áreas financeira e estratégica no IOD – Institute of Directors, em Londres.
É co-fundador e Coordenador do Capítulo Santa Catarina, Conselheiro de Administração Certificado e
compõe o Banco de Conselheiros do IBGC. É membro da Comissão Técnica da AMEC e das comissões
Jurídica e de Sociedades de Economia Mista do IBGC.
Com sólida formação em Governança Corporativa e experiência em conselhos de administração e fiscal
contribuiu para o IBGC e para a AMEC na construção do Código Brasileiro de Governança Corporativa –
“CBGC” e a partir do seu lançamento o inseriu como instrumento de trabalho em todas as companhias
que está atuando, o modelo “APLIQUE OU EXPLIQUE”, sistema que reconhece a prática da governança
corporativa é uma jornada e não deve se traduzir em um modelo rígido de regramento aplicável
igualmente à todas as companhias.
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Com passagens em companhias dos setores de geração, transmissão e distribuição de energia,
distribuição de gás natural, mineração, siderúrgico e transformação do aço, portuário, indústria de base,
construção civil, materiais e acabamentos da construção civil, distribuição de veículos, agronegócio e
holding adquiriu conhecimentos na indústria, no comércio e nos serviços, skills que permitem contribuir
construtivamente nas mais diversas matérias e estratégias que são tratadas nos conselhos que participa,
tais como turnaroud, estrutura de capital, merger & acquisitions, venda de ativos non core,
reestruturação financeira de companhias em crise, sucessão de executivos, dentre outros.
Participou do profundo processo de conscientização da importância da presença de membros
independentes eleitos por acionistas minoritários ocorrida nos últimos 7 anos. As falhas de governança
corporativa que reinavam nas companhias de controle estatal, somado aos problemas de corrupção que
se disseminaram na Petrobras e Eletrobras e que foram nos últimos dois anos adequadamente
endereçados e coibidos, dentre outras, afetaram negativamente o mercado de capitais brasileiro,
obrigando-nos e repensar as atuais regras de governança e criando regras muito mais rígidas e punições
muito mais severas.
Atento ao processo de educação continuada participa anualmente dos principais eventos de
Governança Corporativa e mercado de capitais no Brasil. Em março de 2018 assistiu ao CII Spring
Conference organizado pelo Council of Institutional Investors, Whashington/USA, e palestrou para a The
Emerging Markets Investors Alliance sobre o tema A Governança Corporativa no Brasil: o impulso para a
reforma”, em Nova Iorque/USA.
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