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São Paulo (S&P Global Ratings), 6 de abril de 2018 – A S&P Global Ratings informou hoje que os
ratings do grupo brasileiro de distribuição de eletricidade Energisa S.A. (Energisa; BB-/Estável/--, brAA/Estável/--) não foram imediatamente afetados pela proposta da empresa para adquirir até 100% das
ações ordinárias de emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
(Eletropaulo: BB-/Estável/--; brA+/Estável/--), a maior distribuidora brasileira de eletricidade em termos de
receitas (R$13,2 bilhões em 31 de dezembro de 2017) e volume de energia distribuída (43,0 GWh em 31
de dezembro de 2017).
Em 5 de abril de 2018, o conselho de administração da Energisa aprovou a proposta de aquisição, pelo
valor de R$19,38 por ação, podendo totalizar R$ 3,2 bilhões caso seja adquirida a totalidade das ações.
Além disso, caso a aquisição se concretize, a Energisa se comprometeu a realizar uma injeção de capital
de R$1 bilhão na Eletropaulo visando melhorar a estrutura de capital desta. A conclusão da transação
está sujeita a certas condições, como a aceitação dos acionistas que representem ao menos 50% das
ações mais uma ação da Eletropaulo, e também que os credores da Eletropaulo estejam de acordo com
a mudança de controle.
Nesse contexto, não esperamos um impacto significativo na liquidez da Energisa, pois a empresa tem
acesso a linhas de crédito comprometidas, o que a proporciona certa flexibilidade para realizar a
aquisição. Ao mesmo tempo, a Energisa pretende realizar uma emissão de ações para financiar a
aquisição e a proposta de capitalização da Eletropaulo. Os ratings da Energisa são atualmente limitados
aos ratings soberanos da República Federativa do Brasil (BB-/Estável/B, brAA-/Estável/--), o que
proporciona certa folga para seus ratings. Caso a transação seja totalmente financiada por meio de
dívida, não esperamos uma deterioração consistente nas métricas de crédito da Energisa, como um
índice de geração interna de caixa (FFO) sobre dívida inferior a 9% ou dívida sobre EBITDA acima de
5,5x em base pro forma, o que poderia levar a uma ação de rating negativa. No entanto,
acompanharemos atentamente a nova estrutura de capital e quaisquer impactos da transação na
liquidez, bem como os potenciais benefícios de uma escala e diversificação geográfica mais amplas.

Apenas um comitê de rating pode determinar uma ação de rating e este relatório não constitui
uma ação de rating.
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