COMPANHIA BRASILIANA DE ENERGIA
Companhia Aberta
CNPJ/MF N.º 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550
COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

COMPANHIA BRASILIANA DE ENERGIA, companhia aberta, com sede na Cidade de
Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n.º
939, 5.º andar, sala individual 2, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.128.563/0001-10
(“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada pela Instrução
CVM nº 552, de 9 de outubro de 2014, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
a seguinte transação com partes relacionadas, da qual é fiadora, aprovada em Reunião do
Conselho de Administração realizada em 20 de maio de 2015(“RCA”).
Partes relacionadas

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
(“AES Eletropaulo”) e Companhia

Relações com o emissor
Data da transação
Objeto:

A Companhia é controladora indireta da AES Eletropaulo
03/06/2015
Prorrogação de prestação de fiança no âmbito do aditivo
ao contrato de locação não residencial (“Fiança”), relativo
ao imóvel, localizado na Avenida Doutor Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, n.º 939, Torre II, Lojas
01 e 02 andar pavimento térreo, escritórios finais 1 e 2
localizados do 1º ao 7º Andar e 358 vagas, localizados no
Condomínio Castelo Branco Office Park) (“Contrato”)
Esta Fiança compreende:
Responsabilidade da Companhia, na qualidade de fiadora,
por todas as obrigações assumidas pela AES Eletropaulo
nos termos do Contrato, até a efetiva retomada da posse
do imóvel pela locadora e liquidação de eventuais
obrigações pendentes.

Principais termos e condições

Este aditivo ao Contrato prevê:
Prazo: extensão de mais 5 anos do Contrato, passando a
ter 15 anos de vigência, com vencimento em 19/01/2027.
Valor: redução do valor do aluguel, pela necessidade de

Participação da contraparte na
transação
Justificativa
pormenorizada
das razões pelas quais a
administração do emissor
considera que a transação
observou
condições
comutativas
ou
prevê
pagamento
compensatório
adequado

adequação do aluguel em consonância com os valores
atualmente praticados no mercado imobiliário (valor total
do Contrato de R$179.688.376,45).
Periodicidade e índice de reajuste: anual e
considerando como data base janeiro de 2015, sendo o
índice o IGPM/FGV.
A Companhia é entidade Fiadora do Contrato. A
aprovação de tal instrumento foi efetivada na RCA da
Brasiliana de 20/05/2015.
A Companhia, como controladora indireta da AES
Eletropaulo, presta a Fiança corporativa em caráter
gratuito, fato este que, quando comparado com as demais
modalidades de outorga de garantia da mesma natureza,
mostra-se financeiramente mais interessante, tanto para a
controlada quanto para a controladora.

Barueri, 12 de junho de 2015.

Britaldo Pedrosa Soares
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

