Entrada em Operação Parcial – Transmissão Aliança SC
São Paulo, 14 de junho de 2021 – A EDP Energias do Brasil S.A (“EDP Brasil” ou "Companhia") (B3: ENBR3) comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu as etapas necessárias para a energização e integração ao
Sistema Interligado Nacional de um dos dois trechos do Lote 21 de linhas de transmissão de energia. Nesta primeira
etapa foram concluídos 180 km, em duas linhas de transmissão em níveis de tensão de 230 e 525 kV, respectivamente,
e ainda a importante subestação Siderópolis 2 da EDP Transmissão Aliança SC S.A. (“EDP Aliança”).
A entrega do trecho está antecipada em 14 meses frente ao calendário da ANEEL, o que irá gerar receitas adicionais,
superando a expectativa de retorno prevista à época do leilão.
A EDP Aliança, uma parceria entre a EDP e a Celesc Geração S.A. (“Celesc”) na proporção de 90% EDP e 10% Celesc, foi
constituída após a 1ª Etapa do Leilão nº 05/20161 e é titular de concessão de transmissão referente às linhas de
Transmissão LT 525 KV Siderópolis 2 – Abdon Batista; LT 525 KV Abdon Batista – Campos Novos, LT 230 KV Siderópolis
2 - Siderópolis e LT 230 KV Siderópolis 2- Forquilhinha, localizadas em Santa Catarina. Esta antecipação representa uma
Receita Anual Permitida de R$ 48,8 milhões2, equivalente a 25,4% da receita total.
Esta entrega, com significativa antecipação frente aos cronogramas inicialmente previstos, constitui mais uma
demonstração das competências distintivas da EDP Brasil na área das redes reguladas, a qual representa atualmente,
um dos seus principais focos estratégicos de crescimento.
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A 1ª etapa do Leilão para Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 05/2016 foi realizado pela ANEEL em 24 de abril
de 2017.
2 RAP atualizada por inflação na data de reajuste Junho/2020 (Ciclo 2020/2021).

