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COMUNICADO AO MERCADO
PELO 14o ANO CONSECUTIVO, AÇÕES DA ENGIE BRASIL
ENERGIA SÃO INCLUÍDAS NO ISE
Em linha com o compromisso histórico da Companhia com os mais altos padrões de
sustentabilidade e governança

Florianópolis, 30 de novembro de 2018 – A ENGIE BRASIL ENERGIA S.A (“Companhia”)
(B3: EGIE3, ADR: EGIEY) comunica aos acionistas e ao mercado em geral que permanece
integrando o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
A EBE integra a carteira do ISE desde o seu lançamento.
A nova carteira terá vigência de 7 de janeiro de 2019 a 3 de janeiro de 2020 e reunirá 35
ações de 30 companhias, que correspondem a 48,7% do valor total negociado na B3.
O índice reflete o retorno médio de uma carteira teórica de ações das companhias listadas,
com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Desde sua criação, em 2005,
o ISE acumula uma rentabilidade de 203,8% ante 175,4% do Ibovespa no mesmo período.
“A energia está no coração do progresso humano. Como empresa líder em energia,
permanecer na carteira do ISE é uma sinalização importante de que nosso compromisso com
o desenvolvimento sustentável está sendo reconhecido, e que deve ser mantido e ampliado,
reconciliando interesses individuais e coletivos da sociedade, em busca do progresso
harmonioso”, afirmou Eduardo Sattamini, Diretor-Presidente da Companhia. “Seguimos
expandindo nossa presença em energias renováveis, e atuando em novos segmentos, tais
como transmissão e geração distribuída, atentos às tendências e dinamizações oriundas da
transição energética, com vistas à uma economia de baixo carbono”.

Florianópolis, 30 de novembro de 2018.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor-Presidente

Carlos Freitas
Diretor Financeiro
e de Relações com Investidores

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - CEP 88025-255
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil
Fone/Phone: +55 (48) 3221-7221 - http://www.engieenergia.com.br ri.brenergia@engie.com

