
 

 

 

Comunicado ao Mercado 
B3: ENBR3  

LATIBEX: XENBR 

São Paulo, 07 de março de 2023 – A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” ou 

“Companhia”) (B3: ENBR3; LATIBEX: XENBR), diante do protocolo de pedido de 

registro de oferta pública para aquisição de ações da Companhia junto à 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM por sua acionista controladora, EDP – 

Energias de Portugal, S.A., e em continuidade ao Fato Relevante de 02 de 

março de 2023, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o 

encerramento do programa de recompra de ações de emissão da Companhia 

aprovado pelo seu Conselho de Administração em 25 de outubro de 2021, 

conforme Fato Relevante de mesma data (“Programa de Recompra”). 

O Programa de Recompra teve como objetivo aplicar recursos disponíveis para 

maximizar a geração de valor para os acionistas, uma vez que, na visão da 

administração da Companhia, o valor de negociação das ações da Companhia 

não refletia o real valor dos seus ativos combinado com a perspectiva de 

rentabilidade e geração de resultados futuros.  

Por meio do Programa de Recompra, a EDP recomprou 15.287.400 (quinze 

milhões, duzentos e oitenta e sete mil, e quatrocentas) ações ordinárias de 

emissão da Companhia. 

 

Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire 

Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores 

  



 

 

 

Notice to Market 
B3: ENBR3  

LATIBEX: XENBR 

São Paulo, March 7th, 2023 – EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” or 

“Company”) (B3: ENBR3; LATIBEX: XENBR), in view of the protocol for the 

registration of a public offering for the acquisition of Company shares with the 

Brazilian Securities Commission – CVM by its controlling shareholder, EDP – 

Energias de Portugal, S.A., and in continuity with the Material Fact of March 

2nd, 2023, announces to its shareholders and the market in general the closure 

of the share buyback program approved by its Board of Directors on October 

25th, 2021, according to the Material Fact of the same date (“Buyback 

Program”). 

The Buyback Program aimed to apply available resources to maximize the 

generation of value for shareholders, since, in the view of the Company's 

management, the trading value of the Company's shares did not reflect the real 

value of its assets combined with the perspective of profitability and 

generation of future results. 

Through the Buyback Program, EDP repurchased 15,287,400 (fifteen million, 

two hundred eighty-seven thousand, four hundred) common shares issued by 

the Company. 

 

Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire 
Vice-President of Finance and Investor Relations 

 


