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Divu/gaão1T2O

A EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. ("EMAE" ou "Companhia" - B3:

EMAE3 e EMAE4), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o auditor

independente identificado no Formulário de Referência (FRE) e no Formulário Cadastral (FCA)

da Companhia teve o registro cancelado, a pedido do próprio auditor, conforme o Ato

Declaratório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) N 17.742, de 13 de março de 2020. A

EMAE foi cientificada do cancelamento do registro do auditor por meio do Ofício encaminhado

pela Comissão de Valores Mobiliários em 08 de abril de 2020.

A EMAE esclarece que, desde então, está envidando esforços para substituição do Auditor

Independente e que a informação constante no FRE e FCA será atualizada com a conclusão da

substituição, prevista para ocorrer em prazo suficiente para apresentação dos resultados

referentes ao primeiro trimestre do exercício corrente (1T20).

Adicionalmente a Companhia informa que, de acordo com a Deliberação CVM n.2 849 de 31 de

março de 2020- que prorrogou o prazo para a apresentação de informações com vencimento

no exercício de 2020 - fará a divulgação de seus resultados referentes ao 1T20 em 29 de junho

de 2020, antes da abertura das negociações na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. Dessa forma, em 15

de junho de 2020 terá início o "Período de Silêncio" (Quiet Period), que se estenderá até a

efetiva divulgação dos resultados do 1T20. A iniciativa está alinhada à Poiftica de Divulgação de

Informação Relevante da Companhia, bem como às melhores práticas de governança

corporativa, e visa garantir a equidade no tratamento das informações.

São Paulo, 08 de' aio de 2020.
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