COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA– CEEE-D
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.467.115/0001-00

COMUNICADO AO MERCADO
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D, sociedade por
ações, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grade do Sul, na Av. Joaquim Porto
Villanova, 201, Prédio A1, 7º andar, sala 721, Bairro Jardim Carvalho, CEP 91410 400, inscrita
no CNPJ sob o nº 08.467.115/0001-00 (“Companhia”), vem, em atendimento ao disposto no
art. 12 da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358/02”),
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue.
Nesta data, a Companhia recebeu comunicação enviada pela Equatorial Participações e
Investimentos S.A. (CNPJ nº 38.419.702/0001-87) (“Equatorial Participações”), na forma do
Anexo I, por meio da qual informou que a Equatorial Participações adquiriu 64.920.583 ações
ordinárias e 1.087 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia, equivalentes a, aproximadamente, 95,12% do total das ações e,
respectivamente, aproximadamente 95,35% das ações ordinárias e aproximadamente 0,66%
das ações preferenciais. Dessas, 5.317 ações ordinárias estão atualmente bloqueadas
judicialmente e serão transferidas à Equatorial Participações assim que se tornarem livres e
desembaraçadas de tal restrição.
A aquisição das ações pela Equatorial Participações, conforme acima indicado se insere no
processo que visa à desestatização da Companhia, no âmbito do leilão objeto do Edital de
Leilão nº 01/2020 - Alienação de Ações Ordinárias e Preferenciais da Companhia Estadual de
Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D (“Leilão”), e teve por objetivo a aquisição do controle
da Companhia.
Em atendimento ao requerido na ICVM 358/02 e ao requerido nos termos da correspondência,
foi divulgado na presente data Fato Relevante com informações adicionais relativas à
liquidação do Leilão e à alienação de controle da Companhia.
Porto Alegre, 8 de julho de 2021.
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D
Marco da Camino Ancona Lopez Soligo
Diretor-Presidente
Diretor Financeiro e Relações com Investidores, em exercício.

ANEXO I

COMUNICAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO RELEVANTE – EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES

São Luís, 8 de julho de 2021.
À
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Prédio A1, 7º andar, sala 721
Bairro Jardim Carvalho, Porto Alegre, RS
CEP 91410 400
At.:
Ilmo. Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo
Diretor-Presidente
Diretor Financeiro e Relações com Investidores, em exercício
Ref.:

Aquisição de Participação Relevante

Ilmo. Sr. Diretor,
Equatorial Participações e Investimentos S.A., sociedade por ações, com sede
na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Av. João Pessoa, n° 1, Bairro Outeiro da
Cruz, São Luís, CEP 65040-003, com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21300012958 e inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 38.419.702/0001-87, representada neste ato na forma de seu estatuto social
(“Equatorial Participações”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n.º 358,
de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358/02”), vem, perante a
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D (“Companhia”),
comunicar e solicitar o quanto segue:
Nesta data, no âmbito do leilão de venda das ações do capital social da Companhia
(“Leilão”), nos termos do Edital de Leilão nº 01/2020 - Alienação de Ações Ordinárias e
Preferenciais da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D
(“Edital”), a Equatorial Participações adquiriu 64.920.583 ações ordinárias e 1.087
ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia, equivalentes a, aproximadamente, 95,12% do total das ações de emissão
da Companhia e , respectivamente, a aproximadamente 95,35% das ações ordinárias e
aproximadamente 0,66% das ações preferenciais da Companhia, sendo que, dessas
ações, 5.317 ações ordinárias de emissão da Companhia estão atualmente bloqueadas
judicialmente e serão transferidas à Equatorial Participações assim que se tornarem
livres e desembaraçadas de tal restrição;

Com a efetivação da aquisição das ações, no contexto do Leilão e nos termos do Edital,
conforme acima indicado, a Equatorial Participações passa a ser controladora direta da
Companhia;
Além da participação acionária acima informada, a Equatorial Participações não é
titular de outras ações ou valores mobiliários de emissão da Companhia (incluindo
derivativos);
A aquisição das ações da Companhia pela Equatorial Participações, conforme acima
indicado, no âmbito do Leilão e nos termos do Edital, se insere no processo que visa à
desestatização da Companhia e teve por objetivo a aquisição do controle da
Companhia, implicando alterações na estrutura administrativa da Companhia;
A Equatorial Participações não é parte de qualquer acordo de acionistas arquivado na
sede da Companhia regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de
valores mobiliários de emissão da Companhia.
Diante do exposto, a Equatorial Participações solicita à Companhia que, em atenção
aos arts. 10 e 12 da ICVM 358/02, providencie: (i) a divulgação de fato relevante com
as informações pertinentes a respeito da aquisição do controle, na forma da minuta
que acompanha o presente; (ii) a comunicação das informações aqui descritas ao
mercado em geral.
Sendo o que se tinha para o momento, ressaltamos que permanecemos à disposição
de V. Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais, caso necessários.

Atenciosamente,
Equatorial Participações e Investimentos S.A.

Leonardo da Silva Lucas Tavares de
Lima
Diretor

José Silva Sobral Neto
Diretor

