EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF: 03.220.438/0001-73
COMUNICADO AO MERCADO
A EQUATORIAL ENERGIA S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante
a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala
30, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, Cidade de São Luís, Estado do
Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº
03.220.438/0001-73, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial
do Maranhão sob o NIRE nº 2130000938-8, com suas ações negociadas no Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sob o código “EQTL3” (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto no art. 157, § 4.º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das S.A.”), e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuidade ao Comunicado ao
Mercado divulgado pela Companhia em 14 de novembro de 2018, o que segue:
Diante do implemento de todas as condições precedentes do Contrato de Compra e Venda de
Ações e do Edital de leilão nº 01/2018, a Companhia e a Eletrobras efetivaram, nesta data, o
fechamento da Operação. Assim, a Companhia adquiriu ações ordinárias de emissão da Intesa
representativas de 49% (quarenta e nove por cento) do seu capital social total e pagou, a título
de preço de aquisição, o valor de aproximadamente R$ 280 (duzentos e oitenta) milhões de
reais. Como resultado da Operação, a Companhia passou a ser titular de 100% (cem por cento)
do capital social total da Intesa.
Por fim, a Companhia reitera que a aquisição da Intesa constitui uma excelente oportunidade,
complementar às operações da Companhia, e reforça o compromisso de manter os acionistas e
o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de
interesse do mercado.
São Luís, 28 de dezembro de 2018.
Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Equatorial Energia S.A.

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Publicly-Held Company
CNPJ/MF: 03.220.438/0001-73
NOTICE TO THE MARKET
EQUATORIAL ENERGIA S.A., a publicly-held corporation registered with the Brazilian Securities
and Exchange Commission (“CVM”), with headquarters at Alameda A, Square SQS, No. 100,
room 30, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, Zip Code 65.071- 680, City of São Luís, State
of Maranhão, enrolled with the National Corporate Taxpayers Register of the Ministry of Finance
(Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda) under No. 03.220.438/000173, with its incorporation documents duly registered with the Board of Trade of the State of
Maranhão under NIRE No. 2130000938- 8, with its shares traded in the Novo Mercado segment
at B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) under the code “EQTL 3” (“Company”), in compliance
with the article 157, paragraph 4, of the Law No. 6,404, of December 15, 1976, as amended
(“Corporation Law”), and with the CVM Instruction No. 358, of January 3, 2002, as amended,
informs its shareholders and the market in general, in continuance to the Notice to the Market
disclosed by the Company on November 14, 2018, the following:
In view of the satisfaction of all the conditions precedent of the Share Purchase Agreement and
of the Auction Notice, the Company and Eletrobras accomplished, on the date hereof, the
closing of the Transaction. Therefore, the Company acquired common shares issued by Intesa
representing forty-nine percent (49%) of its total capital stock and paid, as acquisition price, the
amount of approximately two hundred and eighty (BRL 280) million Brazilian reais. As a result
of the Transaction, the Company became holder of one hundred percent (100%) of the total
capital stock of Intesa.
At last, the Company reiterates that the acquisition of Intesa constitutes an excellent
opportunity, complementary to the Company’s operations, and reinforces its commitment in
maintaining the shareholders and the market in general informed with regard to developments
of this and any other matters that are material to the market.
São Luís, December 28, 2018.
Eduardo Haiama
Chief Financial and Investor Relations Officer
Equatorial Energia S.A.

