Equatorial Energia S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
COMUNICADO AO MERCADO
A Equatorial Energia S.A. (“Equatorial” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao público em geral que foi
concluído o processo de aquisição de 25% das ações representativas do capital social da empresa Geradora de Energia
do Norte S.A. (“Geranorte”).
A Geranorte é a sociedade responsável pela implantação e operação das usinas termoelétricas de Tocantinópolis e de
Nova Olinda, no município de Miranda do Norte, no Estado do Maranhão, com capacidade instalada de 330 MW, as
quais fornecerão energia para o Sistema Interligado Nacional.
Conforme Comunicado ao Mercado divulgado no dia 23 de abril de 2008, a referida aquisição estava condicionada (i) à
autorização prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; (ii) à realização de auditoria legal e financeira, pela
Equatorial, na Geranorte; e, (iii) à finalização da negociação entre as partes dos termos e condições dos documentos
vinculantes regulando a operação.
Em relação aos itens mencionados acima, a Companhia informa que: (i) obteve a autorização prévia da Aneel em
relação ao ingresso da Equatorial no grupo de controle da Geranorte, conforme autorização publicada na edição de 18
de setembro de 2008 do Diário Oficial da União; (ii) concluiu o processo de auditoria legal e financeira na Geranorte; e,
(iii) assinou os contratos que definem os termos e condições vinculantes da operação entre as partes.
O consórcio que detém o controle da Geranorte é composto pela Equatorial Energia S.A. (25%), Fundo de Investimentos
em Participações Brasil Energia (25%) e GNP S.A. (50%). A GNP S.A., por sua vez, é composta pela Servtec
Investimentos e Participações Ltda. (50%) e Companhia Ligna de Investimentos (50%) O controle da Geranorte será
compartilhado e regido por Acordo de Acionistas.
A autorização para construção e operação das usinas de Tocantinópolis e Nova Olinda foi obtida por meio do Leilão A-3,
realizado em julho de 2007. Nesse leilão, foram vendidos 240 MW (120 MW de cada usina), garantindo uma receita
anual fixa total de aproximadamente R$136,2 milhões (aproximadamente R$68,1 milhões para cada usina).
As usinas serão construídas pelo grupo finlandês Wärtsilä, em regime de EPC (Engineering Procurement Construction),
e serão compostas, cada uma, por 19 grupos geradores 20V32, que utilizarão como combustível óleo pesado de alta
viscosidade. A implantação do projeto inicia-se no segundo semestre deste ano e as usinas deverão entrar em operação
comercial em janeiro de 2010.
O valor total do projeto é de aproximadamente R$500 milhões e a participação da Equatorial (25%), corresponde a
R$125 milhões. A Companhia aportará R$45 milhões através da utilização de recursos próprios e financiará o valor
remanescente através de linhas de financiamento.
.
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