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COMUNICADO AO MERCADO
Comunicamos que beneficiários do Segundo Programa de Opção de Compra de Ações da
Companhia, instituído no âmbito do PRIMEIRO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES
da EQUATORIAL ENERGIA S/A, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária ocorrida em
02 de fevereiro de 2006 e re-ratificado pela Assembléia Geral Extraordinária de 13 de fevereiro
de 2006 (“Primeiro Plano da Equatorial”), exerceram, em 12/02/08, parte de suas opções de
compra de ações, resultando na subscrição de 1.178.946 (um milhão, cento e setenta e oito
mil, novecentas e quarenta e seis) ações, pelo preço de R$ 5,9375, por lote de um milhão de
ações, sendo 392.982 (trezentas e noventa e duas mil, novecentas e oitenta e duas) ações
ordinárias e 785.964 (setecentas e oitenta e cinco mil, novecentas e sessenta e quatro) ações
preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, mediante a conferência ao capital
da Companhia de 72.459.097.549 (setenta e dois bilhões, quatrocentos e cinqüenta e nove
milhões, noventa e sete mil, quinhentas e quarenta e nove) ações ordinárias de emissão da
Companhia Energética do Maranhão – CEMAR.
Em decorrência do exercício das referidas opções, o capital social da Companhia passa de R$
987.028.848,80 (novecentos e oitenta e sete milhões, vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e
oito reais e oitenta centavos) para R$ 987.028.855,80 (novecentos e oitenta e sete milhões,
vinte e oito mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos), passando a ser
representado por 161.814.872 (cento e sessenta e um milhões, oitocentas e quatorze mil,
oitocentas e setenta duas) ações ordinárias e 154.904.818 (cento e cinqüenta e quatro milhões,
novecentos e quatro mil, oitocentas e dezoito) ações preferenciais, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Informamos, ainda, que as ações emitidas em decorrência do exercício do Plano farão jus aos
mesmos direitos das demais ações de emissão da Companhia ora em circulação, inclusive
recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser
distribuídos pela Companhia.
São Luís, 12 de fevereiro de 2008.
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