São Luís, 04 de janeiro de 2007 - A EQUATORIAL ENERGIA S.A. (BOVESPA: EQTL11),
empresa holding que através de sua subsidiária CEMAR - Companhia Energética do Maranhão,
atua como concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica em todo o estado do
Maranhão, comunica que as ações de sua emissão foram incluídas na última revisão da carteira
teórica do IBrX, que passa a vigorar no período de janeiro a abril de 2007.
Nove meses após o IPO (Initial Public Offering ou Oferta Pública Inicial, em português), as Units da
Equatorial Energia entram para a seleta carteira da Bovespa com uma participação de 0,11%. O
IBrX é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta pelas 100 ações
mais líquidas do mercado à vista e é referência para o desempenho dos fundos de ações e
carteiras administradas.
A empresa atendeu aos seguintes critérios para garantir a presença no índice: estar entre as 100
ações com maior índice de negociabilidade considerando-se os doze meses anteriores à
reavaliação da carteira teórica, e ter sido negociada em pelo menos 70% dos pregões ocorridos
nos doze meses anteriores à formação da carteira.
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Sobre a Equatorial Energia
A Equatorial Energia (“Companhia”) é uma sociedade holding que tem como principal estratégia
a expansão de sua operação de distribuição de energia nas regiões Norte, Nordeste e CentroOeste. Essas regiões reúnem 20 dos 27 estados brasileiros com mais de 76 milhões de habitantes,
representando 43% da população nacional em 2003. Atualmente, por meio da Companhia
Energética do Maranhão – CEMAR (“CEMAR”), a Companhia atua no mercado de distribuição de
energia elétrica no estado do Maranhão, com uma área de abrangência de 333 km2,
correspondendo a 4% do território nacional, e com uma população estimada em 5,6 milhões de
habitantes.

