ALTERAÇÕES NA ALTA ADMINISTRAÇÃO

São Luís, 7 de junho de 2006 - A Equatorial Energia (Bovespa: EQTL11), Companhia holding da
concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica do Estado do Maranhão (CEMAR Companhia Energética do Maranhão), anunciou hoje alterações na alta administração da Companhia e da
sua controlada.
O Sr. Leonardo Duarte Dias foi eleito para o cargo de Diretor Financeiro e Relações com Investidores da
Equatorial Energia e da CEMAR. O Sr. Carlos Augusto Leone Piani permanece como Presidente da
CEMAR e como Diretor da Equatorial Energia, deixando de acumular as funções de Diretor Financeiro e
Relações com Investidores nas mesmas.
Antes de assumir suas novas funções na Equatorial Energia e na CEMAR, o Sr. Leonardo Dias atuou por
nove anos na área financeira de companhias do setor de telecomunicações, tendo sido responsável pela
gestão das áreas de controladoria, planejamento financeiro e relações com investidores. É graduado em
Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília (UnB) e possui MBA da School of Business and
Public Management (SBPM) da The George Washington University (GWU).
De acordo com o Sr. Octavio Lopes, Presidente do Conselho da Administração da CEMAR e Presidente
da Equatorial Energia, "esta nova contratação demonstra o firme comprometimento da administração na
formação e manutenção de um time altamente qualificado, que dará continuidade aos trabalhos já
desenvolvidos, dentro das bases e princípios estabelecidos".
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O presente comunicado de imprensa pode conter previsões acerca de eventos futuros. Eventuais
previsões não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas dos administradores
da Companhia. Os termos “antecipa”, “acredita”, “estima”, ”espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”,
“projeta”, ”objetiva”, bem como outros termos similares, visam identificar tais previsões as quais
evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas ou não pela Companhia. Portanto, os resultados
futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear
exclusivamente nas posições aqui realizadas. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em
que são feitas e a Companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus
desdobramentos.

