AVISO COMPLEMENTAR
A BRASIL ENERGIA I LLC, sociedade constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em 1201 North Market Street,
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 (“Brasil Energia I” e, em conjunto com os demais acionistas vendedores, os “Acionistas Vendedores”),
a EQUATORIAL ENERGIA S.A., Companhia de Capital Autorizado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.220.438/0001-73, com sede na Avenida Cel. Colares Moreira,
477, CEP 65075-441, na Cidade de São Luís, Estado de Maranhão (“Equatorial” ou “Companhia”), o BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL)
S.A. (“CS” ou “Coordenador Líder”), e o BANCO PACTUAL S.A. (“Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), comunicam,
no âmbito da distribuição pública primária e secundária de Certificados de Depósito de Ações (“Units”), cujo pedido de registro está sendo analisado pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e cujas condições foram descritas no Aviso ao Mercado publicado neste mesmo jornal, em 15 de março de 2006
(“Aviso ao Mercado”) (“Oferta”), que o Prospecto Preliminar divulgado ao mercado em 15 de março de 2006 (“Prospecto Preliminar de 15/3/2006”)
foi alterado para corrigir determinados erros e incluir certas informações adicionais e que, em razão disso, um novo Prospecto Preliminar, refletindo tais ajustes,
está sendo divulgado a partir desta data (“Prospecto Preliminar de 21/3/2006”), em substituição ao Prospecto Preliminar de 15/3/2006.
Recomenda-se aos investidores que leiam atentamente o Prospecto Preliminar de 21/3/2006 antes de tomar sua decisão de investimento nas Units.
Com vistas a facilitar a compreensão, por parte dos investidores que já examinaram o Prospecto Preliminar de 15/3/2006, do Prospecto Preliminar de 21/3/2006,
está sendo divulgado, também, a partir desta data, juntamente com o Prospecto Preliminar de 21/3/2006, um resumo das alterações efetuadas (“Resumo das Alterações Efetuadas”).
Os investidores que desejarem obter o Prospecto Preliminar de 21/3/2006 e o Resumo das Alterações Efetuadas deverão se dirigir, a partir da data de publicação deste
Aviso Complementar, às seguintes páginas da rede mundial de computadores:
Coordenadores
• BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. - http://br.credit-suisse.com/ofertas
• BANCO PACTUAL S.A. - www.pactual.com.br
Coordenadores Contratados
• BANCO J.P. MORGAN S.A. - www.jpmorgan.com/brasil/prospecto/equatorial
• UNIBANCO - UNIÃO DOS BANCOS BRASILEIROS S.A. - www.unibanco.com.br/prospectos
O Prospecto Preliminar de 21/3/2006 e o Resumo das Alterações Efetuadas também estarão disponíveis nas páginas da rede mundial de computadores da
CVM (www.cvm.gov.br), da BOVESPA (www.bovespa.com.br) e da Companhia (www.equatorialenergia.com.br). Leia o Prospecto Preliminar de 21/3/2006
e o Resumo das Alterações Efetuadas antes de aceitar a Oferta.
Em função da divulgação, a partir desta data, do Prospecto Preliminar de 21/3/2006, o início do Período de Reserva foi adiado para 28 de março de 2006,
e a republicação do Aviso ao Mercado (para apresentação da relação completa das Corretoras Consorciadas participantes da Oferta) foi adiada para 24 de março de 2006,
tendo todas as demais datas constantes do cronograma estimado da Oferta constante do Aviso ao Mercado sido mantidas. Encontra-se abaixo o novo cronograma
estimado das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir da publicação do Aviso ao Mercado:
Ordem dos Eventos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Evento
Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar de 15/3/2006
Início do Roadshow
Início de Procedimento de Bookbuilding
Publicação do Aviso Complementar
Disponibilização do Prospecto Preliminar de 21/3/2006 e do Resumo
das Alterações Efetuadas, em substituição ao Prospecto Preliminar de 15/3/2006
Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Encerramento do Período de Reserva (2)
Encerramento do Roadshow
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Unit
Assinatura do Contrato de Distribuição
Registros da Oferta
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início do Prazo para o Exercício da Opção de Units Suplementares
Início da Negociação das Units Objeto da Oferta
Data de Liquidação da Oferta
Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Units Suplementares
Publicação do Anúncio de Encerramento

Data (1)
15 de março de 2006
15 de março de 2006
15 de março de 2006
15 de março de 2006
21 de março de 2006
21 de março de 2006
24 de março de 2006
28 de março de 2006
29 de março de 2006
30 de março de 2006
30 de março de 2006
30 de março de 2006
30 de março de 2006
31 de março de 2006
31 de março de 2006
31 de março de 2006
3 de abril
de 2006
3 de abril
de 2006
5 de abril
de 2006
2 de maio de 2006
9 de maio de 2006

(1) Todas as datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.
(2) Na eventualidade de haver excesso de demanda superior a um terço à quantidade de Units ofertadas, os Pedidos de Reserva realizados por Pessoas Vinculadas serão cancelados,
nos termos do Artigo 55 da Instrução CVM 400.

Ficam mantidas todas as demais condições da Oferta, conforme descritas no Aviso ao Mercado.
Nos termos da Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder, na qualidade de coordenador líder da Oferta,
apresentaram o pedido de registro da Oferta à CVM, em 9 de fevereiro de 2006, estando a presente Oferta sujeita à prévia aprovação da CVM.
O registro de companhia aberta da Companhia foi solicitado em 9 de fevereiro de 2006 e encontra-se em análise na CVM.
O Prospecto Preliminar de 21/3/2006 contém informações adicionais e complementares ao Aviso ao Mercado e a este Aviso Complementar e sua leitura possibilita
uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.
“LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR DE 21/3/2006 ANTES DE ACEITAR A OFERTA”.
O investimento em ações ou units representativas de ações representa um investimento de risco. O investimento em ações ou Units representativas
de ações é um investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais.
“A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas
de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, aprovado em Assembléia Geral da ANBID, e parte integrante da ata registrada no 4º Ofício
de Registro de Pessoas Jurídicas da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o n° 510718, atendendo, assim, a presente oferta pública,
aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações,
pela qualidade da Companhia e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública”.
São Paulo, 21 de março de 2006
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