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COMUNICADO AO MERCADO
RETIFICAÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE PROPOSTAS DE DISTRIBUIÇÃO
DE DIVIDENDOS, REDUÇÃO DE CAPITAL E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

A Equatorial Energia vem a público prestar informações adicionais aos senhores
acionistas sobre as propostas de Distribuição de Dividendos e Redução de Capital
anunciadas no dia 17 de fevereiro de 2009 e de Juros sobre Capital Próprio anunciada
no dia 22 de dezembro de 2008.
Pagamento de JCP. O Conselho de Administração da Companhia, em reunião
realizada no dia 22 de dezembro de 2008, aprovou o pagamento de Juros sobre
Capital Próprio (“JCP”). A ação já se encontra ex-JCP desde o dia 23 de dezembro de
2008.
Dividendos e Redução de Capital. Em reunião realizada em 17 de fevereiro de 2009,
aprovou as propostas de Distribuição de Dividendos e Redução de Capital, que serão
encaminhadas para deliberação da Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser
realizada no dia 20 de março de 2009.
Desta forma, a distribuição total proposta aos acionistas é de R$2,6914, conforme o
quadro abaixo:
Evento
Juros sobre Capital Próprio
Distribuição de Dividendos
Redução de Capital

R$ / ação
0,1123
1,8000
0,7791

Data da base acionária
22/12/2008
20/3/2009
A ser definida

Data ex-proventos
23/12/2008
23/3/2009
A ser definida

Em retificação ao que havia sido divulgado em Comunicado ao Mercado de 17 de
fevereiro de 2009, a data base da composição acionária proposta para reembolso
referente à Redução de Capital ainda deverá ser definida pela administração da
Companhia, e deliberada pela AGE. Tão logo essa definição seja feita, a data proposta
será divulgada ao mercado.

Data de pagamento dos Proventos e Redução de Capital. A data de pagamento
das propostas acima ainda não está definida. Será feita uma proposta pela
administração da Companhia, a ser deliberada na AGE de 20 de março de 2009.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2009
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Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Equatorial Energia S/A

