EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF: 03.220.438/0001-73
COMUNICADO AO MERCADO
A EQUATORIAL ENERGIA S.A. (“Companhia”), com suas ações negociadas no Novo Mercado da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sob o código “EQTL3”, informa ao mercado e ao público em
geral, em continuidade à divulgação feita no Comunicado ao Mercado divulgado em 27 de
setembro de 2018, que, após a verificação de determinadas condicionantes do edital de leilão
Eletrobras nº 01/2018 (“Edital”), celebrou, na presente data, o Contrato de Compra e Venda de
Ações e Outras Avenças (“Contrato”) com as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (“Eletrobras”), por
meio do qual, sujeito à verificação de determinadas condições suspensivas, a Companhia
adquirirá ações representativas de 49% (quarenta e nove por cento) do capital social total da
sociedade Integração Transmissora de Energia S.A. (“Intesa”) atualmente detidas pela
Eletrobras.
A assinatura do Contrato é realizada nos termos do Edital, que regula a alienação da participação
societária detida pela Eletrobras na Intesa, referente ao “Lote I” do Edital do Leilão, o qual a
Companhia sagrou-se vencedora no procedimento licitatório, na modalidade de leilão, realizado
em sessão pública na sede da B3, no dia 27 de setembro de 2018.
A conclusão da operação, com a efetiva transferência das ações da Intesa para a Companhia está
sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, dentre as quais, se incluem a
aprovação dos termos e condições da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral
informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.
São Luís, 14 de novembro de 2018.
Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Publicly-Held Company
CNPJ/MF: 03.220.438/0001-73
NOTICE TO THE MARKET
EQUATORIAL ENERGIA S.A. (“Company”), with its shares traded in the Novo Mercado segment
at B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) under the code “EQTL 3”, informs the market and the
general public, in continuance to the disclosure made in the Notice to the Market released on
September 27th, 2018, that, after the verification of certain conditions of the Eletrobras auction
bidding documents (edital de leilão) No. 01/2018 (“Auction Regulation”), it has executed, on the
date hereof, the Share Purchase and Sale Agreement and Other Covenants (“Agreement”) with
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (“Eletrobras”), under which, subject to the verification of
certain preceding conditions, the Company will acquire shares representing forty-nine percent
(49%) of the total capital stock of the company Integração Transmissora de Energia S.A.
(“Intesa”) currently held by Eletrobras.
The execution of the Agreement is carried out in accordance with the Bidding Documents that
regulates the sale of the equity interest held by Eletrobras in Intesa, referred to as “Lot I” in the
Auction Regulation and in which the Company made the winning bid at the public auction
session held at the headquarters of B3, on September 27th, 2018.
The closing of the transaction, with the effective transfer of the shares of Intesa to the Company
is subject to the fulfillment of certain preceding conditions, among which, the approval of the
terms and conditions of the transaction by CADE (Brazilian Antitrust Authority).
Finally, the Company reaffirms its commitment to keep the shareholders and the market in
general informed about the progress of this transaction and of any other matter that may be of
the market’s interest.
São Luís, November 14th, 2018.
Eduardo Haiama
Chief Financial and Investor Relations Officer
Equatorial Energia S.A.

