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COMUNICADO AO MERCADO
A Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução Normativa CVM n°
358, de 3 de janeiro de 2002, e de acordo com a solicitação recebida ontem após o fechamento do mercado, divulga
ao Mercado:
“CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD, com sede na cidade de Toronto, Província de Ontario,
Canadá, em One Queen East, Suite 2500, M5C2W5, registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
sob nº. 08.840.524/0001-00 (“CPPIB”) vem, em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº.
358, de 3 janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), comunicar que adquiriu o total de
10.107.820 (dez milhões, cento e sete mil, oitocentas e vinte) ações da Equatorial Energia S.A. (“Equatorial”
ou “Companhia”), incluindo ações detidas por CPPIB e acionistas representando o mesmo interesse (conforme
definido pela Instrução CVM 358), representativas de 5,0262% das ações ordinárias de emissão da Equatorial.
CPPIB detém diretamente 8.039.000 (oito milhões e trinta e nove mil) ações da Equatorial, representativas de
3,9975% das ações ordinárias de emissão da Equatorial. SV2 Equity LLC, um fundo de investimento no qual
CPPIB é o investidor exclusivo, registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº.
32.280.475/0001-75, detém 2.067.300 (dois milhões, sessenta e sete mil e trezentas) ações da Equatorial,
representativas de 1,0280% das ações ordinárias de emissão da Equatorial. Canadian Eagle Fundo de
Investimento Multimercado – Investidores Não Residentes, um fundo de investimento no qual CPPIB é o
investidor exclusivo, registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº. 19.419.705/0001-76, detém
1.520 (mil, quinhentas e vinte) ações da Equatorial, representativas de 0,0008% das ações ordinárias de
emissão da Equatorial
CPPIB informa que (1) não pretende adquirir o controle da Companhia, mas pode buscar a eleição de membros
do Conselho de Administração em futuras assembleias dos acionistas; (2) não detém outros valores
mobiliários, derivativos ou outros acordos referenciados em ações da Companhia; (3) não celebrou nenhum
acordo relacionado ao exercício de direitos de voto, ou compra e venda de ações da Companhia; (4) indicou
CPPIB South America Consultoria em Investimento Ltda., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, Brasil, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4300, 14º andar, registrada no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas sob o nº. 18.055.758/0001-92, como sua procuradora para fins do artigo 119 da Lei nº. 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada. ”

Brasília, 20 de março de 2019

Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Equatorial Energia S.A.
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NOTICE TO THE MARKET
Equatorial Energia S.A. (“Company”), pursuant article 12 of CVM Instruction 358, from January 3, 2002, and as
notice received after the trading session, informs the market that:
“CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD, with headquarters in the City of Toronto, Province of Ontario,
Canada, at One Queen East, Suite 2500, M5C2W5, registered under the National Registry of Legal Entities
(Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) under No. 08.840.524/0001-00 (“CPPIB”) hereby gives notice under
Article 12 of CVM Rule No. 358 of January 3, 2002, as amended (“CVM Rule 358”), that it has acquired a total of
10,107,820 (ten million, one hundred and seven thousand, eight hundred and twenty) shares of Equatorial Energia
S.A. (“Equatorial” or the “Company”), including shares held by CPPIB and shareholders representing the same
interest (as defined in CVM Rule 358), representing 5.0262% of the issued common shares of Equatorial.
CPPIB holds directly 8,039,000 (eight million and thirty-nine thousand) shares of Equatorial, representing 3.9975% of
the issued common shares of Equatorial. SV2 Equity LLC, an investment fund in which CPPIB is the sole investor,
registered under the National Registry of Legal Entities (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) under No.
32.280.475/0001-75, holds 2,067,300 (two million, sixty-seven thousand and three hundred) shares of Equatorial,
representing 1.0280% of the issued common shares of Equatorial. Canadian Eagle Fundo de Investimento
Multimercado – Investidores Não Residentes, an investment fund in which CPPIB is the sole investor,
registered under the National Registry of Legal Entities (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) under No.
19.419.705/0001-76, holds 1,520 (one thousand, five hundred and twenty) shares of Equatorial, representing
0.0008% of the issued common shares of Equatorial.
CPPIB affirms that (1) it does not intend to acquire control of the Company, but may seek to elect members of the
Board of Directors in a future shareholders’ meeting, (2) does not hold any other securities, derivatives or other
agreements referenced to shares of the Company, (3) has not entered into any agreement relating to the exercise of
voting rights, or the purchase or sale of shares; and (4) has appointed CPPIB South America Consultoria em
Investimento Ltda., with headquarters in the city of São Paulo, State of São Paulo, Brazil, at Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 4300, 14th Floor, registered under the National Registry of Legal Entities (Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas) under No. 18.055.758/0001-92, as its attorney-in-fact in Brazil for the purposes of Article 119 of Federal
Law No. 6.404 of December 15, 1976, as amended.”

Brasília, March 20, 2019

Eduardo Haiama
Chief Financial and Investor Relations Officer
Equatorial Energia S.A.

