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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 hoje, vem a mercado comunicar que:
FUNDOS DE INVESTIMENTOS e INVESTIDORES ESTRANGEIROS (em conjunto denominados
“INVESTIDORES”), geridos isoladamente ou em conjunto por (i) OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE
RECURSOS DE TERCEIROS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.395.883/0001-08, (ii) OPPORTUNITY
GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.608.570/0001-21 e (iii) OPPORTUNITY GESTÃO
INTERNACIONAL DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 09.647.907/0001-11, em negociações
realizadas no pregão da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros no dia 24 de setembro de
2015, alienaram, em conjunto, 347.400 ações ordinárias de emissão de emissão da Companhia (EQTL3) e deram
em empréstimo, em conjunto, 170.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, passando a deter, em conjunto,
no fechamento do dia 24 de setembro de 2015, 9.581.547 ações ordinárias da Companhia. Portanto, a participação
dos INVESTIDORES na Companhia representa atualmente 4,38% das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Ressalte-se que a posição mantida pelos INVESTIDORES decorre exclusivamente de suas respectivas estratégias
de investimento, não tendo o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da
Companhia.
Comunicamos, ainda, que os INVESTIDORES (i) não detêm bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações,
opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia; e (ii) não firmaram
acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão
da Companhia.
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