Equatorial Energia S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73

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, divulga ao Mercado:
A VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. (doravante denominada "Verde"), sociedade por ações, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 700, 11° andar, Itaim Bibi, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 19.749.539/0001-76, informa que em 19 de fevereiro de 2021, através dos fundos de
investimentos sob sua gestão, passou a deter o total de 51.204.855 ações ordinárias emitidadas pela Equatorial
Energia S/A (“Companhia Investida”).
Adicionalmente, informamos que:
• Com a aquisição das ações da Companhia Investida, a Verde detêm 51.204.855 ações ordinárias da Companhia
Investida que representam 5,07% do total de ações;
• O Grupo Verde não detém bônus de subscrição, ou de direitos de subscrição de ações e de opções de compra de
ações emitidas pela Companhia Investida;
• O Grupo Verde não detém debêntures conversíveis em ações emitidas pela Companhia Investida e
• Não há contratos celebrados pelo Grupo Verde contendo disposições relativas a direitos de voto ou compra e
venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia Investida.
Por fim, declaramos que as referidas participações têm como objetivo deter as ações em carteiras administradas pela
Verde em uma base discricionária para fins de investimento de clientes, não havendo, portanto, o objetivo de alterar
a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia Investida. Não existe uma quantidade específica
de ações visada.

Brasília, 19 de fevereiro de 2021

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Equatorial Energia S.A.

Equatorial Energia S.A.
Publicly-held Company
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF) nº 03.220.438/0001-73

NOTICE TO THE MARKET
Equatorial Energia S.A. (“Company”), pursuant article 12 of CVM Instruction 358, from January 3, 2002, and as notice
received today, informs the market that:
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. (“Verde”), a corporation, headquartered in the city of São Paulo, State of São
Paulo, Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 700, 11° andar, Itaim Bibi, registered with Corporate Taxpayer’s ID
(CNPJ/MF) under No. 19.749.539/0001-76, informs that as of February 19, 2021, through its managed investment
funds, holds and aggregate of 51,204,855 shares issued by Equatorial Energia S.A. (“Invested Company”).

Additionally, we inform that:
• With the acquisition of the shares of the Invested Company, Verde holds 51,204,855 common shares of the
Invested Company which represent 5.07% of the total shares;
• Verde does not hold any subscription warrants, or shares subscription rights and stock options issued by the
Invested Company;
• Verde does not hold debentures convertible into shares issued by the Invested Company and
• There are no contracts entered into by Verde containing provisions relating to voting rights or the purchase and
sale of securities issued by the Invested Company.
Finally, we declare that the aforementioned holdings are intended to hold the shares in portfolios managed by Verde
on a discretionary basis for the purpose of investing clients, therefore, there is no objective of changing the composition
of the control or the administrative structure of the Invested Company. There is no specific number of shares targeted.

Brasília, February 19, 2021

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Chief Financial and Investor Relations Officer
Equatorial Energia S.A.

