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FATO RELEVANTE
Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no art. 157, § 4.º, da Lei
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução CVM n.º 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, em
reunião realizada em 5 de agosto de 2021, o Conselho de Administração da Companhia aprovou
a realização de oferta voluntária para adquirir até a totalidade das ações de emissão das suas
controladas Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. (“Equatorial Alagoas”) e da
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. (“Equatorial Piauí” e, em conjunto com a Equatorial
Alagoas, “Controladas”) atualmente de titularidade dos acionistas minoritários das Controladas
(“Oferta”).
Nos termos acima, a Oferta em referência terá por objeto a aquisição de: (i) até 77.646.211
(setenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e onze) ações de emissão da
Equatorial Alagoas, sendo 74.638.073 (setenta e quatro milhões, seiscentas e trinta e oito mil e
setenta e três) ações ordinárias e 3.008.138 (três milhões, oito mil, cento e trinta e oito) ações
preferenciais, representativas de aproximadamente 3,63340% do seu capital social, ao preço de
R$ 0,19 (dezenove centavos de real) por ação; e (ii) até 76.380.934 (setenta e seis milhões,
trezentos e oitenta mil, novecentos e trinta e quatro) ações de emissão da Equatorial Piauí,
sendo 72.551.796 (setenta e dois milhões, quinhentas e cinquenta e uma mil, setecentas e
noventa e seis) ações ordinárias e 3.829.138 (três milhões, oitocentas e vinte e nove mil, cento
e trinta e oito) ações preferenciais, representativas de aproximadamente 5,52627% do seu
capital social, ao preço de R$ 0,60 (sessenta centavos de real) por ação.
O edital da Oferta, com a íntegra dos seus termos, condições, procedimentos operacionais e
prazos aplicáveis, encontra-se disponível para consulta na página eletrônica da Companhia na
rede mundial de computadores (https://ri.equatorialenergia.com.br) e publicado nos jornais da
Companhia, Folha de São Paulo e O Estado do Maranhão, e nos respectivos jornais das
Controladas, Tribuna Independente (AL) e Meio Norte (PI), no dia 13 de agosto de 2021.
A Companhia esclarece que a Oferta é realizada em caráter voluntário e não está relacionada à
obrigação de lançamento, pela Companhia, da oferta de recompra de ações de emissão das
Controladas de titularidade de empregados e aposentados, assumida nos termos do item 1.10
do Edital de Leilão n.º 2/2018-PPI/PND, que disciplinou a desestatização das Controladas
(“Desestatização”), e no âmbito do qual a Companhia adquiriu o controle acionário das

Controladas (conforme os Fatos Relevantes divulgados pela Companhia em 26 de julho de 2018,
17 de outubro de 2018, 28 de dezembro de 2018 e 18 de março de 2019).
Nesse sentido, a Companhia destaca que, independentemente da realização ou do grau de
adesão à presente Oferta, esta não substitui ou exime as obrigações referentes à oferta de
recompra das ações de empregados e aposentados das Controladas, ressaltando que esta será
oportunamente providenciada, em atenção aos prazos e procedimentos disciplinados nos
documentos da Desestatização.
Por fim, a Companhia entende que, considerando as condições previstas, conseguirá estimular
a adesão dos acionistas minoritários por meio do lançamento desta Oferta voluntária e, desta
forma, avançar em seu plano estratégico de criação de valor para os ativos.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações
relevantes relativas aos assuntos aqui tratados.

São Luis, 13 de agosto de 2021.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Equatorial Energia S.A. (B3: EQTL3; USOTC: EQUEY) (“Company”), pursuant to Article 157,
Paragraph 4, of Law No. 6,404, dated December 15, 1976, as amended, and CVM Instruction No.
358, dated January 3rd, 2002, as amended, hereby informs its shareholders and the market in
general that, at a meeting held on August 5, 2021, the Company's Board of Directors approved
the carrying out of a voluntary offer to acquire up to all the shares issued by its subsidiaries
Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. (“Equatorial Alagoas”) and Equatorial Piauí
Distribuidora de Energia S.A. (“Equatorial Piauí” and, together with Equatorial Alagoas,
“Subsidiaries”) currently owned by minority shareholders of the Subsidiaries (“Offer”).
Pursuant to the above terms, the Offer in question will have as its object the acquisition of: (i)
up to 77,646,211 (seventy-seven million, six hundred and forty-six thousand, two hundred and
eleven) shares issued by Equatorial Alagoas, of which 74,638,073 (seventy-four million, six
hundred and thirty-eight thousand and seventy-three) common shares and 3,008,138 (three
million, eight thousand, one hundred and thirty-eight) preferred shares, representing
approximately 3.63340% of its capital stock , at the price of R$ 0.19 (nineteen cents of a real)
per share; and (ii) up to 76,380,934 (seventy-six million, three hundred and eighty thousand,
nine hundred and thirty-four) shares issued by Equatorial Piauí, of which 72,551,796 (seventytwo million, five hundred and fifty-one thousand, seven hundred) and ninety-six) common
shares and 3,829,138 (three million, eight hundred and twenty-nine thousand, one hundred and
thirty-eight) preferred shares, representing approximately 5.52627% of its capital stock, at the
price of R$ 0,60 (sixty cents of real) per share.
The Offer notice, with the full terms, conditions, operating procedures and terms applicable, is
available for consultation on the Company's website on the world wide web
(https://ri.equatorialenergia.com.br) and published in the Company's newspapers, Folha de São
Paulo and O Estado do Maranhão, and in the respective newspapers of the Subsidiaries, Tribuna
Independente (AL) and Meio Norte (PI), on August 13, 2021.
The Company clarifies that the Offer is carried out on a voluntary basis and is not related to the
obligation to launch, by the Company, the offer to repurchase shares issued by the Subsidiaries
owned by employees and retirees, undertaken pursuant to item 1.10 of the Auction Notice No.
2/2018-PPI/PND, which disciplined the privatization of the Subsidiaries ("Privatization"), and
under which the Company acquired the shareholding control of the Subsidiaries (according to

the Material Facts disclosed by the Company on July 26, 2018 , October 17, 2018, December 28,
2018 and March 18, 2019).
In this regard, the Company emphasizes that, regardless of the performance or degree of
adhesion to this Offer, it does not replace or exempt the obligations related to the repurchase
offer of the shares of employees and retirees of the Subsidiaries, noting that this will be provided
in due course, in to the deadlines and procedures disciplined in the Privatization documents.
Finally, the Company understands that, considering the foreseen conditions, it will be able to
encourage the adhesion of minority shareholders through the launch of this voluntary Offer and,
in this way, advance its strategic plan to create value for the assets.
The Company will keep its shareholders and the market informed of any relevant updates
regarding the matters dealt with here.

São Luis, August 13, 2021.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
CFO and IRO

