EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8 | Código CVM n.º 02001-0

COMUNICADO AO MERCADO
Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), (B3: EQTL3; USOTC: EQUEY) vem comunicar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, em 20 de dezembro de 2021,
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”), na qualidade de
vendedora, com Vulcan Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Vulcan”),
na qualidade de comprador, nos termos do qual as partes acordaram, dentre outras matérias,
a venda, pela Companhia, da totalidade de sua participação societária na Gera Maranhão –
Geradora de Energia do Maranhão S/A. (“Gera Maranhão” e, a operação de venda aqui
mencionada, a “Operação”).
Com a conclusão da Operação, que está sujeita ao cumprimento de determinadas condições
precedentes usuais para este tipo de operação, como a aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica e credores da Gera Maranhão, a Companhia deixará
de ser acionista da Gera Maranhão.
Como contraprestação pela aquisição, a Vulcan deverá pagar o montante de R$ 85 milhões,
corrigido pelo CDI desde a data de assinatura do Contrato, sujeito a eventuais ajustes
conforme estabelecido nos termos do Contrato.
Essa Operação é um importante passo na execução do planejamento estratégico de longo
prazo da Companhia, permitindo avançar na atuação em setores com impacto positivo em
ESG, dos recentes investimentos nos segmentos de Energia Renovável e Saneamento.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações
relevantes relativas aos assuntos aqui tratados.

São Luis, 20 de dezembro de 2021.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Equatorial Energia S.A. (“Company”), (B3: EQTL3; USOTC: EQUEY) informs its
shareholders and the market in general that on the date hereof it entered into a Share
Purchase and Sale Agreement (“Agreement”), as seller; with Vulcan Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia, (“Vulcan”), as purchaser; under which the parties agreed,
among other matters, on the sale by the Company of the totality of its equity interest in Gera
Maranhão - Geradora de Energia do Maranhão S/A (“Gera Maranhão”), corresponding to
25% (twenty five percent) of the total and voting capital stock of Gera Maranhão
(“Transaction”).
Upon conclusion of the Transaction, which is subject to the fullfilment of certain precedent
conditions which are customary for this type of transaction, such as the approval by the
Administrative Council of Economic Defense (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) and
by creditors of Gera Maranhão, the Company will cease to be a shareholder of Gera
Maranhão.
In consideration for the acquisition, Vulcan shall pay the amount of R$85 million, adjusted
by CDI index as of the date of execution of the Agreement, subject to a price adjustment as
established in the Agreement.
This Transaction is an important step in the execution of long-term the strategic plan of the
Company, advancing in the process of expanding presence in sectors with positive impacts
in ESG, such as recent investments in Renewable Energy and Sanitation segments.
The Company will keep its shareholders and the market informed of any relevant updates
regarding the matters dealt herein.
São Luis, December 20th, 2021.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Chief Financial and Investor Relations Officer

