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COMUNICADO AO MERCADO
Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), em continuidade ao Fato Relevante de 31 de março
de 2021 e ao Comunicado ao Mercado de 08 de julho de 2021, vem comunicar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, a controlada da Companhia, Equatorial
Participações e Investimentos S.A. (“Equatorial Participações”) protocolizou junto à CVM e à
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) o requerimento de registro de oferta pública de
aquisição de ações por alienação de controle da Companhia Estadual de Distribuição de
Energia Elétrica – CEEE-D (“CEEE-D” e “Oferta”).
Nos termos da legislação aplicável, a Oferta, cuja realização se insere no contexto da
aquisição do controle da CEEE-D pela Equatorial Participações, terá por objeto a aquisição de
até a totalidade das demais ações de emissão da CEEE-D com direito a voto, a saber,
3.165.016 (três milhões, cento e sessenta e cinco mil e dezesseis) ações ordinárias,
correspondentes a aproximadamente 4,64% do capital social da CEEE-D.
Conforme a documentação da Oferta submetida a registro, o preço a ser ofertado pela
Equatorial Participações aos destinatários da Oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo) por
ação, sendo este preço superior ao requisito mínimo de preço previsto no artigo 254-A da
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Destaca-se, por fim, que a documentação da Oferta e seus termos e condições estão sujeitos
à análise e aprovação da CVM e da B3. Nesse sentido, a Oferta somente poderá ser
efetivamente lançada pela Equatorial Participações, na forma de edital, após a conclusão
desta análise e o deferimento do seu registro.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre atualizações relevantes
dos assuntos aqui tratados.

São Luís, 6 de agosto 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 SA (“Company”), in continuity with the Material Fact of March 31, 2021
and the Notice to the Market of July 8, 2021, hereby informs its shareholders and the market
in general that, on this date, the subsidiary of The Company, Equatorial Participações e
Investimentos SA (“Equatorial Participações”) filed with CVM and B3 SA – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) the request for registration of a public offering for acquisition of shares by sale
of control of the State Company of Electric Power Distribution - CEEE D ("CEEE-D" and
"Offer").
Pursuant to the applicable legislation, the Offer, whose realization falls within the context of
the acquisition of control of CEEE-D by Equatorial Participações, will have as its object the
acquisition of up to all other shares issued by CEEE-D with voting rights, namely, 3,165,016
(three million, one hundred and sixty-five thousand and sixteen) common shares,
corresponding to approximately 4.64% of the capital stock of CEEE-D.
According to the Offer documentation submitted for registration, the price to be offered by
Equatorial Participações to the recipients must be R$ 0.01 (one cent) per share, which is
higher than the minimum price requirement provided for in article 254- Law No. 6.404, of
December 15, 1976, as amended.
Finally, it should be noted that the Offer documentation and its terms and conditions are
subject to the analysis and approval of CVM and B3. In this sense, the Offer can only be
effectively launched by Equatorial Participações, in the form of a notice, after the conclusion
of this analysis and the approval of its registration.
The Company will keep its shareholders and the market informed of relevant updates on the
matters discussed here.

São Luís, August 6, 2021.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
CFO and IRO

