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CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
CNPJ: 00.001.180/0001-26 | NIRE: 533.0000085-9
COMPANHIA ABERTA
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. ("Companhia" ou "Eletrobras") (B3: ELET3, ELET5 & ELET6;
NYSE: EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT .O & XELT .B), em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º,
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários
("CVM") n.º 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, e em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados pela
Companhia em 27 de maio de 2022 e 6 de junho de 2022, vem a público comunicar aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, na medida em que as demais condições a que estava sujeita a Oferta Pública Global (conforme definido
abaixo), condições essas que seguem descritas abaixo ("Condições Remanescentes"), foram satisfatoriamente
verificadas nesta data, a oferta pública de distribuição (i) primária de inicialmente 627.675.340 ações ordinárias de
emissão da Companhia ("Ações"), incluindo sob a forma de American Depositary Shares ("ADS"), representados por
American Depositary Receipts ("ADRs"); e (ii) secundária de 69.801.516 Ações de titularidade do BNDES
Participações S.A. – BNDESPAR ("Acionista Vendedor") ("Oferta Pública Global"), foi mantida e, portanto,
precificada nesta data.
O preço por Ação ("Preço por Ação") foi fixado em R$42,00, perfazendo o montante total de R$29.294.027.952,00.
O preço por Ação sob a forma de ADS no valor de US$8,63 por ADS corresponde ao preço por Ação convertido para
dólares dos Estados Unidos da América (US$), com base na taxa de câmbio de venda dessa moeda (PTAX) divulgada
pelo Banco Central do Brasil e que pode ser obtida na página da internet http://www.bcb.gov.br/txcambio,
considerando quatro casas decimais, conforme apurada na data de celebração do "Instrumento Particular de Contrato
de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
Eletrobras" ("Contrato de Colocação").
A Oferta Pública Global será realizada simultaneamente, (i) no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular 1/2021/CVM/SRE, de 1° de março de 2021, com o
"Código ANBIMA para Ofertas Públicas" atualmente em vigor, expedido pela Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), bem como com os demais normativos aplicáveis, com esforços de
dispersão acionária previstos no Regulamento de Listagem do Nível 1 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"),
mediante uma oferta pública de distribuição primária e secundária de Ações devidamente registradas na CVM sob os
n.º CVM/SRE/REM/2022/004 e CVM/SRE/SEC/2022/002, respectivamente, em 10 de junho de 2022, sob a
coordenação dos Coordenadores da Oferta Brasileira, com a participação de determinadas instituições intermediárias
autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 ("Oferta Brasileira"), as quais foram
convidadas a participar exclusivamente da Oferta Brasileira e que tenham aderido ao Contrato de Colocação, por meio
da assinatura da carta-convite e do "Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras" junto aos
Coordenadores da Oferta Brasileira, por intermédio da B3, com esforços de colocação das Ações no exterior, realizados
pelos Agentes de Colocação Internacional, sendo (i) nos Estados Unidos da América, para investidores em oferta
registrada na U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") ao amparo do U.S. Securities Act of 1933, conforme
alterado ("Securities Act"); e (ii) nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, para investidores
que sejam considerados não residentes ou domiciliados no Brasil, ou nos Estados Unidos da América ou não
constituídos de acordo com as leis daqueles países, cujos investimentos sejam efetuados em conformidade com a
legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor ("Investidores Estrangeiros"), e desde que tais Investidores
Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentado pelo Conselho
Monetário Nacional, CVM e Banco Central do Brasil, e demais disposições legais aplicáveis; e (b) no exterior,
mediante uma oferta pública de distribuição primária de Ações sob a forma de ADSs, representados por ADRs, em
uma oferta devidamente registrada na SEC em 10 de junho de 2022 ao amparo do Securities Act, sob a coordenação
dos Coordenadores da Oferta Internacional (conforme definido abaixo), nos termos do Placement Facilitation
Agreement (conforme definido no Prospecto Definitivo) ("Oferta Internacional").
O Banco BTG Pactual S.A., o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., o Goldman Sachs do Brasil Banco
Múltiplo S.A., o Banco Itaú BBA S.A., a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
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Este documento pode conter estimativas e projeções que não são declarações de fatos ocorridos no passado, mas refletem crenças e expectativas de nossa administração e podem constituir estimativas e projeções sobre eventos futuros de acordo com Seção 27A do Securities Act de 1933,
conforme alterado, e Seção 21E do Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado. As palavras “acredita”, “poderá”, “pode”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e similares têm por objetivo identificar estimativas que necessariamente envolvem riscos e incertezas,
conhecidos ou não. Riscos e incertezas conhecidos incluem, mas não se limitam a: condições econômicas, regulatórias, políticas e comerciais gerais no Brasil e no exterior, variações nas taxas de juros, inflação e valor do Real, mudanças nos volumes e padrão de uso de energia elétrica pelo
consumidor, condições competitivas, nosso nível de endividamento, a possibilidade de recebermos pagamentos relacionados a nossos recebíveis, mudanças nos níveis de chuvas e de água nos reservatórios usados para operar nossas hidrelétricas, nossos planos de financiamento e
investimento de capital, regulamentações governamentais existentes e futuras, e outros riscos descritos em nosso relatório anual e outros documentos registrados perante CVM e SEC. Estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas e não assumimos nenhuma
obrigação de atualizar quaisquer dessas estimativas ou projeções em razão da ocorrência de nova informação ou eventos futuros. Os resultados futuros das operações e iniciativas das Companhias podem diferir das expectativas atuais e o investidor não deve se basear exclusivamente nas
informações aqui contidas. Este material contém cálculos que podem não refletir resultados precisos devido a arredondamentos realizados.

o Banco Bradesco BBI S.A., a Caixa Econômica Federal, o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco J.P. Morgan S.A, o
Banco Morgan Stanley S.A. e o Banco Safra S.A. estão atuando como "Coordenadores da Oferta Brasileira".
O BTG Pactual US Capital, LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc.,
XP Investments US, LLC, Bradesco Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA)
LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Safra Securities LLC estão atuando como "Agentes
de Colocação Internacional".
O Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA
Securities, Inc., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Bradesco BBI
S.A., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan
Stanley & Co. LLC estão atuando como "Coordenadores da Oferta Internacional".
Não será realizado qualquer registro da Oferta Pública Global ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador,
exceto no Brasil, junto à CVM, e nos Estados Unidos da América, junto à SEC.
Informações adicionais sobre a Oferta Brasileira podem ser obtidas no Prospecto Definitivo e Anúncio de Início
divulgados nesta data e que também estão disponíveis na página da internet da Eletrobras
(https://ri.eletrobras.com/oferta-publica/).
Antes de investir, você deve ler o registration statement (incluindo os Prospectuses (conforme definido no Prospecto
Definitivo) e demais documentos arquivados perante à SEC para informações mais completas sobre a Eletrobras, o
Acionista Vendedor e a Oferta Internacional. Por favor, consulte nosso relatório anual no Formulário 20-F em e para
o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021 arquivado na SEC, bem como quaisquer atualizações adicionais em
nossos relatórios atuais no Formulário 6-K, os quais, por sua vez, podem ser alterados, complementados ou
substituídos, de tempos em tempos, por outros relatórios que arquivamos e incorporamos por referência ao registration
statement arquivado na SEC. Você poderá acessar a esses documentos sem custo por meio do sistema EDGAR no
website da SEC em www.sec.gov.
As Condições Remanescentes consistiam (i) no Preço por Ação não ser inferior ao preço mínimo, conforme
determinado pelo artigo 12, parágrafo 5º, da Resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos
n.º 203, de 19 de outubro de 2021, conforme alterada ("Resolução CPPI 203"); e (ii) na obtenção, pela Companhia,
com a distribuição das Ações a serem inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Primária, de recursos líquidos que
fossem no mínimo correspondentes a R$22.057.564.316,99. Na medida em que, (i) nos termos da Resolução CPPI
203, o Preço por Ação é igual ou superior ao preço mínimo; e (ii) de acordo com o Prospecto Definitivo, a Companhia
obterá, com a distribuição das Ações a serem inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Primária, recursos líquidos
correspondentes a R$26.267.628.019,00, superiores, portanto, a R$22.057.564.316,99, a Oferta Pública Global foi
mantida e, portanto, precificada.
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos das disposições legais e regulamentares
aplicáveis, e não deve ser considerado um anúncio de oferta de ações ou solicitação de uma oferta para a aquisição
de valores mobiliários da Companhia, incluindo as ações de sua emissão. A realização da Oferta está sujeita às
condições dos mercados de capitais nacional e internacional.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados nos termos da legislação
aplicável sobre os futuros desdobramentos do assunto objeto deste Fato Relevante.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 2022.
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