COMUNICADO AO MERCADO
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) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
nesta data, foram concluídas todas as aprovações necessárias para realização de acordo entre a
Eletrobras, na qualidade de devedora solidária, a distribuidora privatizada Amazonas Energia S/A
(“Devedora”) e os produtores independentes de energia elétrica Breitener Tambaqui S.A. e Breitener
Jaraqui S.A. (“PIEs”), controlados indiretamente pela Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A., que também
foi signatária do acordo.
A Devedora celebrou os contratos Operação Comercial OC № 1816/2005 e OC № 1815/2005 junto aos
PIEs, que têm por objeto o suprimento de energia elétrica pelos PIEs, tendo a Eletrobras, por sua vez,
como garantidora financeira nos referidos contratos.
Estes processos judiciais têm sua origem anterior à privatização e desverticalização da Devedora, para
segregação das atividades de geração e transmissão de energia elétrica, sendo certo que a participação
da Eletrobras nos citados acordos judiciais não configura uma nova garantia em favor da Devedora,
mas sim o equacionamento de dívidas anteriores, executadas nos processos judiciais, em que a
Eletrobras é parte dada sua condição de garantidora.
Vale destacar que, com a desverticalização da antiga Amazonas Distribuidora de Energia (atual
Amazonas Energia), esses contratos de suprimento de energia, celebrados com os PIEs, desde o dia
05/12/2018, foram migrados para a empresa Amazonas Geração e Transmissão S/A (“AME-GT”), do
Sistema Eletrobras, e atualmente contam com a garantia da Centrais Elétricas do Norte do Brasil –
Eletronorte, que é a controladora da AME-GT. A AME-GT adquire essa energia e a repassa para a
Devedora, através de um contrato pass through, conforme aprovado pela Agência Nacional de Energia
Elétrica, no processo de desverticalização.
O acordo envolve o parcelamento do valor total de R$ 436.024.899,52 (quatrocentos e trinta e seis
milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), oriundo de
7 (sete) ações judiciais, as quais ficarão suspensas até a liquidação integral dos pagamentos. O valor
transacionado será liquidado pela Devedora em 60 parcelas, calculadas pelo sistema de amortização
constante - SAC, atualizadas com base em 124,75% do CDI, de 18/01/2021, até sua integral liquidação,
tendo a Eletrobras como parte no acordo, na qualidade de devedora solidária.
O presente acordo mitiga riscos de execuções para a Companhia, uma vez que a Eletrobras já se
encontra no polo passivo das demandas judiciais.
A Companhia manterá o mercado informado do assunto de que trata este Comunicado.
Rio de Janeiro, 07 de abril de 2021.
Elvira Cavalcanti Presta
Presidente (Interina) e Diretora Financeira e de Relações com Investidores
Internet: www.eletrobras.com/elb/ri
E-mail: ombudsman-ri@eletrobras.com
Endereço: Rua da Quitanda, 196 – 9º andar.
20090-070, Centro. Rio de Janeiro - RJ
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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.

