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COMUNICADO AO MERCADO

EQUATORIAL ENERGIA S.A. (“Companhia”), (B3: EQTL3; USOTC: EQUEY) informa a
seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.
Em reunião realizada em 02 de junho de 2021, o Conselho de Administração da Companhia,
controladora da Equatorial Serviços S.A. (“Equatorial Serviços”) que, por sua vez, detém a
totalidade das ações de emissão da Equatorial Geração Distribuída SPE S.A. (“Compradora”),
aprovou, dentre outras matérias, a celebração de Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avenças entre Compradora e João Victor Mapurunga Caracas, Guilherme de Carvalho Farias e
Felipe Simões Freitas e Silva (“Vendedores”), na qualidade de vendedores, com a interveniência e
anuência da E-Nova Instalação e Manutenção Ltda. (“Sociedade”) e da Companhia (“Contrato”),
por meio do qual, as partes acordaram regular os termos e condições para realização de aquisição,
pela Compradora, de 100% (cem por cento) das quotas da Sociedade (“Operação”).
Depois de verificadas as condições estabelecidas nos termos do Contrato, 100% (cem por cento)
das quotas das Sociedades hoje detidas pelos Vendedores serão transferidas à Compradora,
mediante pagamento do preço de aquisição no valor total aproximado de R$ 7.500.000,00 (sete
milhões e quinhentos mil reais), e a Sociedade será transformada em sociedade por ações, com a
consequente conversão da totalidade das quotas em ações e sua conversão em subsidiária integral.
A Operação contribuirá para acelerar a atuação da Companhia em um novo segmento de mercado,
com foco em oferecer soluções técnicas em eficiência energética e geração de energia elétrica a
partir de fontes renováveis, inclusive por meio da geração distribuída, o que permitirá a Companhia
avançar em sua estratégia de criação de valor.
No contexto da operação, será realizada assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a
emissão de bônus de subscrição em favor dos Vendedores, exercíveis até o 6º (sexto) aniversário
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da Data do Fechamento do Contrato e que, conjuntamente, poderão corresponder até 5% do
capital social da Sociedade caso sejam exercidos.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral
informados acerca do andamento desse e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.

São Luís, 10 de Junho de 2021.

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO MARKET

EQUATORIAL ENERGIA S.A. (“Company”), (B3: EQTL3; USOTC: EQUEY) informs its
shareholders and the market in general as follows.
At a meeting held on June 2nd, 2021 the Board of Directors of the Company, controlling
shareholder of Equatorial Serviços S.A. (“Equatorial Serviços”), which owns the totality of the
share capital of Equatorial Geração Distribuída SPE S.A. (“Buyer”), approved, among other
matters, the execution of a Quotas Purchase and Sale Agreement and Other Covenants between
Buyer and João Victor Mapurunga Caracas, Guilherme de Carvalho Farias and Felipe Simões
Freitas e Silva (“Sellers”), as sellers, with the the intervention and consent of E-Nova Instalação e
Manutenção Ltda. (“E-Nova”) and Company (“Agreement”), whereby the parties agreed to
regulate the terms and conditions for the acquisition, by Buyer, of one hundred percent (100%) of
the E-Nova's capital stock (“Transaction”).
After the other conditions established under the Agreement are verified, one hundred percent
(100%) of the E-Nova's capital stock, currently owned by Sellers, will be transferred to Buyer, by
means of the payment of the acquisition price equivalent to seven million and five hundred
Brazilian Reais (R$ 7,500,000.00), and E-Nova shall be transformed into a wholly owned
corporation and, therefore, its quotas shall be converted into shares.
The Transaction will contribute to accelerating the Company's performance in a new market
segment, with a focus on offering technical solutions in energy efficiency and electricity generation
from renewable sources, including through distributed generation, which will allow the Company
to advance in your value creation strategy.
In the context of the transaction, an extraordinary general meeting shall be held to resolve on the
issuance of subscription bonus in favor of the Sellers, exercisable up to the 6th (sixth) anniversary
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of the Contract Closing Date and which, together, may correspond to up to 5% of the capital of
the Company if exercised.
The Company reaffirm its commitment to keep its shareholders and market in general updated on
the progress of this and any other matter of the market’s interest.

São Luís, June 10th, 2021.

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Financial and Investor Relations Officer
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