FATO RELEVANTE
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, em
atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, que, nesta data, foi aprovado pela controlada Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S/A (“Eletronorte”) a celebração do Instrumento de Confissão de Dívidas (“ICD”), com
a Amazonas Energia S/A (“AmE”), cujo objeto é a repactuação da dívida da AmE junto à Eletronorte
(incorporadora da Amazonas Geração e Transmissão S.A.), referente às faturas de Operação e
Manutenção (“O&M”) e Potência dos contratos dos Produtores Independentes de Energia (“PIEs”),
localizados na capital de Manaus, vencidos entre novembro/2020 a julho/2021.
O valor pactuado é de R$ 808.750.067,72 (oitocentos e oito milhões, setecentos e cinquenta mil,
sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) atualizados até 06 de julho de 2021.
As condições da pactuação são: carência de 12 (doze) meses de juros e principal encerrando em 30 de
junho de 2022, prazo de amortização de 60 (sessenta) meses, taxa de CDI +2,75% a.a., com
vinculação, em garantia, de recebimento de créditos estimados de Sobrecontratação e Mercado de
Curto Prazo nos montantes de aproximadamente R$ 73 milhões e R$ 80 milhões, respectivamente, que
vierem a ser recebido pela AmE e também com garantia equivalente a uma Prestação, prestado por
instituição financeira de 1ª linha.
Trata-se do 4º Instrumento de Confissão de Dívida com a AmE, sendo que os três primeiros foram
pactuados pela Amazonas Geração e Transmissão S.A. (incorporada pela Eletronorte), correspondendo
a um total de R$ 2.313.216.149,28 (dois bilhões, trezentos e treze milhões, duzentos e dezesseis mil,
cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), discriminado conforme tabela abaixo:
Saldos em 13 de julho de 2021 (em Reais)

ICD

Data de
celebração

1º ICD
2º ICD
3º ICD
4º ICD

19/09/2019
30/10/2020
31/12/2020
21/07/2021

Total

Valor Pactuado
291.026.650,46
841.177.527,54
372.261.903,56
808.750.067,72

Valor recebido
até 13/07/2021
64.672.588,97
304.037.903,05
19.736.423,19
0

2.313.216.149,28 388.446.915,21

Saldo a receber
226.354.061,49
537.139.624,49
352.525.480,37
808.750.067,72
1.924.769.234,07

A Companhia manterá́ o mercado informado sobre o assunto de que trata este Fato Relevante.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021.
Elvira Cavalcanti Presta
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
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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.

