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COMUNICADO AO MERCADO
A EQUATORIAL ENERGIA S.A. (B3: EQTL3; USOTC: EQUEY), em cumprimento ao disposto no art.
157, § 4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das S.A.), e na
Resolução da CVM n.44, de 23 de agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral, em continuidade às informações divulgadas em Fato Relevante datado de 25
de junho de 2021 e em Comunicado ao Mercado datado de 28 de junho de 2021, o que segue:
Nesta data, foi verificado o cumprimento das últimas condições previstas no edital de leilão
BNDES n.º 01/2021 - CEA e seus anexos (“Edital”), relacionado ao procedimento licitatório para
a concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica no estado do Amapá
(“Concessão”) associada à alienação de ações da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
(“CEA”) no qual a Equatorial Participações II S.A. (CNPJ/ME nº 41.422.730/0001-68) (“Equatorial
Participações II”), controlada da Companhia, sagrou-se vencedora (“Operação”).
Diante do cumprimento das condições e formalidades previstas no Edital, a Operação foi
concluída nesta data, mediante transferência para a Equatorial Participações II das ações
ordinárias de emissão da CEA representativas de aproximadamente 99,983% do seu capital
social total, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato
de Compra e Venda”) celebrado, na presente data, entre a Equatorial Participações II e o Estado
do Amapá, e exercício do direito de tag along dos acionistas minoritários da CEA, conforme
previsto nos termos do Edital.
Adicionalmente, a Equatorial Participações II promoveu o aumento do capital social da CEA, em
R$ 400 milhões, conforme previsto nos termos do Edital e aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária da CEA, realizada na presente data, e cujos recursos serão destinados, sobretudo,
a quitação parcial do Acordo de Renegociação de Dívida da Distribuidora, conforme previsto no
Contrato de Compra e Venda.
A formalização da Concessão, ocorrerá em 24 de novembro de 2021, mediante a celebração do
Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica (nos termos da Lei
n.º 12.783, de 11 de janeiro de 2013), com a União.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso em manter os acionistas e o mercado em geral
informados acerca dos assuntos aqui tratados.

São Luís, 23 de novembro 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 S.A. (B3: EQTL3; USOTC: EQUEY), in accordance with art. 157, §4, of Law
No. 6,404, of December 15, 1976, as amended (Corporation Law), and CVM Resolution No. 44,
of August 23, 2021 informs its shareholders and the market in general, in continuance to the
information disclosed by the Company in the material fact dated June 25, 2021 and in the
communication to the market dated June 28, 2021, as follows:
On the date hereof, the last conditions precedent set forth in the Auction Regulation (Edital de
Leilão) BNDES No. 01/2021 - CEA and its schedules (“Auction Regulation”), related to the public
tender auction for the concession of the public service of electric energy distribution in the State
of Amapá (“Concession”), in connection with the acquisition of the shares issued by the
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ (“CEA”) to Equatorial Participações II S.A. (CNPJ/ME
nº 41.422.730/0001-68) (“Equatorial Participações II”), a company controlled by the Company
that won the referred bidding procedure (“Transaction”), were fulfilled.
Upon the fulfillment of the conditions and formalities set forth in the Auction Regulation, the
Transaction was concluded on the date hereof by means of the transfer of the common shares
issued by CEA representative of approximately 99.983% of its total capital stock to Equatorial
Participações II, pursuant to the Share Purchase and Sale Agreement and Other Covenants,
entered into between Equatorial Participações II and the State of Amapá on the date hereof,
and the shareholders which have exercised the tag-along right under the terms of the Auction
Regulation.
As part of the procedures necessary for the completion of the Transaction, Equatorial
Participações II performed a capital increase in the amount of BRL 400 million, in favor of CEA,
as set forth in the Auction Regulation and approved in the Extraordinary General Shareholders
Meeting of CEA, held on this date, and whose resources will be destined, above all, for the partial
settlement of the Distributor's Debt Renegotiation Agreement, as provided for in the Purchase
and Sale Agreement.
The formalization of the Concession, will occur on November 24, 2021 by means of the execution
of the Agreement for the Concession of the Public Service of Electric Energy Distribution
(Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica) (pursuant to Law
No. 12,783, of January 11, 2013), with the Federal Union.
At last, the Company reinforces its commitment to maintaining the shareholders and the market
in general informed with regard to developments of this matter.
São Luís, November 23, 2021.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Financial and Investor Relations Officer

