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FATO RELEVANTE

Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), (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, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto
de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.
Conforme informado no Fato Relevante divulgado pela Companhia em 18 de janeiro de
2022, a Companhia está avaliando a possibilidade de realizar uma eventual oferta pública
com esforços restritos de distribuição de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor
nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia,
nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Potencial Oferta” e “Ações”, respectivamente).
Nesse sentido, a Companhia vem informar que iniciou o processo de engajamento das
seguintes instituições financeiras para fins de análise da viabilidade da Potencial Oferta, em
conjunto com a Companhia: Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos
e Valores Mobiliários S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., UBS Brasil
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.,
bem como de suas respectivas afiliadas no exterior.
Ressalta-se novamente que, conforme informado no Fato Relevante divulgado pela
Companhia em 18 de janeiro de 2022, até o momento, a Companhia não definiu a efetiva
realização da Potencial Oferta ou todos os seus termos e condições e, portanto, nesta data,
não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de Ações no Brasil, nos
Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
A efetiva realização da Potencial Oferta está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das
aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias aplicáveis contendo os termos e
condições detalhados da Potencial Oferta, bem como às condições políticas,
macroeconômicas e de mercado favoráveis no Brasil e no exterior, à celebração de contratos
definitivos e aos procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da
regulamentação vigente, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia. Caso
efetivada, a Potencial Oferta será conduzida em conformidade com a legislação e
regulamentação aplicáveis.

Este Fato Relevante, que não tem o propósito de ser publicado ou distribuído, direta ou
indiretamente, nos Estados Unidos da América, tem caráter meramente informativo e não
deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como, nem constituir, uma recomendação
de investimento ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de compra de
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia no Brasil, incluindo as Ações, nos
Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída
ou disseminada nos Estados Unidos da América. A distribuição de anúncios e a oferta e
venda de valores mobiliários em certas jurisdições podem ser vedadas por lei. Nenhum valor
mobiliário de emissão da Companhia poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos
da América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do U.S. Securities Act of
1933, conforme alterado, ou qualquer outra lei referente a valores mobiliários.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações
relevantes relativas aos assuntos aqui tratados por meio de seus canais habituais de divulgação
de informações periódicas e eventuais, que também podem ser obtidas por meio do site da
CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br), da B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/) e da
própria Companhia (http://ri.equatorialenergia.com.br).

São Luís, 21 de janeiro de 2022.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

EQUATORIAL ENERGIA S.A. (“Company”), (B3: EQTL3; USOTC: EQUEY), in
compliance with the provisions set forth in Article 157, Paragraph Fourth, of Law No. 6,404,
of December 15th, 1976, as amended, and in CVM Resolution No. 44, of August 23rd, 2021,
as amended, hereby informs its shareholders and the market in general the following.
As informed in the Material Fact disclosed by the Company on January 18th, 2022, the
Company is studying the possibility of carrying out a potential offering of its common,
nominative, book-entry shares, with no par value, free and clear of any liens or
encumbrances, with restricted placement efforts, pursuant to CVM Instruction No. 476, of
January 16th, 2009, as amended (“Potential Offering” and “Shares”, respectively).
As of this date, and as informed in the Material Fact disclosed by the Company on January
18th, 2022, the Company has not yet defined or approved the effective realization of the
Potential Offering or its terms and conditions. Therefore, as of the present date, no public
or private offering of the Shares is being carried out in Brazil, the United States of America
or any other jurisdiction.
The effective realization of the Potential Offering is subject to (1) obtaining the required
approvals, including the applicable corporate approvals containing the detailed terms and
conditions of the Potential Offering, (2) favorable political, macroeconomic and market
conditions in Brazil and abroad, (3) the execution of definitive agreements and (4) processes
inherent to capital markets offerings in accordance with current regulations, among other
factors that are beyond the control of the Company. If approved, the Potential Offering will
be conducted in accordance with applicable laws and regulations.
This Material Fact is being made pursuant to and in accordance with the Brazilian and U.S.
laws, specifically Rule 135 under the Securities Act of 1933, as amended. This Material Fact,
which is not intended to be published or distributed, directly or indirectly, in the United
States of America, is for informational purposes only and shall not, under any circumstances,
be interpreted as, nor constitute, an investment recommendation or an offer to sell, or a
solicitation or an offer to buy any securities issued by the Company, including the Shares, in
Brazil, the United States of America or any other jurisdiction.
Any information contained herein shall not be taken, transmitted, disclosed, distributed or
disseminated in the United States of America. The distribution of announcements and the

offering and sale of securities in certain jurisdictions may be prohibited by law. No securities
issued by the Company shall be offered or sold in the United States of America without
proper registration or exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended, or any other securities regulations.
THIS MATERIAL FACT IS NOT AN OFFERING OF SECURITIES. THE OFFERING
HAS NOT BEEN NOR WILL BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT,
OR ANY OTHER U.S. FEDERAL AND STATE SECURITIES LAWS.
ACCORDINGLY, NONE OF THE COMMON SHARES MAY BE OFFERED, SOLD,
PLEDGED OR OTHERWISE TRANSFERRED IN THE UNITED STATES OR TO
U.S. INVESTORS, UNLESS THEY ARE REGISTERED, OR EXEMPT FROM, OR
NOT SUBJECT TO, REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT.
If you would like to receive a free translation of the full Portuguese-language fato relevante and
are able to certify that you are a “qualified institutional buyer” (as defined in Rule 144A under
the Securities Act) to the reasonable satisfaction of the Company, please contact the
Company’s Investors Relations Department at ri@equatorialenergia.com.br.

São Luís, January 21st, 2022.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer

