EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 04.895.728/0001-80
COMUNICADO AO MERCADO

Belém, 10 de maio de 2022 – A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
(“Equatorial Pará” ou “Companhia”), em observância à Resolução CVM n.º 80, de 29 de
março de 2022 (“Resolução CVM 80”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral
que divulgou, nesta data, Aviso aos Debenturistas contendo proposta para aquisição
facultativa, pela Companhia, da totalidade das Debêntures da Primeira Série (conforme
definido na Escritura de Emissão) e das Debêntures da Segunda Série (conforme definido
na Escritura de Emissão) emitidas nos termos da Escritura Particular da 5ª (Quinta)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,
em até 2 (duas) séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Centrais
Elétricas do Pará S.A. – CELPA, celebrada em 12 de abril de 2018, entre a Companhia e a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”),
conforme aditada de tempos em tempos (“Escritura de Emissão”), no âmbito da 5ª
(Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, em até 2 (duas) séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos
da Companhia (“Debenturistas”, “Emissão” e “Debêntures a Serem Adquiridas”), pelo PU
Par Projetado das Debêntures da Primeira Série (conforme definido na Proposta) ou o
PU Par Projetado das Debêntures da Segunda Série (conforme definido na Proposta),
conforme o caso, devido em relação às Debêntures a Serem Adquiridas, até a data da
sua efetiva aquisição facultativa, nos termos da Escritura de Emissão, acrescido de
prêmio equivalente a (1) 0,08237741%, a ser aplicado sobre o PU Par Projetado das
Debêntures da Primeira Série, conforme definido abaixo; e (2) 0,22107664%, a ser
aplicado sobre o PU Par Projetado das Debêntures da Segunda Série (“Proposta”), nos
termos da legislação e regulamentação aplicáveis e observados os termos e condições
previstos na Proposta.
A Companhia reafirma o seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral
atualizados sobre quaisquer desdobramentos e atualizações relevantes referentes ao
assunto aqui tratado.
Por fim, ressalta-se que as demais informações sobre a aquisição facultativa das
Debêntures da Companhia, exigidas nos termos do Anexo H da Resolução CVM 80, e em
conformidade com os termos da Proposta aprovados pela Diretoria da Companhia,
encontram-se no Anexo I a este Comunicado ao Mercado, disponível na página da rede
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mundial de computadores da Companhia (https://ri.equatorialenergia.com.br/) e da
CVM (https://sistemas.cvm.gov.br/).
Belém, 10 de maio de 2022.

Tatiana Queiroga Vasques
Diretor de Relações com Investidores
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ANEXO I
INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELO ANEXO H À RESOLUÇÃO CVM 80
AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES DE PRÓPRIA EMISSÃO
1.

Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados
da operação.

O principal objetivo da Companhia na Aquisição Facultativa é alongar o
cronograma da dívida da Companhia permitindo aos debenturistas da 5ª emissão
aderirem a oferta da 6ª emissão.
2.

Informar a emissão e a série das debêntures que serão adquiridas pela
Companhia.

A totalidade das debêntures da 5ª (quinta) Emissão Pública de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, em
Regime de Garantia Firme de Colocação, para Distribuição Pública da Companhia
(“Debêntures 5ª Emissão” e “5ª Emissão de Debêntures”) será objeto da oferta de
aquisição facultativa.
3.

Informar as quantidades de debêntures (i) em circulação e (ii) já mantidas em
tesouraria;

Nesta data, (i) estão em circulação 543.033 (quinhentas e quarenta e três mil e
trinta e três) Debêntures 5ª Emissão da Companhia da primeira série e 456.967
(quatrocentas e cinquenta e seis mil, novecentas e sessenta e sete) Debêntures 5ª
Emissão da Companhia da segunda série; e (ii) não há Debêntures 5ª Emissão da
Companhia em tesouraria.
4.

Informar a quantidade de debêntures que podem ser adquiridas, observado o
disposto no art. 19 da Resolução CVM nº 77, de 2022.

No âmbito da Aquisição Facultativa, a Companhia poderá adquirir a totalidade
das Debêntures 5ª Emissão da Companhia em circulação. Para referência, atualmente
esse número corresponde a 543.033 (quinhentas e quarenta e três mil e trinta e três)
Debêntures 5ª Emissão da Companhia da primeira série e 456.967 (quatrocentas e
cinquenta e seis mil, novecentas e sessenta e sete) Debêntures 5ª Emissão da Companhia
da segunda série.
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Adicionalmente, a Companhia ressalta que a efetiva Aquisição Facultativa das
Debêntures 5ª Emissão da Companhia ora aprovada está condicionada,
cumulativamente, a (i) o Debenturista que venha a aderir à Proposta ser considerado um
“Investidor Profissional”, conforme definido nos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº
30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor; e (ii) a efetiva emissão de nova oferta
pública com esforços restritos de debêntures simples, não conversíveis em ações da
Companhia, no valor total de R$1.350.000.000,00 (um bilhão e trezentos e cinquenta
milhões de reais) e com vencimento em 2028, conforme aprovada no âmbito da Reunião
do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 4 de maio de 2022 (“Nova
Emissão”); e (iii) o recebimento, pela Companhia, das Debêntures a serem adquiridas
para subsequente subscrição de novas debêntures no âmbito da Nova Emissão.
5.

Informar o preço pelo qual as debêntures serão adquiridas, destacando-se, no
caso de aquisição por valor superior ao valor nominal:
a. a parte do preço referente ao valor nominal da debênture;
b. previsão da parte do preço referente à correção monetária, se houver,
e à remuneração acumulada até a data de liquidação da aquisição; e
c. se aplicável, a parte do preço referente ao prêmio de aquisição,
expresso em percentual sobre a soma dos valores atribuídos aos itens
“a” e “b” acima

Cada Debênture 5ª Emissão da Companhia da primeira série e cada Debênture 5ª
Emissão da Companhia da segunda série possui valor nominal unitário de R$ 1.000 (mil
reais), na data de emissão (“Valor Nominal Unitário”).
O Valor Nominal Unitário das Debênture 5ª Emissão da Companhia não é
atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das (i) Debêntures 5ª
Emissão da Companhia da primeira série incidem juros remuneratórios correspondentes
a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet
(http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI Over”) acrescida exponencialmente de uma
sobretaxa ou spread de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração da Primeira Série”) e (ii)
Debêntures 5ª Emissão da Companhia da segunda série, incidem juros remuneratórios
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das Taxas DI Over,
acrescida exponencialmente de uma sobretaxa ou spread de 1,30% (um inteiro e trinta
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centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Remuneração da Segunda Série” e em conjunto com a Remuneração da Primeira Série,
“Remuneração”); ambos calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou a Data de
Pagamento da Remuneração da respectiva série imediatamente anterior, conforme o
caso, até a data do efetivo pagamento.
A aquisição facultativa, pela Companhia, da totalidade das Debêntures da
Primeira Série (conforme definido na Escritura de Emissão) e das Debêntures da Segunda
Série (conforme definido na Escritura de Emissão) (“Debêntures a Serem Adquiridas”),
se dará pelo PU Par Projetado das Debêntures da Primeira Série (conforme abaixo
definido) ou o PU Par Projetado das Debêntures da Segunda Série (conforme abaixo
definido), conforme o caso, devido em relação às Debêntures a Serem Adquiridas, até a
data da sua efetiva aquisição facultativa, nos termos da Escritura de Emissão, acrescido
de prêmio equivalente a (1) 0,08237741%, a ser aplicado sobre o PU Par Projetado das
Debêntures da Primeira Série, conforme definido abaixo; e (2) 0,22107664%, a ser
aplicado sobre o PU Par Projetado das Debêntures da Segunda Série.
O “PU Par Projetado das Debêntures da Primeira Série” e o “PU Par Projetado das
Debêntures da Segunda Série” serão calculados no dia 1º de junho de 2022 e serão
equivalentes, conforme a série, ao (i) Valor Nominal Unitário de cada Debênture,
conforme a série, acrescido (ii) da respectiva Remuneração até a data de cálculo; e de
(iii) eventuais Encargos Moratórios (conforme definido na Escritura de Emissão),
projetados a partir do dia 1º de junho de 2022, inclusive, até o dia da efetiva aquisição
facultativa, inclusive, levando-se em consideração a Taxa DI futura divulgada pela B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”) (http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-eindices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-de-derivativos/precosreferenciais/taxas-referenciais-bm-fbovespa/), após o fechamento do mercado, no dia
31 de maio de 2022.
6.

Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas.

A Aquisição Facultativa das Debêntures 5ª Emissão da Companhia deverá ocorrer
em 06 de junho de 2022.
7.

Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver.
Não aplicável.
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