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COMUNICADO AO MERCADO

A 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 (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 no Comunicado ao Mercado datado
de 20 de dezembro de 2021, a conclusão da operação de venda, pela Companhia, da totalidade de
sua participação societária na Gera Maranhão – Geradora de Energia do Maranhão S/A. (“Gera
Maranhão” e, a operação de venda aqui mencionada, a “Operação”), conforme segue:
Nesta data, após observado o cumprimento das condições precedentes para a Operação, foi
assinado o Termo De Fechamento Do Contrato de Compra e Venda De Ações E Outras Avenças com
Vulcan Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Vulcan”), no valor de
R$ 88,1 milhões, após correção por CDI desde janeiro de 2022.
A Operação marca a saída da Companhia do segmento de geração térmica, em linha com o seu
planejamento estratégico e com a atuação em setores com impacto positivo em ESG, a exemplo dos
investimentos recentes nos segmentos de Saneamento e Energia Renovável. Atualmente, as
atividades de geração da Companhia concentram-se na operação do seu parque eólico de 1.2GW
de capacidade instalada e na execução do pipeline de projetos, principalmente solares, que
adicionarão mais 1.2 GW de capacidade, além da atuação no segmento de geração distribuída por
meio da Enova.
A Companhia permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários
quanto ao assunto.

São Luís, 11 de maio 2022.
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. (“Company”) (B3: EQTL3; USOTC: EQUEY) in compliance with the
provisions of art. 157, § 4, of Law No. 6,404, of December 15, 1976, as amended (Corporate Law),
and in CVM Resolution No. 44, of August 23, 2021, hereby informs its shareholders and to the
market in general, following the information disclosed in the Notice to the Market dated December
20, 2021, the conclusion of the sale transaction, by the Company, of its entire equity interest in Gera
Maranhão – Geradora de Energia do Maranhão S/A. (“Gera Maranhão” and, the sale transaction
mentioned herein, the “Operation”), as follows:
On this date, after observing the fulfillment of the conditions precedent for the Transaction, the
Closing Term of the Agreement for the Purchase and Sale of Shares and Other Agreements with
Vulcan Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Vulcan”) was signed, in the
amount of R$ 88.1 million, after correction by CDI since January 2022.
The Transaction marks the Company's exit from the thermal generation segment, in line with its
strategic planning and with operations in sectors with a positive impact on ESG, such as recent
investments in the Sanitation and Renewable Energy segments. Currently, the Company's
generation activities are focused on the operation of its wind farm with 1.2GW of installed capacity
and on the execution of the pipeline of projects, mainly solar, which will add another 1.2 GW of
capacity, in addition to operating in the distributed generation segment. through Enova.
The Company remains available for any clarifications it deems necessary on the matter.
São Luis, May 11, 2022.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Chief Financial and Investor Relations Officer

