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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 acionistas e ao mercado em geral
que, em 18 de junho de 2022, recebeu a carta de renúncia, em anexo, de 9 (nove) membros do
Conselho de Administração da Companhia.
O Conselho de Administração é composto por 11 membros, sendo que, atualmente, 1 posição se
encontra vaga. Além disso, umas das vagas é ocupada pelos representantes dos empregados da
Companhia, que possui processo de eleição em separado, de acordo com o Estatuto Social da
Companhia, e que não apresentou renúncia.
Destacamos que o Sr. Rodrigo Limp, atual Presidente da Companhia, apresentou renúncia somente
para o cargo de conselheiro de administração.
Os Conselheiros que renunciaram permanecerão no cargo até a posse dos novos conselheiros, que
deverão ser eleitos em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”).
A Companhia adotará as providências necessárias para a convocação da AGE, e deverão ser observados
os prazos previstos na Instrução CVM 481/2009, em seu artigo 21-L, que prevê que os acionistas
poderão encaminhar à Companhia em até 25 (vinte e cinco) dias anteriores à realização da AGE, os
documentos requeridos para a inclusão de candidatura no Boletim de Voto a Distância (“BVD”),
devidamente preenchidos, além da comprovação da qualidade de acionista e a participação acionária a
que se refere o art. 21-L e seu anexo 21-L-I.
A Companhia manterá o mercado informado sobre o conteúdo deste Fato Relevante.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2022.
Elvira Cavalcanti Presta
Diretora Financeira e de Relações com Investidores

Internet: www.eletrobras.com/elb/ri
E-mail: ombudsman-ri@eletrobras.com
Endereço: Rua da Quitanda, 196 – 9º andar.
20090-070, Centro. Rio de Janeiro - RJ
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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.

Aos Ilmos. Membros da
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A –
ELETROBRAS
At. Sr. Rodrigo Limp Nascimento, Diretor Presidente, e a Sra. Elvira Baracuhy
Cavalcanti Presta, Diretora Financeira e de Relações com Investidores
Com cópia à Secretaria de Governança

Ref.:

Renúncia dos membros do Conselho de Administração

Prezados Senhores,
Finalizado esse histórico e exitoso processo de capitalização da Centrais
Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras, mediante a concretização dos eventos finais e
necessários à desestatização da Companhia, fato este que trará novas oportunidades
de investimento e de expansão de suas atividades, resta evidente que cabe agora a
este Conselho de Administração, após profundas e efetivas contribuições ao
processo, propiciar que a nova composição societária – definida sem a figura de um
acionista controlador – venha a formatar um novo colegiado.
Para tanto, os atuais Conselheiros de Administração, imbuídos do senso de
dever cumprido e cônscios dessa nova necessidade que dimana, não só para com a
Companhia, mas, também, para com o Brasil, decidem RENUNCIAR aos seus
respectivos mandatos para os quais foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária de
27 de abril de 2021.
Trata-se de boa prática de governança corporativa e de justiça social, que os
atuais conselheiros se orgulham em cumprir – o que permitirá à Eletrobras, na
condição de Corporation, estabelecer um novo cenário na composição do seu Board
aderente à sua atual realidade jurídica e acionária.
Por estas razões, na qualidade de atuais conselheiros de administração da
Eletrobras, apresentamos formalmente a presente carta de renúncia aos cargos de
administradores

da

Companhia,

a

qual

operará
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efeitos

tão

somente

e

imediatamente após a efetiva eleição e posse dos novos membros do Conselho de
Administração a serem eleitos em Assembleia Geral, de modo que permaneceremos
nos respectivos cargos até que tais atos de investidura se concretizem.
Os Conselheiros agradecem a confiança que lhes foi depositada pelos
acionistas da Companhia e a todos os demais envolvidos nesta grandiosa operação
de desestatização, em especial, aos secretários de governança do Colegiado, que
muito contribuíram com atuação impecável no exercício desta atividade.
Por fim, solicitamos à Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da
Eletrobras, que adote, imediatamente, as providências necessárias à comunicação
desta carta ao mercado e à instrução da proposta de convocação da assembleia
correlata.

Brasília, 18 de junho de 2022

RUY FLAKS SCHNEIDER

RODRIGO LIMP NASCIMENTO

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS

BRUNO EUSTÁQUIO FERREIRA
CASTRO DE CARVALHO

ANA CAROLINA TANNURI LAFERTÉ

JERONIMO ANTUNES

MARINHO

ANA SILVIA CORSO MATTE

FELIPE VILLELA DIAS

DANIEL ALVES FERREIRA
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