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COMPANHIA ABERTA
Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) informa aos
seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, em 13 de novembro de 2017, da
B3 S.A (“Brasil, Bolsa e Balcão”), o Ofício 1724/2017-SAE, solicitando esclarecimentos
a respeito das notícias veiculadas em 13 de novembro de 2017, no site Valor
Econômico, sob o título “União fecha modelagem da Eletrobras”, conforme abaixo
transcrito:

“Assunto: Ofício 1724/2017 – SAE – Solicitação de esclarecimentos sobre
notícia veiculada na imprensa
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras
At. Sr. Armando Casado de Araújo
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo site Valor Econômico, em 13/11/2017, sob o título
“União fecha modelagem da Eletrobras”, consta, entre outras informações,
que:
a megausina de Tucuruí deve ter o contrato renovado antecipadamente por 30
anos. A concessão da hidrelétrica expira em 2024 e o prolongamento do prazo
garante mais receitas ao Tesouro;
a expectativa é ver o texto do projeto de lei que autoriza a privatização da
Eletrobras aprovado na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar
de fim de ano e no Senado ainda no primeiro trimestre de 2018;
em tese, a partir da assembleia de acionistas, a operação para aumento de
capital da Eletrobras poderia ocorrer imediatamente. Pelo cronograma
desenhado, a capitalização ocorreria apenas em outubro ou novembro de 2018,
ao término das eleições.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até às 9hs de
14/11/2017, com a sua confirmação ou não, bem como outras informações
consideradas importantes.
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Em atenção ao ofício acima mencionado esclarecemos que, conforme comunicados ao
mercado datados de 22 de agosto, 18 de setembro, 3 de outubro e 08 de novembro de
2017, assim como os Fatos Relevantes de 21 e 22 de agosto e 09 de novembro de
2017, a Companhia esclarece aos seus acionistas e ao mercado em geral que o assunto
sobre potencial privatização da Eletrobras está sendo tratado pelo seu acionista
controlador, não tendo recebido, formalmente, do acionista controlador, informações,
laudos ou estudos a respeito das notícias divulgadas pela imprensa.
Conforme Instrução CVM nº 358/02, a Companhia enviou correspondência ao seu
acionista controlador, através do Ministério supervisor da Eletrobras, reiterando a
necessidade de que atos ou fatos relevantes, que envolvam a Companhia, devem ser
divulgados ao mercado, nos termos da referida regulamentação.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2017.
Armando Casado de Araujo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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