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Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; NYSE:
EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no
dia 23 de setembro de 2021, o Conselho de Administração da Eletrobras deliberou pela aprovação do
valor apurado do Ativo Imobilizado em Curso – AIC “ressarcível” da Amazonas Energia, da Boa Vista
Energia, atual Roraima Energia e da Eletroacre, atual Energisa Acre, decorrente do direito conferido
pela Cláusula 5 – Obrigações do Comprador, do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças, anexo do Edital do Leilão de Privatização n.º 2/2018-PPI/PND. Também foi aprovada a
assinatura do Contrato de Ressarcimento do AIC a ser celebrado pela Eletrobras, distribuidoras e novos
controladores.
Com essas aprovações, somadas às aprovações ocorridas em abril de 2021, do valor apurado do AIC
“ressarcível” da Ceal, atual Equatorial Alagoas, e da Cepisa, atual Equatorial Piauí, fica restando apenas
a aprovação do AIC da Ceron, que ainda está sendo apurado por consultoria especializada contratada
pela distribuidora. A expectativa é de finalização da apuração durante o mês de outubro, conforme
cronograma apresentado pela consultoria.
Até a presente data, a Eletrobras ainda não assinou os Contratos de Ressarcimento com as cinco
distribuidoras que já têm o valor do AIC “ressarcível” definido e aprovado pelo Conselho de
Administração. Somente após a assinatura dos contratos, a Eletrobras poderá registrar esses ativos no
Balanço da empresa, com impacto na demonstração de resultados. A Eletrobras espera assinar os cinco
Contratos de Ressarcimento em breve, dado que a versão final do documento foi amplamente discutida
e aprovada pelas partes envolvidas.
Quando da realização da modelagem de venda das distribuidoras, somente os ativos imobilizados em
serviço (AIS) contidos no laudo de avaliação de ativos, na data base de fevereiro de 2017, foram
utilizados no valuation da nova concessão de 30 anos. No entanto, na mesma data base, as
distribuidoras da Eletrobras continham aproximadamente R$ 2,0 bilhões de ativos imobilizados em
curso, que não foram precificados. Dessa forma, o TCU determinou a inclusão, no Edital de Venda e no
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, de dispositivo que permitisse o
compartilhamento com a Eletrobras de benefícios futuros do reconhecimento, pela Aneel, desse AIC na
Base de Remuneração Líquida das distribuidoras. Ficou assegurado à Eletrobras o direito a ser
ressarcida no valor correspondente a 50% do saldo do AIC, existente na data-base de fevereiro de
2017, e reconhecido pela Aneel na Base de Remuneração Regulatória Líquida das distribuidoras na
primeira revisão tarifária após a desestatização.
As condições gerais do Contrato de Ressarcimento foram estabelecidas no Contrato de Compra e Venda
de Ações e Outras Avenças das distribuidoras. O valor seria apurado por consultoria especializada,
cadastrada na Aneel, e contratada pela distribuidora, com a Eletrobras participando da apuração e com
o poder de não aceitar o valor apurado, podendo demandar a contratação de nova consultoria. O valor
apurado do AIC poderia ser pago à vista ou em até 60 parcelas, com o saldo devedor sendo corrigido
por 111% da Selic.
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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.

O valor do AIC “ressarcível” apresentado em laudo emitido por consultoria especializada e aprovado
pelo Conselho de Administração da Eletrobras foi atualizado até a data base da revisão tarifária
extraordinária - RTE das cinco distribuidoras. Esse valor ainda será atualizado por 111% da Selic pro
rata temporis até a data de assinatura do Contrato de Ressarcimento.
Segue abaixo tabela com valor do AIC “ressarcível” que será pago à Eletrobras e a data base da RTE
de cada distribuidora:

Apuração do AIC "Ressarcível" - Valor a ser Pago à Eletrobras (R$ Mil)
Empresa
AIC Data Base RTE
Data RTE
Ceal
61.327
03/05/2020
Cepisa
44.939
02/12/2020
Amazonas Energia
419.959
01/11/2020
Boa Vista Energia
19.037
01/11/2020
Eletroacre
43.524
13/12/2020
Total
588.786

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2021.

Elvira Cavalcanti Presta
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
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