FATO RELEVANTE
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
CNPJ: 00.001.180/0001-26
COMPANHIA ABERTA
Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 15 de
janeiro de 2018, a Eletrobras optou, neste dia, por realizar nova alienação de parte das ações
na coligada Energisa Mato Grosso S.A. (“Energisa MT”) ou (“Ofertante”) de titularidade da
Eletrobras, no âmbito da (“OPA”) - Oferta Pública Voluntária para Aquisição de ações ordinárias
e preferencias da Energisa MT divulgada por ordem e conta de sua controladora, Energisa S.A..
Após a adesão à OPA realizada em 16 de janeiro de 2018, a Eletrobras passou a deter um total
de 14.754.310 (quatorze milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e dez) ações
da Energisa MT, sendo 940.000 (novecentos e quarenta mil) ações ordinárias (ENMT3) e
13.814.310 (treze milhões, oitocentos e quatorze mil, trezentos e dez) ações preferenciais
(ENMT4).
De acordo com as condições da OPA, caso a Ofertante venha a adquirir mais de 2/3 (dois
terços) das ações em circulação de uma mesma espécie e classe, a Ofertante, neste ato, obrigase, a adquirir ações objeto da oferta remanescente, pelo prazo de 03 (três) meses, contados da
data do leilão, ou seja, de 16 de janeiro de 2018 a 16 de abril de 2018, pelo preço por ação
previsto no edital e atualizado pela variação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia do Banco Central do Brasil, (“Taxa SELIC”).
Nesse sentido, a Eletrobras realizou a venda de 10.255.310 (dez milhões, duzentos e cinquenta
e cinco mil, trezentos e dez) ações preferenciais que foram desbloqueadas, equivalentes a cerca
de 7,36% das ações preferenciais e 4,82% do total do Capital Social da Energisa MT, sendo que
as demais ações de propriedade da Eletrobras continuam bloqueadas em garantia de ações
judiciais e/ou outros contratos celebrados pela Companhia.
O preço de venda da OPA é fixo em R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) por ação, o qual,
atualizado pela Taxa SELIC, será de R$ 8,63 (oito reais e sessenta e três centavos)

sem

distinção de preço entre ações ordinárias (“ON”) e ações preferenciais (“PN”), permitindo que a
Eletrobras receba o valor de R$ 88.503.325,30 (oitenta e oito milhões, quinhentos e três mil,
trezentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) pela venda das ações acima mencionadas.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 2018.
Armando Casado de Araujo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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