FATO RELEVANTE
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
CNPJ: 00.001.180/0001-26| NIRE: 533.0000085-9
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 seus acionistas e ao mercado em geral
que assinou, em 31 de dezembro de 2018, o termo de adesão ao Acordo de Leniência, firmado entre o
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (“CGU”) e a Odebrecht S/A (“Odebrecht”),
com a interveniência da Advocacia Geral da União (“AGU”), para fins de ressarcimento, em relação a
empreendimentos dos quais participa, direta ou indiretamente, por meio de suas controladas.
As empresas Eletrobras que serão beneficiadas pelo referido Acordo de Leniência e os respectivos
valores a receber, em 21 (vinte e uma) parcelas anuais, a serem corrigidas pela SELIC, a partir de
outubro de 2019, estão descritos no quadro abaixo:

Furnas

Valores a receber
R$ 117.684.249,48

Eletrobras

R$ 13.263.047,11

Chesf

R$ 13.263.047,11

Eletronorte

R$ 17.669.331,01

Total

R$ 161.879.674,71

Os valores a receber consideram as participações acionárias das empresas Eletrobras nos
empreendimentos das Usinas Hidroelétricas de Santo Antônio e de Belo Monte, para os quais já haviam
sido registradas perdas oriundas dos achados da investigação independente, contratada pela Eletrobras,
nos valores de R$122.841 mil e de R$91.464 mil, respectivamente, até 31 de dezembro de 2017.
A adesão ao Acordo é uma oportunidade de fazer retornar à Eletrobras parte dos recursos a que a
Companhia tem direito, diante dos prejuízos causados pela Odebrecht, decorrentes do esquema de
corrupção desvendado pela Operação Lava Jato.
A Eletrobras continuará adotando as medidas necessárias para ressarcimento dos danos causados às
empresas Eletrobras, em razão dos atos ilícitos dos quais foi vítima.

Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 2019
Armando Casado de Araujo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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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 SecuritiesAct de 1933,
conforme alterado, e Seção 21E do Securitiesand 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.

