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EQUATORIAL ENERGIA S.A. 
Companhia Aberta 

CNPJ n.º 03.220.438/0001-73 
NIRE 2130000938-8 | Código CVM n.º 02001-0 

 
FATO RELEVANTE 

 
EQUATORIAL ENERGIA S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no art. 157, 
§ 4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na 
Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em continuidade aos Fatos 
Relevantes de 26 e 31 de março e 3 de abril de 2020, vem informar aos seus acionistas e ao mercado 
em geral o quanto segue: 

 
Foram divulgadas na data de hoje as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2019 de uma das principais subsidiárias da Companhia, a Equatorial Pará 
Distribuidora de Energia S.A. (“Equatorial Pará”). 
 
Concomitantemente, a Companhia disponibilizou em seu website planilha com os dados 
operacionais e financeiros da Equatorial Pará referentes ao 4º trimestre de 2019. A planilha pode 
ser acessada através do endereço ri.equatorialenergia.com.br, dentro da seção “Informações 
Financeiras”, sub seção “Dados Operacionais e Financeiros”. 
 
A Companhia esclarece que segue trabalhando de forma incessante, junto aos auditores 
independentes e às demais partes envolvidas, para a pronta conclusão e divulgação das 
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019. 
 

São Luís, 17 de abril de 2020. 
 
 

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima 
Diretor de Relações com Investidores 
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MATERIAL FACT 

 
EQUATORIAL ENERGIA S.A. (“Company”), in compliance with the provisions set forth 
under Article 157, Paragraph Four, of the Law No. 6,404, dated as December 15th, 1976, as 
amended (“Brazilian Corporate Law”), and under CVM Instruction No. 358, dated as January 3rd, 
2002, as amended, and in continuity to the Material Facts of March 26th and 31st, and April 3rd,  
2020, hereby informs its shareholders and the market in general the following: 
 
Today, the financial statements related to the fiscal year ended on December 31st, 2019 of one of 
its main subsidiaries, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (“Equatorial Pará”) has been 
disclosed. 
 
Simultaneously, the Company has published in its website a spreadsheet with the main 4Q19 
operational and financial data from Equatorial Pará. The file can be found at 
ir.equatorialenergia.com.br, under “Financial Information” Section, “Operational and Financial 
Data” Subsection. 
 
The Company clarifies that it keeps working incessantly, together with its independent auditors 
and the other parties involved, to promptly conclude and disclose its own financial statements 
related to the fiscal year ended on December 31st, 2019. 
 
 

São Luís, April 17th, 2020. 
 
 

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima 
Investor Relations Officer 

 


