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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, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral o que segue:
1.
Devido a fatores e elementos alheios ao controle da administração, e que afetaram
sensivelmente o processo de finalização das demonstrações financeiras da Companhia, a
Companhia decidiu adiar a divulgação de suas demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019 (“DFs”).
2.
A Companhia esclarece que trata com estrito rigor técnico o processo de elaboração e
divulgação de informações, e que a decisão de adiamento da divulgação das DFs, de forma
diligente, busca assegurar a apresentação de informações corretas, completas e confiáveis.
3.
A elaboração das DFs consolidadas da Companhia envolve longo processo de consolidação
das informações inerentes às empresas do grupo, uma vez que a Companhia é uma holding
controladora de diversas sociedades e empreendimentos no setor de energia elétrica, com
investimentos nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e outros
serviços.
4.
Esse ano, enfrentou-se enormes desafios no processo de consolidação das informações
financeiras, em especial decorrentes da complexidade relacionada à harmonização das práticas
contábeis então adotadas pela Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. (“Equatorial
Alagoas”), Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. (“Equatorial Piauí”) e pela Integração
Transmissora de Energia S.A. (“INTESA”) (conjuntamente “Adquiridas”), cujos controles foram
recentemente adquiridos pelo Grupo Equatorial e, adicionalmente, os trabalhos de auditoria
relativos à alocação do preço de compra destas Adquiridas e em desafios na consolidação das suas
demonstrações contábeis pela Companhia.
5.
A Companhia empreende seus melhores esforços para, não obstante esses desafios,
concluir os trabalhos de elaboração das DFs nos prazos aplicáveis. Contudo, diante das graves
circunstâncias que acometem o País, com o rápido crescimento da magnitude dos impactos
oriundos da pandemia do novo corona vírus (COVID-19), agravaram-se as adversidades
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enfrentadas para a finalização dos trabalhos, culminando na impossibilidade de manter o
cronograma inicialmente previsto para apresentação das DFs.
6.
Nesse cenário, prezando acima de tudo por seu respeito aos acionistas da Companhia e
demais investidores, e sem abdicar do rigor técnico que lhe é imprescindível para assegurar a
confiabilidade e a exatidão das informações financeiras, a Companhia decidiu postergar a
apresentação das suas DFs, anteriormente agendada para o dia 27 de março de 2020, atualmente
prevista para ocorrer no dia 20 de abril de 2020.
7.
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 DFs.
8.
Por fim, a Companhia ressalta que manterá a realização da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, a ser oportunamente convocada, para deliberar sobre as demais matérias previstas no
art. 132 da Lei das S.A. Tão logo as DFs estejam disponíveis, será convocada nova Assembleia
Geral Extraordinária para deliberar sobre as DFs e a destinação dos resultados do exercício.
São Luís, 26 de março de 2020.

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Diretor de Relações com Investidores
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Publicly-held Company
Corporate Taxpayer ID 03.220.438/0001-73
Company’s Registry (NIRE) 2130000938-8 | CVM Code No. 02001-0
MATERIAL FACT
EQUATORIAL ENERGIA S.A. (“Company”), in compliance with the provisions ser forth
under Article 157, Paragraph 4, of the Law No. 6,404, dated as December 15th, 1976, as amended
(“Brazilian Corporate Law”), and under CVM Instruction No.º 358, dated as January 3rd, 1976, as
amended, herby informs its shareholders and the market in general of the following:
1.
Due to factors and elements beyond the control of management, which significantly
affected the process of finalizing the Company’s financial statements, the Company decided to
postpone the disclosure of its financial statements for the fiscal year ended on December 31st, 2019
(“FS”).
2.
The Company clarifies that it handles the process of preparing and disclosing information
with strict technical rigor, and that the decision to postpone the disclosure of the FS, diligently,
seeks to ensure the presentation of correct, complete and reliable information.
3.
The preparation of the Company’s consolidated FS involves a long process of consolidating
the information inherent to the group’s companies, since the Company is a holding company that
controls several companies and projects in the electric energy sector, with investments in the
segments of distribution, generation and distribution, transmission, marketing and other services.
4.
This year, enormous challenges were faced in the process of consolidating financial
information, especially as a result of the complexity related to the harmonization of accounting
practices then adopted by Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. (“Equatorial
Alagoas”), Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. (“Equatorial Piauí”) and by Integração
Transmissora de Energia SA (“INTESA” ) (jointly “Acquired”), whose control was recently
acquired by the Equatorial Group, and also auditing works related to the allocation of the purchase
price of the Acquired and challenges in the consolidation of their financial statements by the
Company.
5.
The Company makes its best efforts to, despite these challenges, complete the work on
preparing the FS within the applicable deadlines. However, in face of the serious circumstances
that affect the country, with the rapid growth of the magnitude of the impacts arising from the
pandemic of the new corona virus (COVID-19), the adversities faced for the completion of the
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works worsened, culminating in the impossibility of maintaining the initially planned schedule for
presentation of the FS.
6.
In this scenario, valuing above all for its respect for the Company’s shareholders and other
investors, and without giving up the technical rigor that is essential to ensure the reliability and
accuracy of the financial information, the Company decided to postpone the presentation of its
FS, previously scheduled for March 27th, 2020, now expected to occur in April 20th, 2020.
7.
The Company clarifies that it continues to work incessantly, with the independent auditors
and the other parties involved for the prompt conclusion and disclosure of the FS.
8.
Finally, the Company emphasizes that it will maintain the holding of the Annual
Shareholders’ Meeting of the Company, to be convened in due course, to resolve on the other
matters provided for in Article 132 of the Brazilian Corporate Law. As soon as the FS are available,
a new Extraordinary Shareholders’ Meeting will be called to resolve on the FS.

São Luís, March 26th, 2020.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Investors Relations Officer
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