COMUNICADO AO MERCADO
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 recebeu da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão,
em 16 de novembro de 2017, o Ofício nº 1743/2017-SAE, conforme transcrito a seguir,
solicitando esclarecimentos a respeito da veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 16
de novembro de 2017, sob o título “Eletrobras vai cortar mais investimentos”.
Transcrição do Ofício nº 1743/2017-SAE

“Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras
At. Sr. Armando Casado de Araújo
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 16/11/2017, sob o
título “Eletrobras vai cortar mais investimentos”, consta, entre outras
informações, que:
1. essa empresa tem uma alta alavancagem financeira, de 4,1 vezes a relação
dívida líquida sobre o Ebtida. Sua meta é reduzir essa relação para menos
de 3 vezes no fim de 2018;
2. com relação aos investimentos, a expectativa é encerrar o ano com aportes
de pouco mais de R$ 5 bilhões (os quais já recuaram de R$ 8,5 bilhões, no
ano passado, para R$ 3,7 bilhões até setembro);
3. o Plano de Aposentadoria Extraordinária (PAE) teve adesão de 2.108
empregados, o que permitirá economizar R$877 milhões ao ano. Outro
plano de demissões, que prevê a adesão de 2.500 funcionários, no Rio,
Brasília, Recife e Florianópolis, será lançado em dezembro e encerrado em
agosto de 2018.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 17/11/2017, com a
sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas
importantes.”
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Assim, em cumprimento ao ofício em referência, a Companhia vem informar o que
segue:
1. Conforme a Companhia divulgou ao mercado, no último dia 13 de novembro de
2017, através do Informe aos Investidores sobre as Informações Trimestrais relativas
ao período encerrado em 30 de setembro de 2017, e da apresentação da
Teleconferência realizada ao mercado, em 14 de novembro de 2017, foi atingido o
indicador “Dívida líquida/Ebitda ajustado” de 4,1 vezes, se aproximando da meta
estabelecida na estratégia de “Disciplina Financeira” prevista no Plano Diretor de
Negócios e Gestão (“PDNG”) 2017-2021, adequadamente divulgado ao mercado por
meio do Fato Relevante de 17 de novembro de 2016;
2. A meta estabelecida no Plano Diretor de Negócios e Gestão (“PDNG”) 2017-2021 da
Companhia de manter seu indicador “Dívida líquida/Ebitda ajustado” para igual ou
menor que 4 vezes tem por objetivo reduzir sua alavancagem financeira;
3. No que se refere aos investimentos do exercício de 2017, fazemos remissão ao
comunicado ao mercado da Companhia, divulgado em 16 de novembro de 2017, em
resposta ao Ofício nº 374/2017/CVM/SEP/GEA-1, que possui todos os esclarecimentos
a respeito deste assunto;
4. No que respeita ao lançamento, metas, adesões de empregados e economias do
Plano de Aposentadoria Extraordinária (PAE) e do Plano de Incentivo ao Desligamento PID, todas as informações já foram objeto de prévia divulgação ao mercado, por meio
dos canais adequados, inclusive através do acima citado Plano Diretor de Negócios e
Gestão (“PDNG”) 2017-2021, dos Informes aos Investidores sobre as Informações
Trimestrais relativas aos períodos encerrados em 30 de julho de 2017 (2T17) e em 30
de setembro de 2017 (3T17), e da apresentação da Teleconferência realizada ao
mercado, em 14 de novembro de 2017;
5. Todos os documentos citados acima, como o Plano Diretor de Negócios e Gestão
(“PDNG”) 2017-2021, divulgado ao mercado por meio do Fato Relevante de 17 de
novembro de 2016, os Informes aos Investidores sobre as Informações Trimestrais
relativas aos períodos encerrados em 30 de julho de 2017 (2T17) e em 30 de setembro
de 2017 (3T17) e a apresentação da Teleconferência realizada ao mercado, em 14 de
novembro de 2017, encontram-se disponíveis no website da CVM (www.cvm.gov.br),
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da Eletrobras (www.eletrobras.com/ri) e foram devidamente arquivados junto New
York Stock Exchange – NYSE, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e Bolsa
de Madri – Latibex, estando disponíveis a todos os investidores.
6. Ante ao todo exposto, a Companhia entende que todos os dados e informações
publicados pela imprensa foram previamente publicados ao mercado pela Companhia,
através dos canais adequados, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017.
Armando Casado de Araujo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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