COMUNICADO AO MERCADO
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
CNPJ: 00.001.180/0001-26
COMPANHIA ABERTA
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (“Companhia”) comunica que, nos
termos do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada e atualmente
em vigor, recebeu correspondência de NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT,
por meio da qual informa ao emissor que diminuiu sua participação para 4,934% em 06
de novembro de 2017.
Além disso, informa deter 13.096.128 ações preferenciais B, que representam 4,934%
do total dessas ações emitidas pela Companhia (265.436.883 ações preferenciais B).
Em sua correspondência o acionista ainda informa que não existe um acordo de
acionistas ou um contrato que regule o direito de voto ou a compra e venda de títulos
emitidos pela empresa e que o propósito da aquisição realizada pela companhia é
relacionado puramente a investimento.
A íntegra da correspondência recebida pela Companhia encontra-se anexa a este
comunicado.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2017.
Armando Casado de Araujo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Departamento de Relações com Investidores
Av. Presidente Vargas, 409 – 9º andar
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Para atenção da: Relação com Investidores
Notificação de posse de acordo com a Instrução CVM nº 358/2002
I)

Nome e endereço do acionista:
Norges Bank (O Banco Central da Noruega, número de registro 937884117),
Bankplassen 2, P.O Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Noruega

II)

O propósito desta aquisição é puramente relacionado à investimento

III)

Em 06/11/2017 a participação em ações preferenciais B do Norges Bank na
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (SEDOL: 2308445) ficou abaixo do limite de
5% e somou um montante de 13.096.128 ações preferenciais B ou 4,934%
do total de ações preferenciais B da companhia (265.436.883 ações
preferenciais B)

IV)

Antes de reduzir sua participação, o Norges Bank possuía 13.341.918 das
ações preferenciais B na Centrais Elétricas Brasileiras S.A., equivalente a
5,026% das ações preferenciais B da companhia.

V)

Não existe um acordo de acionistas ou um contrato que regule o direito de
voto ou a compra e venda de títulos emitidos pela empresa

O escritório de advocacia Trenc, Rossi e Watanabe Advogados (Rua Arquiteto
Olavo Redig de Campo, n° 105, 29° andar (escritório 292), 30° e 31°
andares, Edifício EZ Towers, Torre A, Jardim São Francisco, CEP 04711-035)
foi designado como o agente de serviço para processos expecíficos e
exclusivamente
relacionados
a
processos
judiciais
ou
processos
administrativos cuja ação seja contra o Norges Bank in Brazil para assuntos
corporativos estritamente relacionado com o cumprimento do art. 119 da Lei
6.404/1976.
Atenciosamente,

VI)
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