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, em 5 de janeiro de 2018, da
Comissão de Valores Mobiliários, o Ofício nº 4/2018/CVM/SEP/GEA-1, solicitando
esclarecimentos a respeito da notícia veiculada nesta data, na mídia eletrônica Reuters
Brasil, seção Notícias, sob o título “Alvo de ação nos EUA, Eletrobras fecha contrato
com advogados para resolver caso”, conforme transcrita ao final deste comunicado.
Em atenção ao ofício acima mencionado esclarecemos que:
1. Todas as informações referentes ao novo contrato firmado com o escritório Hogan
Lovells foi objeto do comunicado ao mercado de 26 de dezembro de 2017;
2. Esclarecemos que o escritório Hogan Lovells não é responsável pela defesa da
Eletrobras e seus administradores no âmbito da ação coletiva movida por investidores
nos Estados Unidos ("Class Action"), conforme equivocadamente mencionado no título
da reportagem em referência;
3. Ante ao todo exposto, a notícia não traz informações novas que já não haviam sido
objeto da adequada divulgação e esclarecimento ao mercado pela Companhia.

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2018.
Armando Casado de Araujo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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COMUNICADO AO MERCADO
Transcrição do Ofício nº 4/2018/CVM/SEP/GEA-1
“Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.”
Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, na mídia eletrônica Reuters
Brasil, seção Notícias, sob o título “Alvo de ação nos EUA, Eletrobras fecha
contrato com advogados para resolver caso”, em que constam as seguintes
afirmações:
A estatal Eletrobras assinou novo contrato de até 42,8 milhões de reais com
o escritório norte-americano de direito Hogan Lovells, especializado em
investigações corporativas, para concluir apurações já em curso sobre
eventual prática de corrupção na companhia, segundo publicação no Diário
Oficial da União desta sexta-feira.
Segundo extrato do documento, a nova contratação visa 'resolução do caso
perante as autoridades norte-americanas', o que seria importante para
reduzir riscos em momento em que o governo já anunciou planos de
privatizar a empresa neste ano.
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à
veracidade da notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais
entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente outras
informações consideradas importantes sobre o tema.
3. Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da
Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas
controladores da Companhia, bem como todas as demais pessoas com acesso
a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estes teriam
conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado.
4. Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET,
categoria:
Comunicado
ao
Mercado,
tipo:
Esclarecimentos
sobre
questionamentos da CVM/B3, assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual
deverá incluir a transcrição deste ofício.
5. Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas,
no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9º,
da Lei 6.385/76, e na Instrução CVM nº 452/07, caberá a determinação de
aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem
prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não cumprimento da
exigência contida neste ofício, enviado exclusivamente por e-mail, até
08.01.2018, não obstante o disposto no parágrafo único do art. 6º da
Instrução CVM nº 358/02.
Atenciosamente,”
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