Teleconferência - Resultados do 4T19
Conference Call – Results of 4Q19

A Eletrobras tem o prazer de convidar seus acionistas, analistas e o
mercado em geral para participar de Teleconferência e Audiowebcast
sobre a divulgação de seus Resultados relativos ao 4º Trimestre de 2019
a ser realizada no dia 26 de março de 2020, quinta-feira.
Eletrobras would like to invite its shareholders, analysts and the market in general to
participate in Conference Call and Audiowebcast on its Results Release of the 4th quarter
of 2019 to be held on March 26, 2020, Thursday.
No dia da apresentação será disponibilizado arquivo
em Power-Point no seguinte endereço:
On the day of presentation will be available
a Power Point file in the following address:

http://www.eletrobras.com/ri
Teleconferência em Português
com Tradução Simultânea em Inglês
Conference Call in Portuguese
with Simultaneous Translation in English
Quinta-Feira, 26 de março de 2020
14:30 (Horário de Brasília)
1:30 p.m. (USA Eastern time)
5:30 p.m. (United Kingdom time)
(+1) 786 837 9597 (Estados Unidos)
(+44) 20 3318 3776 (Reino Unido)
(+1) 786 837 9597 (U.S.A)
(+44) 20 3318 3776 (United Kingdom)
0800-022-1325 ou (55 11) 3137-8037 (se estiver no Brasil)
0800-022-1325 or (55 11) 3137-8037 (if you are in Brazil)
Em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a Eletrobras informa que está em período de
silêncio, até a divulgação dos resultados, no dia 25 de março de 2020.
Aligned with the best corporate governance practices, Eletrobras informs that it is in “quiet period”, due to results release,
scheduled to March 25, 2020.
EBR & EBR.B

LISTED

NYSE

ELET3 & ELET6

Teleconferência - Resultados do 4T19
Conference Call – Results of 4Q19

Dados de Acesso ao Webcast
Webcast Access
Webcast em Português:
URL: http://webcast2.conferenciacorp.com.br/evento/eletrobrasteleconferencia26320/login
Webcast in English:
URL: http://webcast2.conferenciacorp.com.br/evento/eletrobrasconference-call26320/login
Requisitos Mínimos para acesso ao Webcast

Processador Pentium 4 - 2GHz ou equivalente, Memória 512MB
Internet Explorer: 8 ou superior
Chrome: Todas as versões; Firefox: 24 ou superior
Adobe Flash Player: 11 ou superior
Recomenda-se desabilitar bloqueador de popups

Minimum Requirements
Pentium 4 - 2GHz or equivalent processor, Memory 512MB
Internet Explorer: 8 or higher
Chrome: all versions; Firefox: 24 or higher
Adobe Flash Player: 11 or higher
Recommended disable popups

Conheça o Ombudsman de RI da Eletrobras, plataforma exclusiva para o
recebimento e encaminhamento de sugestões, reclamações, elogios e
solicitações de manifestantes no que tange ao mercado de valores
mobiliários no nosso website de Relações com Investidores.
Get to know the Eletrobras IR Ombudsman, an exclusive platform for
receiving and forwarding suggestions, complaints, and requests from protesters
regarding the securities market on our Investor Relations website.
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