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 COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS 

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A 
CNPJ: 00.001.180/0001-26 | NIRE: 533.0000085-9 

COMPANHIA ABERTA 

 

 

Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; NYSE: 

EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) em atendimento ao Anexo 30-XXXIII da instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários número 552, de 9 de outubro de 2014, comunica aos seus acionistas 

e ao mercado em geral, a seguinte transação com parte relacionada: 

 

Nome das partes Companhia: Centrais Elétricas Brasileiras S/A 

(“Eletrobras”);  

 

Parte Relacionada: Centrais Elétricas do Norte do Brasil 

– Eletronorte (“Eletronorte”). 

 

Relações com a Companhia A Eletrobras é controladora da Eletronorte e detém 

99,66% de seu capital social.  

 
 

Data da operação 23 de junho de 2022 

Objeto do Contrato Eletronorte reconhece a confissão e consolidação da dívida 

oriunda decorrente dos processos judiciais da El Paso, que 

eram de responsabilidade da Amazonas GT e foi 

efetivamente pago pela Holding, na condição de 

garantidora, no valor total de R$ 567.000.000,00 

(quinhentos e sessenta e sete milhões de reais). 

Principais termos e condições Condições: 

- Valor líquido: R$ 567.000.000,00; 

- Saldo a ser amortizado em 60 (sessenta)  

parcelas mensais e sucessivas; 

- Primeiro Pagamento: dia 30 do mês subsequente à 

assinatura do Instrumento; 

- Juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por  

cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida 

exponencialmente de uma sobretaxa de 1,50% (um inteiro 

e cinquenta por cento) ao ano.  

Justificativa pormenorizada das 

razões pelas quais a administração da 

Companhia considera que a transação 

observou condições comutativas ou 

prevê pagamento compensatório 

adequado. 

A proposta de pagamento apresentada foi negociada entre 

as partes e analisada sob a perspectiva de comutatividade. 

Foram adotados como referência os níveis de taxas de juros 

atualmente observadas no mercado secundário para as 

debêntures emitidas pela Eletrobras. As condições 

financeiras também estão aderentes com o custo da última 

captação da Eletronorte. 

Eventual participação da contraparte, 

de seus sócios ou administradores no 

processo de decisão da controlada do 

emissor acerca da transação ou da 

negociação da transação como 

representantes da Companhia, 

descrevendo essas participações. 

O Conselho de Administração da Eletronorte, em 

13/10/2021, por meio da Deliberação 0087/2021, 

autorizou que os representantes da Eletronorte 

subscrevam o Termo de Mediação, no valor de R$ 

567.000.000,00 (quinhentos e sessenta e sete milhões de 

reais), com a Câmara Fundação Getúlio Vargas de 

Mediação e Arbitragem (Câmara FGV), para fins da 

composição a ser homologada judicialmente nos processos 
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judiciais identificados pelo nº 0013391- 90.2010.4.01.3400 

(El Paso Amazonas Ltda) e nº 0039286-87.2009.4.01.3400 

(El Paso Rio Negro Ltda). 

 

 

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022. 

 

Elvira Cavalcanti Presta 

Diretora Financeira e de Relações com Investidores 

https://ri.eletrobras.com/

