SUMÁRIO DAS DECISÕES
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 atenção ao disposto no inciso III do artigo 33 da
Resolução CVM 80/2022, informa aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral, o Sumário das
Decisões tomadas na 182ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada nesta data.
Os Senhores Acionistas presentes na 182ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas decidiram:
1. Aprovar, por maioria dos acionistas titulares de ações ordinárias, a eleição da chapa única composta
pelos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia:
CHAPA
Carlos Augusto Leone
Piani
Daniel Alves Ferreira
Felipe Vilela Dias
Ivan de Souza
Monteiro
Marcelo de Siqueira
Freitas
Marcelo Gasparino da
Silva
Marisete Fatima Dadald
Pereira
Octavio Cortes Pereira
Lopes
Vicente Falconi Campos

Favor

Contra

Abstenção

863.062.077

139.834.888

55.036.169

2. Condicionar a posse do Sr. Carlos Augusto Leone Piani à renúncia de eventuais cargos por ele
ocupado nas sociedades que podem ser consideradas concorrentes, quais sejam Equatorial Energia
S.A. e Vibra Energia S.A.

3. Aprovar, por maioria dos acionistas titulares de ações preferenciais, reunidos em eleição em
separado, a eleição de Pedro Batista de Lima Filho, para o Conselho de Administração, conforme
quórum a seguir:

Candidato
Pedro Batista de Lima
Filho
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Favor

Contra

Abstenção

139.438.559

613.880

5.451.125
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Este documento pode conter estimativas e projeções que não são declarações de fatos ocorridos no passado, mas refletem crenças e expectativas de nossa administração e podem constituir estimativas e projeções sobre eventos futuros de acordo com Seção 27A do Securities Act de 1933,
conforme alterado, e Seção 21E do Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado. As palavras “acredita”, “poderá”, “pode”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e similares têm por objetivo identificar estimativas que necessariamente envolvem riscos e incertezas,
conhecidos ou não. Riscos e incertezas conhecidos incluem, mas não se limitam a: condições econômicas, regulatórias, políticas e comerciais gerais no Brasil e no exterior, variações nas taxas de juros, inflação e valor do Real, mudanças nos volumes e padrão de uso de energia elétrica pelo
consumidor, condições competitivas, nosso nível de endividamento, a possibilidade de recebermos pagamentos relacionados a nossos recebíveis, mudanças nos níveis de chuvas e de água nos reservatórios usados para operar nossas hidrelétricas, nossos planos de financiamento e
investimento de capital, regulamentações governamentais existentes e futuras, e outros riscos descritos em nosso relatório anual e outros documentos registrados perante CVM e SEC. Estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas e não assumimos nenhuma
obrigação de atualizar quaisquer dessas estimativas ou projeções em razão da ocorrência de nova informação ou eventos futuros. Os resultados futuros das operações e iniciativas das Companhias podem diferir das expectativas atuais e o investidor não deve se basear exclusivamente nas
informações aqui contidas. Este material contém cálculos que podem não refletir resultados precisos devido a arredondamentos realizados.

4. Aprovar, por maioria, a proposta apresentada por acionistas para fixar prazo para o mandato
unificado do Conselho de Administração, excepcionalmente, até a assembleia geral ordinária a ser
realizada em 2025, conforme autorizado no item 4.5.1 do Regulamento de Listagem Nível 1 de
Governança Corporativa da B3.
Item Pauta
Mandato até 2025

Favor
824.821.451

Contra
59.407

Abstenção
230.017.430

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2022.

Elvira Cavalcanti Presta
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
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informações aqui contidas. Este material contém cálculos que podem não refletir resultados precisos devido a arredondamentos realizados.

