AVISO AOS ACIONISTAS
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
CNPJ: 00.001.180/0001-26
COMPANHIA ABERTA
A CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – ELETROBRAS (“Companhia”)
informa que recebeu, em 21 de março de 2018, solicitação do acionista minoritário 3G
RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES (“3G Radar FIA”),
representado pelo seu gestor 3G RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA. (“3G Radar”),
detentor de ações preferenciais dessa Companhia, denominado “Acionista”, nos
termos da Instrução CVM 481/09 e 561/15 e do Ofício Circular/CVM/SEP/Nº02/2018,
informações de candidata indicada para o cargo no Conselho de Administração cuja
eleição ocorrerá na 58ª Assembleia Geral Ordinária – 58ª AGO a ser realizada em 27
de abril de 2018.
A candidata indicada pelo Acionista, que deverá concorrer à vaga no Conselho de
Administração da Companhia, é a Sra. Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta, para
eleição em separado pelos acionistas não controladores titulares de ações
preferenciais da Companhia.
As informações relativas à referida candidata encontram-se na correspondência em
anexo.
Em complemento ao Comunicado ao Mercado de 14 de março de 2018, informamos
que, qualquer membro eleito na referida assembleia exercerá seu mandato até o fim
do prazo do mandato dos membros eleitos na 57ª assembleia geral ordinária,
realizada em 28 de abril de 2017, qual seja, até a assembleia geral ordinária a ser
realizada em 2019.
Informamos que, nos termos da Lei das Estatais, regulamentada pelo Decreto n.º
8.945 de 27 de dezembro de 2016, a indicação apresentada, relativa à candidata do
Conselho de Administração, foi aprovada pelo Comitê de Gestão, Pessoas e
Elegibilidade, responsável pela verificação, em relação a cada um dos candidatos, do
atendimento dos referidos requisitos de elegibilidade elencados no artigo 17 da Lei das
Estatais e nos artigos 28 a 30 do Decreto 8.945/16. Tal obrigatoriedade abrange
quaisquer candidatos ao Conselho de Administração da Companhia, independente do
acionista que o indicar.
Por fim, informamos que em atendimento ao Art. 21-L da da Instrução CVM 561/2015
os candidatos supramencionados serão incluídos no Boletim de Voto à Distância
referente à 58ª AGO da Companhia.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018.

Armando Casado de Araujo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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