SUMÁRIO DAS DECISÕES
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
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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 30 da
Instrução CVM 480/2009, informa aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral, o Sumário das
Decisões tomadas na 180ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada nesta data.
Os Senhores Acionistas presentes na 180ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas decidiram:
1. Aprovar, por maioria, a reforma do estatuto social da Eletrobras nos termos da Proposta da
Administração, com as modificações sugeridas pelo voto da União, especificamente nos artigos: art.
5º, §1º, §2 º, §3º e §4º; art. 25 caput; art. 29, §2º, inciso III; art. 32, inciso I e §4º; art. 36, inciso
XXXIII; art. 40, §13; art. 43, §2º; art. 45, §1º e §2º; art. 52 caput e §2°.
Informamos ainda que foi aprovado, por maioria dos acionistas, a retirada de pauta da proposta de alteração
estatutária dos seguintes artigos: art. 17, inciso X; art. 29, §6 º e art. 36, inciso LXV, do Estatuto Social.
O Estatuto Social consolidado, nos termos do inciso XII do artigo 30 e inciso XXIII do artigo 31 da Instrução
CVM 480/09, estará também disponível, no prazo de até 7 dias úteis, contados desta data, nos websites da
Companhia (https://eletrobras.com/pt/Paginas/Estatuto-Politicas-e-Manuais.aspx), da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2021
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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.

