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COMUNICADO AO MERCADO
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, CNPJ n.º
02.474.103/0001-19 (“EBE” ou “Companhia”), vem, em cumprimento ao disposto na Instrução
CVM nº 358/2002 e Regulamento do Novo Mercado, informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que a Companhia tomou conhecimento, nesta data, do pedido de renúncia
do Sr. Carlos Henrique Boquimpani de Freitas ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores, para assumir um novo desafio profissional.
O Sr. Freitas relembra: “Foram quase 19 anos no grupo ENGIE, dos quais seis diretamente
na EBE, sendo os últimos dois anos na atual posição de Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores. Tenho muito orgulho de poder ter contribuído para tornar a EBE uma das
referências do setor elétrico brasileiro e de ter sido parte de uma equipe diferenciada,
altamente qualificada e coesa.”
Segundo o Sr. Eduardo Antonio Gori Sattamini, Diretor-Presidente da EBE, “Foram muitos
anos de convivência enriquecedora com o Carlos Freitas. Vejo com pesar sua decisão de
procurar novas experiencias, mas entendemos sua opção profissional e pessoal. A
Companhia, e o grupo Engie, têm um programa de sucessão com executivos consolidados,
o que nos ajudará na substituição do Carlos.”
A Companhia já iniciou a seleção de um novo profissional, com base em seu programa de
sucessão, e o Sr. Freitas acompanhará o processo de transição até a sua saída efetiva, em
15 de março de 2019, a partir da qual o Sr. Eduardo Sattamini, Diretor Presidente da
Companhia, acumulará interinamente o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores.
Acrescenta o Sr. Mauricio Stolle Bähr, Presidente do Conselho da Companhia: “Carlos foi um
forte contribuidor do grupo nestes 19 anos de trabalho e conseguiu dar continuidade ao
trabalho feito nos anos anteriores. A decisão do Sattamini acumular o cargo temporariamente
não causará descontinuidade no dia a dia da Companhia devido à sua experiencia anterior
no cargo.”
A EBE agradece ao Sr. Carlos Freitas pela dedicação e contribuição à Companhia ao longo
do período em que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de sucesso.

Florianópolis, 25 de janeiro de 2019.
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