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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, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em Reunião do
Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovada a execução dos investimentos
necessários para implantação do Conjunto Eólico Campo Largo Fase 2 (“Campo Largo 2” ou
“Projeto”), localizado nos municípios de Sento Sé e Umburanas (BA), que totaliza 361,2 MW
de capacidade instalada e aproximadamente 200,0 MW médios de energia assegurada, o
que possibilita o início das atividades de construção do projeto.
A Companhia investirá aproximadamente R$1,6 bilhão no Projeto, cuja entrada em operação
está prevista para início de 2021. Com a implantação da segunda fase do Conjunto Eólico
Campo Largo, a capacidade instalada de energia eólica da EBE ultrapassará 1,2 gigawatt
(GW).
Campo Largo 2 se beneficiará da sinergia com estruturas existentes, como a subestação e a
linha de transmissão, implementadas pela Companhia durante a execução da primeira fase
do Conjunto Eólico Campo Largo, que junto com o Projeto totalizam 687,7 MW de capacidade
instalada. A produção de Campo Largo 2 está totalmente direcionada para atender a
crescente demanda de energia no Ambiente de Contratação Livre (ACL) através do portfólio
de clientes atendidos pela comercializadora da Companhia.
O Diretor-Presidente da EBE, Eduardo Sattamini, destacou: “É com imensa satisfação que
anunciamos o início dos trabalhos para implantação de Campo Largo 2. Um passo relevante
na direção estratégica da EBE, avançando assim no objetivo de tornar nosso parque gerador
cada vez mais renovável e de estarmos cada vez mais próximos de nossos clientes.”

Florianópolis, 19 de fevereiro de 2019.
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