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Evoltz (Grupo TPG) se credencia para a aquisição da participação da 
Eletrobras na Manaus Transmissora de Energia S.A (MTE) 

A Evoltz Participações S/A e a Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras) 
são acionistas na MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A desde 2018, com 
50,5% e 49,5% de participação cada uma no capital social, respectivamente.  

A MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A tem a concessão de uma linha de 
transmissão de 558 km de extensão que opera em 500 kV, em corrente alternada, 
circuito duplo, tendo origem na subestação Oriximiná, localizada no Estado do Pará, 
passando pela subestação Silves e terminando na subestação Lechuga, estas duas 
últimas localizadas no Estado do Amazonas. A linha de transmissão atravessa 12 
municípios em 2 estados (Pará e Amazonas). 

A Evoltz dispõe de 3.561 km de linhas de transmissão, com passagem por 10 
estados da federação, distribuídas em 7 empresas operacionais com RAP (receita 
anual permitida) consolidada de R$ 525 milhões.   

Cumprindo com seu planejamento estratégico de consolidação operacional e 
societária, a Evoltz tem satisfação em informar que, no âmbito do Procedimento 
Competitivo de Alienação Nº 01/2019 instaurado pela Eletrobrás em 25/07/2019 
foi declarada vencedora no processo de aquisição da participação societária da 
Eletrobras na MTE e iniciará imediatamente os procedimentos formais para 
efetivação da transação. Ao final do processo e após à devida aprovação da ANEEL e 
do CADE, a Evoltz passará a ser controladora integral da MTE.  

A conclusão deste projeto estratégico é esperada para o 1º trimestre de 2020.  

Atenciosamente, 
João P. Nogueira Batista – Diretor Presidente 
Denise Araujo Francisco – Diretora Financeira 
Flavio Câmara de Sousa – Diretor de Operações 
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Evoltz (TPG Group) eligible for stake acquisition in Eletrobras in Manaus 
Transmissora de Energia S.A (MTE). 
 

Evoltz Participações S/A and Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras) 
are shareholders in MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A since 2018, 
respectively holding a 50.5% and 49.5% share each. 

MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A holds the rights to a 558 km 
transmission line that operates at 500 kV, with a dual circuit alternating current, 
originating in the Oriximiná substation, in the state of Pará, passing through the 
Silves substation and ending at the Lechuga substation, both of which lie in the state 
of Amazonas. The transmission line passes through seven municipalities in two 
states (Pará and Amazonas). 

Evoltz offers 3,561 km of transmission lines, passing through 10 Brazilian states, 
distributed by 7 operational companies and a consolidated Annual Revenue (RAP, 
Portuguese acronym) of BRL 525 million.  

In line with its strategic plan for operational and corporate consolidation, Evoltz is 
proud to announce that, under the Competitive Procedure for the Divestment of Assets 
Nº 01/2019, initiated by Eletrobras in July 25th, 2019 it was successful in its bid to 
acquire an equity stake of Eletrobras at MTE and will immediately initiate formal 
procedures to formalize the transaction. At the end of the process and following 
approval from ANEEL and CADE, Evoltz shall take over as parent company of MTE. 

 
The conclusion of this strategic project is foreseen for the 1st quarter of 2020. 

Best Regards, 
João P. Nogueira Batista – CEO 
Denise Araujo Francisco – CFO 
Flavio Câmara de Sousa – COO 
 


