NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME No. 09.625.321/0001-56
NIRE No. 53.3.0001698-4
Publicly Held Company – Category “B”
MATERIAL FACT
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (“Company”), in compliance with Instruction No. 358
of Comissão de Valores Mobiliários, hereby discloses to its shareholders and to the market in
general that, on May 7, 2021, it was informed by the Company's controlling shareholder, Evoltz
Participações S.A. (“Evoltz”, new designation of Seville Transmission Assessoria em Investimentos
S.A.), that a share purchase agreement was entered into between Seville Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia (“Seville FIP”), a fund owned by investors managed and/or
controlled by TPG, as the seller, and Leovac Participações S.A. (“Leovac”), a company controlled
by funds managed by the Ontario Teachers' Pension Plan Board, as the buyer, for the sale of the
entire capital stock of Evoltz ("Transaction"). The closing of the Transaction is subject to the
fulfillment of standard conditions precedent for this type of transaction.
Considering that Evoltz currently holds 51% of the Company's shares, the closing of the
Transaction will result in a change in Company's indirect control, which will no longer be held by
Seville FIP and will instead be held by Leovac, through Evoltz.
The Company will disclose any further relevant information received regarding the subject matter
of this Material Fac to its shareholders and the market in general.
Brasília, May 10, 2021.
Denise Araujo Francisco
Investor Relations Officer

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 09.625.321/0001-56
NIRE nº 53.3.0001698-4
Companhia Aberta – Categoria “B”
FATO RELEVANTE
A Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), em cumprimento à Instrução nº
358 da Comissão de Valores Mobiliários, vem a público comunicar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que foi informada, em 7 de maio de 2021, pela acionista controladora da
Companhia, Evoltz Participações S.A. (“Evoltz”, nova denominação da Seville Transmission
Assessoria em Investimentos S.A.), sobre a assinatura de contrato de compra e venda de ações,
celebrado entre Seville Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Seville FIP”),
fundo detido por investidores geridos e/ou controlados pelo TPG, como vendedor, e Leovac
Participações S.A. (“Leovac”), uma sociedade controlada por fundos geridos pelo Ontario
Teachers’ Pension Plan Board, como comprador, para a alienação da totalidade do capital social
da Evoltz (“Transação”). O fechamento da Transação está sujeito à consumação de condições
precedentes habituais deste tipo de transação.
Considerando que a Evoltz é atualmente detentora de 51% das ações da Companhia, o
fechamento da Transação importará na alteração do controle indireto da Companhia, que
deixará de ser exercido pelo Seville FIP e passará a ser exercido pela Leovac, por meio da Evoltz.
A Companhia voltará a divulgar a seus acionistas e ao mercado em geral quaisquer
desdobramentos relevantes que lhe sejam informados acerca do assunto objeto deste Fato
Relevante.
Brasília, 10 de maio de 2021.
Denise Araujo Francisco
Diretora de Relações com Investidores

