AES BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 37.663.076/0001-07
NIRE 35.300.552.644

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021

1.

DATA, HORA E LOCAL: Reunião realizada por teleconferência em 04 de agosto de 2021, às
14h15.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação feita nos termos do estatuto social da Companhia,
estando presentes, via teleconferência, os Srs. Raimundo Cláudio Batista, Luis Eduardo Frisoni
Junior e Louise Barsi. Presentes também os membros do Conselho de Administração da
Companhia.

3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raimundo Cláudio Batista e secretariados pelo
Sr. Denis Scarpato.

4.

ORDEM DO DIA: (i) Relatório de informações trimestrais relativo ao 2º trimestre de 2021; e (ii)
Proposta de distribuição de dividendos.

5.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente
instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal, em reunião conjunta com o
Conselho de Administração da Companhia:

5.1.

Analisaram previamente o relatório de informações trimestrais da Companhia referente ao 2°
trimestre do exercício social de 2021, e o panorama financeiro, tendo a Sra. Clarissa Della Nina
Sadock Accorsi, Diretora Presidente da Companhia, e o Sr. Alessandro Gregori Filho, Diretor
Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, prestados os
esclarecimentos necessários, sem que tenham sido registradas pelos conselheiros presentes
quaisquer manifestações e/ou propostas de ajustes às informações constantes do referido
relatório..

5.2.

Após análise do fluxo de caixa e projeções financeiras, opinaram favoravelmente, por
unanimidade, nos termos informados pelo Sr. Alessandro Gregori Filho, Diretor Vice-Presidente
de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, a proposta de distribuição de
dividendos intermediários com base em reserva de lucros no montante total de R$24.154.250,65,
sendo R$0,06052081242 por ação ordinária da Companhia.

5.2.1. O pagamento será realizado no dia 22 de setembro de 2021 aos titulares de ações da Companhia
na data base de 09 de agosto de 2021 (“record date”) e as ações passarão a ser negociadas “exdividendos” a partir de 10 de agosto de 2021.

5.2.2. Os dividendos são isentos de IRRF (imposto de renda retido na fonte), de acordo com o art. 10
da Lei n° 9.249/95, e não estão sujeitos à atualização monetária ou remuneração correspondente
entre a data de declaração e a data de seu efetivo pagamento.
6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual
se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros
presentes.
São Paulo - SP, 04 de agosto de 2021.
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