AES BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME N° 37.663.076/0001-07
NIRE 35.300.552.644

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA AES BRASIL ENERGIA
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
A Administração da AES BRASIL ENERGIA S.A. (“Companhia”) submete aos senhores acionistas da
Companhia (“Acionistas”) as propostas a seguir, a serem deliberadas em Assembleia Geral Ordinária
da Companhia (“Assembleia Geral”) a ser realizada em 30 de abril de 2021, observadas as normas
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), das Instruções da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e 481, de 17 de dezembro
de 2009 (“ICVM 480” e “ICVM 481”, respectivamente) e do estatuto social da Companhia:
Em Assembleia Geral Ordinária

1.
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual
da Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020

A Administração da Companhia submete à apreciação de V. Sas. as contas dos administradores e o
Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
Tais documentos foram disponibilizados nos websites da Companhia (http://ri.aesbrasil.com.br), da CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br), em 25 de março de
2021, e serão publicados, em 31 de março de 2021, no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.

2.
Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do
relatório e parecer emitidos pelo Auditor Independente, relativas ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020

A Administração da Companhia submete à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financeiras da
Companhia, acompanhadas do relatório e parecer emitidos pelo Auditor Independente, relativas ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
Tais documentos, que receberam parecer sem ressalvas da Grant Thornton Auditores Independentes,
empresa especializada de auditoria independente, foram, em atendimento à legislação e regulamentação
aplicáveis, disponibilizados nos websites da Companhia (http://ri.aesbrasil.com.br), da CVM
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(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), e publicados, em 31 de março de 2021, no Jornal Valor
Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Adicionalmente, de acordo com o disposto no artigo 9º, inciso III, da ICVM 481, a Companhia informa
aos seus acionistas que os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia,
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos termos do item 10 do
Formulário de Referência, estão previstos no Anexo I desta Proposta da Administração.

3.
Deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2020

A Administração da Companhia propõe a V.Sas. que fique consignado que, em função da inexistência
de atividade operacional e ou transações entre a data da constituição da Companhia, 20 de março de
2020, e o encerramento do exercício social, em 31 de dezembro de 2020, a companhia não auferiu
resultado.
Assim, nos termos do Ofício Circular CVM/SEP/Nº1/2021 e da decisão do Colegiado da CVM de 27 de
setembro de 2011, proferida no âmbito do Processo CVM RJ2010/14687, a Companhia não apresentará
as informações indicadas no Anexo 9-1-II da IN CVM 481 considerando a inexistência de resultados no
exercício.
Em Assembleia Geral Extraordinária

1.
Fixar a remuneração global e anual dos administradores referente ao exercício
social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021

A Administração da Companhia, propõe a fixação da remuneração dos administradores para o exercício
de 2021 no montante global anual de até R$10.869.344,00 (dez milhões, oitocentos e sessenta e nove
mil, trezentos e quarenta e quatro reais), a título de remuneração fixa e variável, incluindo os benefícios
de qualquer natureza e os encargos sociais reconhecidos no resultado da Companhia, excetuados
aqueles os encargos sociais que sejam ônus do empregador, conforme manifestação do Colegiado da
CVM em reunião realizada em 8.12.2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-10) refletida no Ofício
Circular CVM/SEP 01/2021.
Conforme destacado nas Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, considerando que a constituição da companhia se deu em 20
de março de 2020, não houve o reconhecimento de qualquer remuneração nos anos de 2018, 2019 e
2020 aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estatutária.
Ainda, em linha com o deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10
de fevereiro de 2021, os administradores seriam remunerados pela Companhia apenas após a conclusão
da incorporação pela Companhia das ações de emissão da AES Tietê Energia S.A., sendo que, uma vez
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concluída referida incorporação de ações, a remuneração a ser paga pela Companhia aos seus
administradores deverá observar a remuneração global da administração da Companhia deliberada pela
Assembleia Geral Ordinária da Companhia convocada para aprovar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Em observância ao disposto no artigo 12 da IN CVM 481, além da proposta de remuneração dos
administradores acima formulada, a Companhia apresenta as informações do item 13 do Formulário de
Referência no Anexo II desta Proposta da Administração.

Participação dos acionistas na Assembleia Geral
Considerando as recentes atualizações de casos de COVID-19 (coronavírus) no Brasil, sobretudo em
razão das restrições atualmente existentes à circulação e reunião de pessoas, a Assembleia Geral será
realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual a participação do Acionista somente poderá
ser:
(a) via boletim de voto a distância (“BVD”), sendo que as orientações detalhadas acerca da
documentação exigida para a votação a distância constam do item 12.2 do Formulário de
Referência da Companhia e do BVD, que podem ser acessados nos websites da Companhia
(http://ri.aesbrasil.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br); e
(b) via Plataforma Digital Chorus Call, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído
nos termos do artigo 21-C, §§2º e 3º da ICVM 481, caso em que o acionista poderá: (i)
simplesmente participar da Assembleia Geral, tenha ou não enviado o BVD; ou (ii) participar e
votar na Assembleia Geral, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha enviado o BVD
e que, caso queira, vote na Assembleia Geral, todas as instruções de voto recebidas por meio
de BVD serão desconsideradas.
Informações detalhadas sobre os prazos, procedimentos e os documentos necessários para participação
na Assembleia Geral, encontram-se no Edital de Convocação e no Manual dos Acionistas referentes à
Assembleia Geral.
A Administração
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ANEXO I

ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA
(conforme artigo 9º, inciso III, da IN CVM 481)
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência são
derivadas das demonstrações contábeis da Companhia relativas ao período de 20 de março de
2020 a 31 de dezembro de 2020, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil que compreendem a Lei das Sociedades por Ações, as normas da CVM e os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), que estão em
conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting
Standards – “IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e
auditadas por auditores independentes.
Conforme descrito no item 7.1 deste Formulário de Referência, a Companhia foi constituída para
viabilizar a operação de incorporação reversa de ações da AES Tietê e consequente registro da
Companhia no segmento especial de governança corporativa do Novo Mercado junto à B3.
Conforme divulgado pela AES Tietê nos Fatos Relevantes datados de 09 de dezembro de 2020
e 23 de março de 2021, a Companhia concluiu o processo de incorporação das ações da AES
Tietê e, a partir desse momento, a Companhia, que até então não possuía atividades, passará a
ser a nova holding do Grupo AES.
As análises dos diretores que esclarecem os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos
valores das contas de resultado, patrimoniais e de fluxo de caixa constituem uma opinião sobre
os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas Demonstrações Contábeis na situação
financeira da Companhia. Considerando que não possuímos atividades até o presente momento,
as informações a serem prestadas neste item 10 contém informações simplificadas, refletindo as
condições financeiras e patrimoniais da Companhia.
(a)

comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Patrimônio Líquido e Caixa
A Companhia foi constituída com capital social inicial de R$500,00, o qual foi integralmente
integralizado em 31 de dezembro de 2020pela única acionista da Companhia, a AES Tietê, tendo
como contrapartida o caixa.
A tabela a seguir apresenta os principais itens patrimoniais consolidados da Companhia:

Em 30 de
junho de
2020

Em 30 de
setembro de
2020

Em 31 de
dezembro de
2020

Ativo

50,00

50,00

500,00

Caixa e equivalentes de caixa

50,00

50,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Patrimônio

50,00

50,00

500,00

Capital Social Subscrito

50,00

50,00

500,00

Passivo e patrimônio líquido

50,00

50,00

500,00

Passivo

Neste contexto, informamos que, em 31 de dezembro de 2020, o ativo da Companhia é de
R$500,00. O patrimônio líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2020 era de R$500,00.
Entre a data da sua constituição, 20 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020, informamos
que a Companhia não auferiu resultado e não possuía quaisquer aplicações financeiras.
(b)

comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

A Companhia foi constituída com capital social inicial de R$500,00, dos quais R$50,00 foram
inicialmente integralizados e os R$450,00 restantes foram integralizados em dezembro de 2020.
Nesse sentido, em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido da Companhia era de
R$500,00.
Na tabela seguinte apresentamos a composição da estrutura de capital da Companhia entre
capital próprio e passivo:
Em 30 de junho
de2020
0,00

Em 30 de setembro
de 2020
0,00

Em 31 de dezembro
de 2020
0,00

Patrimônio Líquido

50,00

50,00

500,00

Passivo e Patrimônio Líquido

50,00

50,00

500,00

Passivo

A Companhia acredita que, em 31 de dezembro de 2020, a sua estrutura de capital era adequada
considerando a estratégia de crescimento a ser implementada.
(c)
comentários dos Diretores em relação a capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos
Considerando que até a conclusão da Reorganização a Companhia não possuía operações, em
31 de dezembro de 2020 a Companhia não possui qualquer passivo.
(d)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
Considerando que até a conclusão da Reorganização a Companhia não possuía operações, em
31 de dezembro de 2020, a Companhia não possuía quaisquer empréstimos, financiamentos ou
linhas de crédito contratadas. O investimento em ativos não circulantes foi realizado por meio da
integralização de capital feita pelos acionistas.
(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A Companhia pretende manter estratégia atualmente utilizada pela AES Tietê, de financiamento
principalmente com capital próprio e acredita que terá recursos suficientes para cumprir com
suas obrigações operacionais, quando iniciar suas operações. Entretanto, poderá complementar
essa estratégia por meio da utilização de outros tipos de financiamento, conforme análise da
administração da Companhia, incluindo: (i) contratação de empréstimos e financiamentos junto
a instituições financeiras; e (ii) captação de recursos, por meio de instrumentos de dívida ou
emissão de valores mobiliários, no mercado de capitais.
(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas
(i)

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Não aplicável, tendo em vista que, em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não
possuía quaisquer contratos de empréstimo e financiamento.
(ii)

outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Não aplicável, tendo em vista que, em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não
possuía outras relações de longo prazo com instituições financeiras.
(iii)

grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Não aplicável, tendo em vista que, em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não
possuía dívidas.
(iv)
restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de
controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.
Informamos que esta informação não é aplicável tendo em vista as respostas fornecidas
nos demais tópicos da letra f deste item 10.1, não havendo quaisquer restrições
aplicáveis à Companhia em relação a limites de endividamento e contratação de novas
dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores
mobiliários e à alienação de controle societário.
(g)

limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Não aplicável, tendo em vista que, em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possuía
quaisquer contratos de financiamento.
(h)

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis referentes aos períodos de 3 (três) meses findos em 30 de junho
de 2020 e 30 de setembro de 2020 e referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2020, foram preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB).
A Companhia não auferiu resultado no período desde a sua constituição até a data de
encerramento do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial – Ativo
Em 30 de junho
de2020
50,00

Em 30 de setembro
de 2020
50,00

Em 31 de dezembro
de 2020
500,00

Caixa e equivalente de caixa

50,00

50,00

500,00

Não circulante

0,00

0,00

0,00

Total do ativo

50,00

50,00

500,00

Circulante

Em 31 de dezembro de 2020, o ativo consolidado da Companhia era de R$500,00.
Não há período comparativo e variações no balança patrimonial devido à constituição da
Companhia ter ocorrido em 20 de março de 2020.

10.2 - Resultado operacional e financeiro
(a)

resultados das operações da Companhia
(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Companhia não auferiu receita desde sua constituição até o exercício findo em 31 de
dezembro de 2020.
(ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

A Companhia foi constituída no exercício social de 2020 e ainda está em fase préoperacional, sendo que desde sua constituição até o exercício findo em 31 de dezembro
de 2020, ainda não apresentava resultados operacionais.
(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de
câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Não houve variação das receitas atribuível a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços, considerando que, conforme
informado nas alíneas “a” e “b” do item 10.1 deste Formulário de Referência, a Companhia foi
constituída recentemente e, até 31 de dezembro de 2020, estava em fase pré-operacional e sem
receitas contabilizadas. (c)
impacto da inflação, da variação de preços dos principais
insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado
financeiro da Companhia, quando relevante
Não houve impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no operacional e no resultado financeiro Companhia desde sua
constituição até 31 de dezembro de 2020.

10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas
demonstrações financeiras
(a)

introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 20 de março de 2020 e, entre
esta data e 31 de dezembro de 2020, não houve introdução ou alienação de segmentos
operacionais.
De todo modo, cumpre destacar que em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de
janeiro de 2021, foi aprovado a incorporação da totalidade das ações de então sua controladora
direta, a AES Tietê Energia (“AES Tietê”), pela Companhia, tendo a referida operação sido
concluída em março de 2021 (“Reorganização”).
Até a conclusão da Reorganização, a Companhia era uma sociedade pré-operacional, de modo
que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, não possuía atividades. Com a
conclusão da Reorganização, a Companhia passará a consolidar a AES Tietê em suas
demonstrações financeiras e passará a apurar, via equivalência patrimonial, receitas nos
mesmos segmentos operacionais atualmente previstos nas demonstrações financeiras da AES
Tietê.
(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Conforme informado no item acima, a Companhia incorporou a totalidade das ações de sua
controladora direta AES Tietê Energia.
(c)

eventos ou operações não usuais

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 20 de março de 2020 e, entre
esta data e 31 de dezembro de 2020, não houve eventos ou operações não usuais além do
evento divulgado no item (b) acima.

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases
no parecer do auditor

(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis entre a data de constituição da
Companhia, em 20 de março de 2020, e 31 de dezembro de 2020.
(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis entre a data de constituição da
Companhia, em 20 de março de 2020, e 31 de dezembro de 2020.
(c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Constou do parecer dos auditores independentes da Companhia, incluído nas demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao período compreendido entre a data de sua constituição
até 31 de dezembro de 2020, a seguinte ênfase:
“Conforme descrito na nota explicativa nº 1, a Companhia está em fase inicial de suas operações
e não apresentou demonstrações do resultado, do resultado abrangente e do valor adicionado
para o período de 20 de março de 2020 (data constituição) a 31 de dezembro de 2020. As
demonstrações contábeis foram elaboradas no pressuposto de continuidade operacional da
Companhia. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.”
Em relação ao referido parágrafo, os Diretores da Companhia comentam que a nota incluída no
parecer dos auditores tem como objetivo apenas refletir a situação fática da Companhia ao
usuário da informação a respeito do estágio em que esta se encontra, considerada a constituição
recente e a pendência da conclusão da reestruturação aprovada em assembleia realizada em
29 de janeiro de 2021, não gerando prejuízo, nem tão pouco distorção nas análises ou avaliação
sobre os aspectos financeiros da Companhia.

10.5 - Políticas contábeis críticas

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas
e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de
aplicação das práticas contábeis.
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis
para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. A
seguir os Diretores da Companhia elencam as principais políticas contábeis consideradas
críticas:
As principais políticas contábeis e estimativas, aplicadas na preparação destas demonstrações
financeiras estão definidas abaixo.
Caixa e equivalente de caixa
Os investimentos que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que
três meses, mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, de
alta liquidez, são prontamente conversíveis em caixa e estão sujeitos a um insignificante risco
de mudança de valor são registrados como equivalentes de caixa. Os investimentos com
vencimento superior a três meses, são classificados na rubrica “Investimentos de curto prazo”.
Provisões para processos judiciais
Os diretores da Companhia entendem que a Companhia não é parte de processos judiciais ou
administrativos. No entanto, quando aplicável, as provisões devem ser constituídas para os
processos em que seja provável uma saída de recursos para liquidá-los e sobre as quais seja
possível realizar uma estimativa razoável do valor a ser desembolsado. A avaliação da
probabilidade de perda por parte dos consultores legais inclui a avaliação das evidências
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como, a avaliação dos advogados
externos. As provisões devem ser revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, exposições adicionais identificadas com
base em novos assuntos e decisões de tribunais.
Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Nas demonstrações financeiras referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020,
não houve o uso de julgamentos e estimativas. Porém, na necessidade de aplicação, os Diretores
da Companhia entendem que a Companhia faz o uso de julgamentos e estimativas com base
nas informações disponíveis, bem como adota premissas que impactam os valores das receitas,
despesas, ativos e passivos, e as divulgações de passivos contingentes. A Companhia adota
premissas derivadas de sua experiência e outros fatores que entende como razoáveis e
relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas pela Companhia são revisadas
periodicamente no curso ordinário dos negócios.

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

(a)
os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
(i)

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há arrendamentos mercantis operacionais,
ativos e passivos que não estejam registrados nas demonstrações financeiras da Companhia.
(ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as
quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades que não estejam registrados nas
demonstrações financeiras da Companhia.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de
produtos ou serviços que não sejam registrados nas demonstrações financeiras da Companhia.
(iv)

contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada que não sejam
registrados nas demonstrações financeiras da Companhia.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de
financiamentos que não sejam registrados nas demonstrações financeiras da Companhia.
(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens que não sejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia
em relação ao último exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

10.7 - Itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras do emissor
Não aplicável, uma vez que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
(b)

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, uma vez que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
(c)
natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor
do emissor em decorrência da operação
Não aplicável, uma vez que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

10.8 - Plano de negócios
(a)

investimentos

(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos
Até 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possuía plano de investimentos aprovado para
2020 e anos posteriores. A necessidade de novos investimentos pela Companhia será revisada
periodicamente por sua Administração.
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia pretende financiar seus investimentos com capital próprio, após a finalização do
processo de incorporação das ações da AES Tietê, conforme divulgado no Fato Relevante datado
de 23 de março de 2021, quando iniciará suas operações.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Até 31 de dezembro de 2020, Companhia não possuía desinvestimentos relevantes em andamento
e/ou previstos.
(b)
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Até 31 de dezembro de 2020, não havia previsão de investimentos de capital relevantes pela
Companhia.
(c)

novos produtos e serviços

Até 31 de dezembro de 2020, não havia previsão de implementação de novos produtos e serviços.

10.9 - Outros fatores com influência relevante
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 10.

ANEXO II
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

(a)
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado.
A Política de Indicação e Remuneração de Administradores da Companhia foi aprovada pelo
Conselho de Administração em 18 de dezembro de 2020, conforme revisada em 10 de fevereiro de
2021. A referida política pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Av.
Luiz Carlos Berrini, nº 1.376, 12º andar da Torre A, Brooklin Paulista, São Paulo SP; e (ii) internet:
site da Companhia (ri.aesbrasil.com.br), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3
(www.b3.com.br)
Os principais objetivos da Política são: (i) a aplicação de critérios e princípios éticos e técnicos de
valorização e administração das diferentes estruturas funcionais da Companhia; e (ii) assegurar a
manutenção de padrões de equilíbrio interno e externo, compatíveis com as responsabilidades de
cada cargo e competitivos quando comparados ao mercado de trabalho, regulamentando critérios
e estabelecendo controles administrativos capazes de responder às diversas necessidades da
Companhia.

(b)

composição da remuneração

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração e Comitê de Auditoria
Os membros do referido conselho e do comitê fazem jus ao pró-labore (remuneração fixa mensal),
com base no nível e complexidade do cargo internamente (Companhia) e externamente (mercado).
Os membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria não fazem jus a qualquer tipo
de benefício e remuneração variável.
Diretoria Estatutária e Não-Estatutária
Os membros da Diretoria Estatutária e Não Estatutária da Companhia recebem o salário base prólabore, com base no nível e complexidade do cargo exercido na Companhia e exercido pelo
mercado e são elegíveis ao incentivo de curto prazo (bônus). Adicionalmente, os membros da
Diretoria Estatutária, como remuneração variável são elegíveis ao incentivo de longo prazo (ILP).
Todos esses benefícios são calculados a partir do alcance/superação de metas empresariais e
individuais.
Além da remuneração acima descrita, os membros da Diretoria Estatutária e Não Estatutária fazem
jus aos seguintes benefícios alinhados às práticas de mercado no nível executivo, como: veículo
designado, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-refeição e check up anual.
Referente ao benefício pós-emprego a Companhia possui a previdência privada.
Tal remuneração tem por objetivo reter e aprimorar o desempenho das equipes e os seus
parâmetros, diretrizes e a consequente política de remuneração e demais benefícios oferecidos
para os Conselheiros e Diretores Estatutários, são revisados anualmente pelo Comitê de

Remuneração e Pessoas, órgão de assessoramento da administração da Companhia. Abaixo, a
descrição dos benefícios mencionados.
•

Salário/Pró-labore: remunerar com base no nível e complexidade do cargo internamente
(empresa) e externamente (mercado);

•

Bônus: reconhecer o alcance/superação de metas empresariais e individuais de curto
prazo;

•

Benefícios diretos e indiretos: conjunto de programas ou planos oferecidos pela
organização como complemento ao sistema de salários que visam proporcionar qualidade
de vida ao colaborador e consequentemente favorecem a produtividade e clima
organizacional.

•

Outros – Incentivo de Longo Prazo (ILP): estabelecido pela The AES Corporation e
condicionado ao alcance de metas corporativas globais e individuais. Visa reforçar a
retenção dos profissionais e a criação de valor para o negócio de forma sustentável e no
longo prazo. Somente diretores estatutários são elegíveis a este incentivo de longo prazo,
que é composto pelo seguinte:
ο

Restricted Stock Units (50%): ações de emissão da The AES Corporation (e não da
Companhia) para alienação no mercado secundário após um período de carência.
As ações são entregues da seguinte forma: 1/3 no primeiro ano, 1/3 no segundo
ano e 1/3 no terceiro ano.

ο

Plano Performance Units (50%): bônus diferido atrelado ao cumprimento de metas
trienais da The AES Corporation. O pagamento é assumido localmente pela
Companhia e o indicador de referência é o fluxo de caixa da The AES Corporation.
O critério de pagamento prevê valores diferenciados para atingimento parcial, total
ou superação de metas. Os valores atribuídos passam a ser disponíveis da seguinte
forma: 1/3 no primeiro ano, 1/3 no segundo ano e 1/3 no terceiro ano, pagando-se
no início do 4º ano.

Comitê de Remuneração e Pessoas
Os membros do Comitê de Remuneração e Pessoas fazem jus ao pró-labore pago por reunião.
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

Este item não é aplicável à Companhia, considerando que a nossa constituição se deu em 20 de
março de 2020.
(iii)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

As remunerações dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Comitê de
Auditoria serão aprovadas em Assembleia Geral Ordinária de acionistas, determinada ao montante
que será empregado na remuneração global, como premissa básica de aprovação, a remuneração
dos administradores da Companhia deverá tratar-se um custo sustentável e que não comprometa
outros investimentos do negócio. Os reajustes são baseados no crescimento das remunerações
praticadas pelo mercado.
Ademais, os valores de remuneração pagos pela Companhia aos seus administradores são
comparados periodicamente com o mercado através de pesquisa salarial contratada junto a
consultorias especializadas. Tal pesquisa tem como objetivo a análise da competitividade da
remuneração dos administradores frente ao mercado selecionado e é composto por empresas que
apresentam sólidas práticas em recursos humanos e/ou do mesmo segmento e porte da
Companhia.

(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

As razões que justificam a composição da remuneração paga aos Administradores são incentivos
para o alinhamento de seu interesse ao interesse de curto médio e longo prazo dos seus acionistas
e demais públicos de relacionamento, visando a melhoria constante do desempenho da Companhia
em suas diversas modalidades (financeira, de segurança, socioambiental, de governança, dentre
outras), bem como a atração e retenção de executivos de alta performance.
(v)

membros não remunerados

Os profissionais eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia e Comitês de
Assessoramento que, cumulativamente, exercem a função de Diretor Executivo ou empregado da
Companhia ou de outra sociedade do Grupo AES, não são remunerados pela Companhia
especificamente pela função de conselheiro de administração ou membro de comitê, uma vez que
o exercício de tal cargo é parte do contrato de trabalho celebrado entre o executivo e as Companhias
que compõem o Grupo AES, sendo remunerado no âmbito de tal contrato.
Tendo em vista que os atuais membros do Conselho de Administração, de seus comitês de
assessoramento, da Diretoria (estatutária e não estatutária) ocupam, até a data de apresentação
deste Formulário de Referência, cargos remunerados na controladora direta ou na controladora
indireta, conforme o caso, da Companhia, nenhum destes membros foi remunerado pela
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
A Companhia utiliza os seguintes mecanismos de avaliação de desempenho dos órgãos da
administração da Companhia:
•

Para o pagamento de salário/pró-labore e Benefícios diretos e indiretos, a Companhia utiliza
como indicadores as práticas de mercado da localidade de trabalho do administrador; e

•

Para o pagamento da remuneração variável (bônus), a Companhia considera como
principais indicadores de desempenho os seguintes itens (i) segurança; (ii) resultados
financeiros; e (iii) resultados estratégicos, considerando o alcance / superação de metas,
com pesos diferentes entre esses itens.

Os indicadores acima possuem os seguintes conceitos:
•

Segurança: Indicadores de fatalidades (próprias/população), reuniões e caminhadas de
segurança e afastamentos;

•

Resultados Financeiros: Lucro pré Tributado para AES Corp e margem de contribuição;

•

Resultados Estratégicos: Indicadores de crescimento, novos modelos de negócios,
operacionais e de construção;

Os resultados dos indicadores acima mencionados e o desempenho individual de cada Diretor
Estatutário são utilizados para o pagamento de bônus.
Os indicadores da Companhia são a base para o cálculo do bônus a ser pago, enquanto o
desempenho individual é um fator multiplicador em relação a performance da empresa, variando
de 0% a 120%.
Estes indicadores são revisados anualmente, podendo ser alterados de acordo com a estratégia da
Companhia.

(d)

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
Para refletir a evolução dos indicadores de desempenho, a Companhia tem como prática o
pagamento de parcela da remuneração dos Administradores como remuneração variável conforme
mencionado no item 13.1(c) acima. Por sua vez, são realizadas mensalmente e apuradas no final
de cada mês do ano subsequente ao exercício social. Cada indicador tem um peso específico que,
ponderado, consolida a remuneração variável total, que é aprovada por um comitê regional e pelo
comitê mundial da The AES Corporation.

(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
A Companhia busca, por meio da prática de adoção de remunerações e benefícios compatíveis
com o mercado, atrair e reter profissionais qualificados, de forma a manter em seu quadro de
colaboradores profissionais incentivados e comprometidos com a sua estratégia de crescimento
sustentável e com seu plano de negócios.
Assim, a política da Companhia se alinha com os seus interesses de curto, médio e longo prazo na
medida em que atrela as metas financeiras, no qual se destaca o acompanhamento do seu
resultado mensurado pelo fluxo de caixa, lucro líquido, dentre outros, além de resultados de
desempenho operacional, disponibilidade comercial, etc.
Os objetivos da política de remuneração são sustentados pelos seguintes valores da Companhia:
•

segurança em primeiro lugar;

•

agir com integridade;

•

agilidade;

•

buscar excelência; e

•

realizar-se no trabalho.

A remuneração variável de curto prazo tem como objetivo incentivar o alcance dos resultados de
curto prazo da Companhia e está diretamente atrelada a seu desempenho financeiro e operacional.
Na remuneração variável de curto prazo que lhes pode ser atribuída, as metas dos diretores estarão
atreladas ao desempenho financeiro (metas financeiras) e operacional (metas individuais) da
Companhia. A remuneração variável de médio e longo prazos tem como objetivo promover o
alinhamento de interesses de médio e longo prazos entre acionistas e administradores, bem como
reforçar a capacidade de atrair, reter e motivar de forma efetiva executivos altamente qualificados.

(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos
A Companhia adotou o programa de ILP para seus diretores estatutários. Esse programa é
estabelecido e administrado pela The AES Corporation, condicionado ao alcance de metas
corporativas globais e individuais, sendo o Brasil responsável por 50% do custo para o bônus
diferido (na forma das Perfomance Units) e a The AES Corporation responsável pelos outros 50%
que se referem a remuneração baseada em ações. Ademais na seção 13.15 do Formulário de
Referência, divulgamos as remunerações dos membros do Conselho de Administração e da

Diretoria estatutária reconhecidas no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de
sociedades sob controle comum e de nossas controladas, agrupadas por órgão.

(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não há remuneração ou benefícios vinculados à ocorrência de eventos societários da Companhia.

(h)
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria
Para a definição da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, são
utilizadas pesquisas salariais contratadas pela Companhia em consultorias especializadas.
Tais pesquisas levam em consideração estudos comparativos de posições com atribuições e
responsabilidades semelhantes em empresas do mesmo segmento ou empresas que possuem
boas práticas de recursos humanos e/ou governança corporativa.
Os resultados apresentados pelas pesquisas são comparados às práticas da Companhia e
avaliados pelo Comitê de Remuneração e Pessoas que realizam suas recomendações ao Conselho
de Administração, responsável por aprovar qualquer alteração ou manutenção proposta.
(i)

órgãos e comitês que participam do processo decisório e de que forma participam

O processo decisório relacionado às práticas de remuneração dos Administradores considera a
participação do Comitê de Remuneração e Pessoas que possui uma atuação meramente opinativa,
cabendo-lhe emitir sugestões e opiniões a serem submetidas ao Conselho de Administração, órgão
este responsável pela decisão final.
(ii)

critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual

A política de remuneração da Companhia segue as práticas com base em pesquisas de mercado
e visa atrair e reter profissionais competentes e qualificados para as funções previstas.
Para a definição dos valores alvos de remuneração variável e fixa, a Companhia utiliza uma
metodologia que mensura a importância e a complexidade relativas aos resultados esperados do
cargo.
Além disto, a Companhia utiliza pesquisas de remuneração para comparação das práticas internas
às práticas de mercado.
Tais pesquisas levam em consideração a participação de um grupo de empresas que são
selecionadas a partir dos seguintes critérios:
•

empresas que atuam no mesmo setor;

•

empresas estruturadas, com processos claros e critérios definidos para gestão de pessoas
e remuneração; e

•

empresas em regiões competitivas.

(iii)
frequência e forma de avaliação do conselho de administração para adequação da
política de remuneração

A avaliação da adequação da política de remuneração é realizada anualmente, por ocasião da
convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Caso seja necessário alterar a política
de remuneração, a aprovação deverá ser objeto de deliberação pelo Conselho de Administração.

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
Considerando que a constituição da companhia se deu em 20 de março de 2020, não houve o
reconhecimento de qualquer remuneração nos anos de 2018 e 2019 aos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria estatutária e do Conselho Fiscal. Adicionalmente, não foi atribuída
remuneração para os membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Dessa forma,
apresentamos somente os quadros referentes aos valores previstos para o exercício social a se
encerrar em 2021
.Remuneração total do Exercício Social prevista para 2021 - Valores Anuais
Conselho de
Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11

3

5

19

5

3

5

13

1.578.000

3.129.529

771.750

5.479.279

0

781.805

0

781.805

156.000

0

0

156.000

0

0

0

0

Bônus

0

2.031.854

0

2.031.854

Participação de resultados

0

0

0

0

Participação em reuniões

0

0

0

0

Comissões

0

0

0

0

Outros

0

311.0296

0

779.606

Descrição de outras remunerações
variáveis

0

LTC 311.029

0

0

Pós-emprego

0

260.794

0

260.794

Cessação do cargo

0

1.798.348

0

1.798.348

0

311.029

0

311.029

Conforme disposto no
Ofício Circular/
CVM/SEP/N° 1/2021:
(i) o número de
membros do Conselho
deAdministração, da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram
apurados de acordo
com a média anual do
número de membros
de cada órgão
apurado mensalmente,
com duas casas
decimais; e (ii) os
valores descritos
acima não incluem os
encargos sociais que
são ônus da
Companhia.

Conforme disposto no
Ofício Circular/
CVM/SEP/N° 1/2021:
(i) o número de
membros do Conselho
deAdministração, da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram
apurados de acordo
com a média anual do
número de membros
de cada órgão
apurado mensalmente,
com duas casas
decimais; e (ii) os
valores descritos
acima não incluem os
encargos sociais que
são ônus da
Companhia.

Conforme disposto no
Ofício Circular/
CVM/SEP/N° 1/2021:
(i) o número de
membros do Conselho
deAdministração, da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram
apurados de acordo
com a média anual do
número de membros
de cada órgão
apurado mensalmente,
com duas casas
decimais; e (ii) os
valores descritos
acima não incluem os
encargos sociais que
são ônus da
Companhia.

1.734.000

8.363.594

771.750

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e indiretos
Participação em comitês
Outros
Descrição de outras remunerações
fixas
Remuneração variável

Baseada
opções

em

ações,

Observação

Total da remuneração

incluindo

10.869.344

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária
e conselho fiscal
Considerando que a constituição da companhia se deu em 20 de março de 2020, não houve o
reconhecimento de qualquer remuneração nos anos de2018 e 2019 aos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria estatutária e do Conselho Fiscal. Adicionalmente, não foi atribuída
remuneração para os membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
Dessa forma, apresentamos somente os quadros referentes aos valores previstos para o exercício
social a se encerrar em 2021.

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

11,00

3,00

5,00

19,00

Nº de membros remunerados

5,00

3,00

5,00

12,00

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no plano de remuneração

0,00

3.722.494

0,00

3.722.494

Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metasfossem atingidas

0,00

1.680.635

0,00

1.680.635

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no plano de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas fossem atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

Participação nos resultados

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e
diretoria estatutária

(a)

termos e condições gerais

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(b)

principais objetivos do plano

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(c)

forma como o plano contribui para esses objetivos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(d)

como o plano se insere na política de remuneração do emissor

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(e)
como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio
e longo prazo
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(f)

número máximo de ações abrangidas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(g)

número máximo de opções a serem outorgadas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(h)

condições de aquisição de ações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(i)

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(j)

critérios para fixação do prazo de exercício

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(k)

forma de liquidação

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(I)

restrições à transferência das ações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(m)
critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(n)
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia, portanto, nenhuma opção de compra de ações foi outorgada
pela Companhia aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de
ações pelos administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais.

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de
administração e pela diretoria estatutária

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia, portanto, nenhuma opção de compra de ações foi outorgada
pela Companhia aos seus administradores relacionados às ações de sua emissão e não houve
qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores da Companhia no final do
último exercício social.

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatutária

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia, portanto, nenhuma opção de compra de ações foi outorgada
pela Companhia aos seus administradores relacionados às ações de sua emissão e não houve
qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores da Companhia no final do
último exercício social.

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens 13.5 a 13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

(a)

modelo de precificação

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(b)
dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(c)
método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de
exercício antecipado
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(d)

forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(e)
justo

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis
detidas por administradores e conselheiros fiscais – por órgão
Os administradores da Companhia não eram titulares de ações de emissão da Companhia na data
de encerramento do último exercício social (31 de dezembro de 2020), tendo em vista que, naquela
data, a integralidade do capital social era detida pela AES Tietê Energia S.A..
Adicionalmente, conforme declaração realizada nos termos da regulamentação aplicável, os
administradores da Companhia e membros do Conselho Fiscal também não eram titulares de ações
de emissão de sociedades controladas ou sob controle comum da Companhia.

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

Este item não é aplicável à Companhia, considerando que nenhum plano de previdência foi
conferido aos membros do Conselho de Administração e aos diretores estatutários.
Não obstante, podemos vir a conferir plano de previdência aos membros do Conselho de
Administração e aos diretores estatutários.

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Este item não é aplicável à Companhia, considerando que nossa constituição se deu em 20 de
março de 2020. Adicionalmente, não foi atribuída remuneração para os membros do Conselho de
Administração, Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020.

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria
Na presente data, não há, formalmente, mecanismos de remuneração ou indenização para os
administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
Não obstante, no âmbito de nossa atividade, e conforme prática comum de mercado, podemos vir
a negociar com membros de nossa Diretoria acordos de confidencialidade e de não concorrência
em caso de desligamentos. Tais acordos podem prever a compensação aos Administradores pelas
obrigações assumidas de não concorrência e confidencialidade das informações.

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros
do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

Não aplicável, considerando que a constituição da companhia se deu em 20 de março de 2020, e
não houve o reconhecimento de qualquer remuneração nos anos de2018 e 2019 aos membros do
Conselho de Administração, da Diretoria estatutária e do Conselho Fiscal. Adicionalmente, não foi
atribuída remuneração para os membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal,
agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

Não aplicável, considerando que não foram reconhecidos valores, no resultado da Companhia,
pagos a administradores e membros do Conselho Fiscal por qualquer razão que não a função que
ocupavam na Companhia.
Vale lembrar que a constituição da companhia se deu em 20 de março de 2020, e não houve o
reconhecimento de qualquer remuneração nos anos de 2018 e 2019 aos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria estatutária e do Conselho Fiscal, bem como não foi atribuída
remuneração a tais membros no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal
reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades
sob controle comum e de controladas do emissor
As tabelas abaixo apresentam a remuneração de administradores e membros do conselho fiscal
reconhecida no resultado de controladores diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum
e de controladas da Companhia nos três últimos exercícios sociais. Tais valores foram pagos a
título de remuneração recebida em função do exercício de cargos na administração da controladora
ou de sociedades sob controle comum com a Companhia.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (em R$) - remuneração recebida em função
do exercício de cargos na administração da controladora ou de sociedades sob controle comum
com a Companhia
Conselho de
Administração
Controladores
diretos e indiretos

41.711.947

Controladas
Sociedades sob
controle comum

-

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

-

-

41.711.947

2.500.387

-

2.500.387

291.590

-

291.590

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 (em R$) - remuneração recebida em função
do exercício de cargos na administração da controladora ou de sociedades sob controle comum
com a Companhia
Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

Controladores
diretos e indiretos

30.660.663

-

-

30.660.663

Controladas

1.916.616

1.774.406

-

3.691.022

-

384.317

-

384.317

Sociedades sob
controle comum

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 (em R$) - remuneração recebida em função
do exercício de cargos na administração da controladora ou de sociedades sob controle comum
com a Companhia

Controladores
diretos e indiretos
Controladas
Sociedades sob
controle comum

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

24.672.952

-

-

24.672.952

933.240

1.717.275

-

2.650.515

-

281.328

-

281.328

13.16 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 13.

