AES BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 37.663.076/0001-07
NIRE 35.300.552.644
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 11 de fevereiro de 2022 às 16h00, por videoconferência
conforme o disposto no Estatuto Social da AES Brasil Energia S.A. (“Companhia”).
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social, presentes
o Sras. Denise Duarte Damiani, Krista Sweigart e Susan Pasley Keppelman Harcourt e os Srs. Bernerd
Raymond Da Santos Ávila, Charles Lenzi, Fellipe Agostini Silva, Francisco Jose Morandi Lopez,
Franklin Lee Feder, Juan Ignacio Rubiolo (Vice-Presidente), Julian Jose Nebreda Marquez (Presidente)
e Roberto Oliveira de Lima.
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez e secretariados pela
Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva.
4. ORDEM DO DIA: com base no artigo 21, inciso (xviii), do Estatuto Social da Companhia, (i) exame,
discussão e votação de proposta de aditamento (a) ao “Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas
Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da AES Brasil
Energia S.A.” (“Termo de Emissão”), celebrado, em 23 de dezembro de 2021, entre a Companhia e a
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário
(“Agente Fiduciário”) para alteração da Cláusula 4.3 de forma a prever o novo prazo e data de
vencimento das notas comerciais, em série única, sob a forma escritural, da 1ª (primeira) emissão, em
série única (“Emissão”), para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Companhia
(“Notas Comerciais Escriturais”), de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão das Notas
Comerciais Escriturais, qual seja, 30 de dezembro de 2021 (“Data de Emissão”) vencendo-se,
portanto, em 28 de fevereiro 2022, para 90 (noventa) dias contados da Data de Emissão vencendo-se,
portanto, em 30 de março 2022 (“Nova Data de Vencimento”); e (b) ao “Instrumento Particular de
Constituição de Cessão Fiduciária de Certificado(s) de Depósito Bancário – CDB em Garantia”
(“Contrato de Cessão Fiduciária”), firmado em 23 de dezembro de 2021, entre a Companhia, o Agente
Fiduciário, o Itaú Unibanco S.A., na qualidade de banco depositário, e a AES Brasil Operações S.A.,
na qualidade de cedente dos créditos cedidos fiduciariamente em garantia aos titulares das Notas
Comerciais Escriturais para alteração do item “IV” do Anexo II de forma a prever a Nova Data de
Vencimento; (ii) autorizar a Diretoria e/ou os procuradores da Companhia a negociar, celebrar e
assinar todos os documentos relativos à Emissão e à Oferta Pública, incluindo, mas não se limitando
aos aditamentos ao Termo de Emissão e ao Contrato de Cessão Fiduciária nos termos da Ordem do
Dia (ii) acima, e eventuais aditamentos a tais documentos que sejam celebrados de tempos em tempos,
bem como praticar todos os demais atos necessários à formalização, efetivação e administração das
deliberações desta reunião; e (iii) ratificar os atos até a presente data realizados pela Diretoria e/ou
procuradores da Companhia com relação à Emissão e à Oferta Pública, incluindo todos os demais
termos e deliberações tomadas pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada
em 21 de dezembro de 2021, na qual foram deliberados e aprovados, dentre outros, a realização da
Emissão e da Oferta Pública (“RCA de Aprovação”), e que não foram expressamente alterados pela
presente reunião.
5.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada
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a presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem
quaisquer reservas ou ressalvas, deliberaram por:
5.1
Aditar (i) o Termo de Emissão para alterar a Cláusula 4.3; e (ii) o Contrato de Cessão Fiduciária
para alterar o item “IV” do Anexo II ao Contrato de Cessão Fiduciária, em ambos os casos para refletir
a Nova Data de Vencimento, que passam a vigorar com as seguintes redações, respectivamente:
“4.3 Prazo e Data de Vencimento
4.3.1 Prazo e Data de Vencimento: As Notas Comerciais Escriturais terão prazo de
vencimento de 90 (noventa) dias a contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 30
de março 2022 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e
vencimento antecipado das Notas Comerciais Escriturais, nos termos deste no Termo de
Emissão.”
“ANEXO II
DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS
(...)
IV. Prazo e Data de Vencimento. As Notas Comerciais Escriturais terão prazo de vigência de
90 (noventa) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 30 de março 2022
(“Data de Vencimento das Notas Comerciais Escriturais”), ressalvadas as hipóteses de resgate
antecipado e vencimento antecipado das Notas Comerciais Escriturais previstas no Termo de
Emissão de Notas Comerciais Escriturais;
(...)”
5.2
Autorizar a Diretoria e/ou os procuradores da Companhia a negociar, celebrar e assinar todos
os documentos relativos à Emissão e à Oferta Pública, incluindo, mas não se limitando os aditamentos
ao Termo de Emissão e ao Contrato de Cessão Fiduciária nos termos da Deliberação 5.1 acima, e
eventuais aditamentos a tais documentos que sejam celebrados de tempos em tempos, bem como
praticar todos os demais atos necessários à formalização, efetivação e administração das deliberações
desta reunião.
5.3
Ratificar os atos até a presente data realizados pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia
com relação à Emissão e à Oferta Pública, incluindo todos os demais termos e deliberações tomadas
na RCA de Aprovação, e que não foram expressamente alterados pela presente reunião.
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.
Assinaturas: Mesa: Julian Jose Nebreda Marquez – Presidente, e Sabrina Cassará Andrade da Silva –
Secretária. Conselheiros de Administração: Denise Duarte Damiani, Krista Sweigart, Susan Pasley
Keppelman Harcourt, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Charles Lenzi, Fellipe Agostini Silva,
Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin Lee Feder, Juan Ignacio Rubiolo, Julian Jose Nebreda
Marquez e Roberto Oliveira de Lima.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.

Sabrina Cassará Andrade da Silva
Secretária da Mesa
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