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

MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DATA: 28 DE ABRIL DE 2022
HORÁRIO: 10h00

ÍNDICE

MENSAGEM DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA COMPANHIA ...........................3
CONVITE .................................................................................................................................4
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA................................................................5
INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO.........................................................................................6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ....................................................................................................... 13
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ............................................................................................. 16

AES Brasil Energia S.A. | Av. Luiz Carlos Berrini, 1.376, 12º Andar | São Paulo - SP - Brasil - CEP 04571-936045

2

MENSAGEM DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA COMPANHIA
Prezados Senhores,
Com o objetivo de incentivar sua participação, preparamos o presente Manual dos Acionistas para
a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da AES Brasil Energia S.A. (“Companhia”), a ser
realizada em 28 de abril de 2022, às 10h00 (“Assembleia Geral” e “Manual”), de forma
exclusivamente digital.
Este documento tem por objetivo prestar esclarecimentos e orientações a V.Sas. acerca das matérias
a serem deliberadas na Assembleia Geral, bem como dos procedimentos e prazos relativos à
Assembleia Geral, destacadamente o exercício do voto por meio dos boletins de voto a distância
(“BVD”) e para participação na Assembleia Geral por meio eletrônico nos termos da Lei n.º 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), das Instruções
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 07 de dezembro de 2009, e nº 481, de 17
de dezembro de 2009, conforme alteradas (“ICVM 480” e “ICVM 481”), do Regulamento do Novo
Mercado da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), bem como das disposições do estatuto social da
Companhia (“Estatuto”).
Neste sentido, em nome da administração da Companhia, convido V.Sas. a participar e expressar
suas opiniões na Assembleia Geral, que será realizada por meio da plataforma digital ALFM Easy
Voting (“Plataforma Digital”), nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso I, e artigo 21-C, §§ 2º e 3º,
da ICVM 481.
A decisão da Companhia de realizar a Assembleia Geral sob a forma exclusivamente digital visa a
facilitar e incentivar a participação dos acionistas na Assembleia Geral, reiterando o compromisso
com a melhoria contínua das nossas práticas de governança corporativa e criação de valor.
Caso tenham quaisquer dúvidas quanto aos boletins de voto a distância ou quanto à sua participação
por meio da Plataforma Digital, a Companhia se coloca à disposição para auxiliá-los por meio dos
endereços eletrônicos assembleia.aesbrasil@aes.com e ri.aesbrasil@aes.com e do telefone +55 (11)
4197-4925.
Atenciosamente,
Alessandro Gregori Filho
Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores
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CONVITE
Aos Senhores Acionistas,
A administração da Companhia convida V.Sas. a participar da Assembleia Geral a ser realizada em
28 de abril de 2022, às 10h00, sob a forma exclusivamente digital, por meio da plataforma digital
ALFM Easy Voting, para examinar, discutir e votar as seguintes matérias de interesse da Companhia:
(A)

Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da
Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;
(ii)
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 2021;
(iii)
Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2022;
(iv)
Deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2021; e
(v)
Fixar a remuneração global e anual dos administradores e dos membros dos Comitês
de Assessoramento da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de
dezembro de 2022.

(B)

Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Deliberar sobre a alteração dos artigos 5º e 21 do Estatuto Social da Companhia;
Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na hipótese de
aprovação da matéria indicada no item (i) acima;
Deliberar sobre a eleição de 2 (dois) membros efetivos do Conselho de Administração
da Companhia, em razão das renúncias apresentadas pelos Srs. Leonardo Eleutério
Moreno e Julian Jose Nebreda Marquez; e
Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à
efetivação e implementação das deliberações eventualmente aprovadas pelos
acionistas na Assembleia Geral.

A Companhia espera que o presente Manual seja útil aos senhores acionistas e auxilie vossa
participação na Assembleia Geral.
Atenciosamente,
Francisco Jose Morandi Lopez
Presidente do Conselho de Administração
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA
De acordo com o artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia deve realizar,
anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, Assembleia
Geral Ordinária, para deliberar a respeito das matérias a seguir: (a) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis; (b) deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; e (c) eleger os administradores
e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso.
A Assembleia Geral Ordinária somente será instalada, em primeira convocação, com a presença de
acionistas (e/ou seus representantes legais) que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) das
ações com direito a voto, conforme artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações.
Já a Assembleia Geral Extraordinária somente será instalada, em primeira convocação, com a
presença de acionistas (e/ou seus representantes legais) que representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) das ações com direito a voto, conforme artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações.
Caso não seja possível deliberar em primeira convocação sobre qualquer das matérias objeto da
Assembleia Geral, em razão da inexistência do quórum mínimo de instalação, será realizada uma
nova convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. A Assembleia Geral em segunda
convocação será instalada com a presença de qualquer número de acionistas.
A aprovação das matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral dependerá do voto afirmativo
da maioria dos acionistas com direito a voto presentes, não se computando os votos em branco,
conforme artigo 129 da Lei das Sociedades por Ações.
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INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Para facilitar e incentivar a participação dos acionistas, a Assembleia Geral será realizada por meio
exclusivamente digital, conforme autorizado pelo artigo 21-C, § 3°, da ICVM 481.
Assim, a participação do Acionista poderá ser:
(a)
via boletim de voto a distância (“Boletim”), sendo que as orientações detalhadas acerca
da documentação exigida para a votação a distância constam deste Manual, do item 12.2 do
Formulário de Referência da Companhia e do Boletim, que podem ser acessados nos websites da
Companhia (http://ri.aesbrasil.com.br), da B3 (http://www.b3.com.br) e da CVM
(http://www.cvm.gov.br); e
(b)
via Plataforma Digital, nos termos do artigo 21-C, §§ 2º e 3º, da ICVM 481, caso em que o
acionista, seu representante ou seu procurador devidamente constituído poderá (i) simplesmente
participar da Assembleia Geral, tenha ou não enviado o Boletim, ou (ii) participar e votar na
Assembleia Geral, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha enviado o Boletim e que,
caso queira, vote na Assembleia Geral, todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim
serão desconsideradas.
•

Participação via Plataforma Digital

Como a Assembleia Geral discutirá temas de interesse da Companhia e de seus acionistas, apenas
as pessoas que comprovarem sua qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na
forma da legislação aplicável, poderão participar da Assembleia Geral, nos termos do artigo 126 da
Lei das Sociedades por Ações.
Assim, os acionistas e/ou seus representantes que desejarem participar da Assembleia Geral por
meio da Plataforma Digital devem acessar a página https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.
wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxUUT6osjiAidnEnB9mf7kjvpmMeL4eOUwwD0H1J
OWGEO (“Página de Cadastro”) e realizar seu cadastro na Plataforma Digital, fornecendo os
seguintes documentos:
(i)
documento hábil a comprovar sua identidade ou de seu representante, sendo aceitos
Carteira de Identidade Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras
funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de
seu titular;
(ii)
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de
sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e
(iii)
na hipótese de representação do acionista, instrumento de procuração, devidamente
regularizado na forma da lei.
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O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia dos seguintes
documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou
Junta Comercial, conforme o caso):
(i)

último contrato ou estatuto social consolidado; e

(ii)
os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista (por
exemplo, ato societário de eleição do administrador que comparecer à assembleia geral como
representante da pessoa jurídica, ou que outorgar procuração para que terceiro represente a
acionista pessoa jurídica).
No caso de fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral caberá à
instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de
quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo.
Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos
societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para
participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do
artigo 126, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 10.406, de 10
de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação do
lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo
da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da
firma do outorgante.
Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser
representados na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1º, da Lei das Sociedades
por Ações, e (ii) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da
decisão da CVM no âmbito do Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04 de novembro de 2014,
ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social
e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da
Companhia, acionista, advogado ou instituição financeira.

Habilitação para Participação nas Assembleias
Os acionistas e/ou seus representantes que desejarem participar das Assembleias por
meio da Plataforma Digital devem acessar a página https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.
wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxUUT6osjiAidnEnB9mf7kjvpmMeL4eOUwwD0H1J
OWGEO (“Página de Cadastro”) e realizar seu cadastro na Plataforma Digital, fornecendo para
tanto, a documentação necessária até o dia 26 de abril de 2022 (inclusive). A Companhia
ressalta que não será admitido o acesso à Plataforma Digital de acionistas que não
realizarem o cadastro na Página de Cadastro e/ou não apresentarem os documentos de
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participação necessários no prazo aqui previsto, nos termos do artigo 5º, § 3º, da ICVM
481.
Excepcionalmente para a Assembleia Geral, a Companhia dispensará a apresentação de vias físicas
do BVD, bem como o seu reconhecimento de firma e dos documentos pertinentes acima indicados,
que poderão ser enviados exclusivamente por e-mail para assembleia.aesbrasil@aes.com e
ri.aesbrasil@aes.com. Além disso, não será exigido o reconhecimento de firma, nem a notarização,
a consularização, o apostilamento e a tradução juramentada de documentos que tenham sido
originalmente lavrados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, ou que venham acompanhados
da respectiva tradução nessas mesmas línguas.
Após a análise da documentação recebida, e estando esta regular, será enviada uma mensagem
eletrônica para o endereço de e-mail cadastrado pelo acionista e/ou seu representante, confirmando
a habilitação. O acionista e/ou seu representante também receberá até o final do dia 27 de abril de
2002 uma nova mensagem eletrônica para o e-mail cadastrado contendo o link de acesso à
Plataforma Eletrônica e demais regras de acesso e utilização (“Regras e Procedimentos de
Acesso”). É importante ressaltar que será permito apenas um acesso para cada CPF de acionista
ou representante legal.
Caso o Acionista não tenha recebido tais informações, deverá entrar em contato com a Companhia
pelo telefone +55 (11) 4197-4925 e/ou pelos endereços eletrônicos assembleia.aesbrasil@aes.com
e ri.aesbrasil@aes.com – em qualquer cenário, antes das 18h00 do dia 27 de abril de 2022, a fim
de que lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por telefone) suas respectivas instruções para acesso.

Assembleia Virtual
Na data agendada para realização da Assembleia Geral, o acesso dos acionistas ou de seus
representantes devidamente cadastrados no sistema eletrônico estará liberado a partir das 9h00
horas, ou seja, 1 (uma) hora antes do início da Assembleia Geral.
A Companhia recomenda que os acionistas se familiarizem previamente com o uso da Plataforma
Digital, bem como garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a
utilização da Plataforma Digital (por vídeo e áudio). Adicionalmente, a Companhia solicita a tais
acionistas que, no dia da Assembleia Geral, acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 30 (trinta)
minutos de antecedência do horário previsto para início da Assembleia Geral a fim de permitir a
validação do acesso e participação de todos os acionistas que dela se utilizem, bem como para que
haja tempo hábil para solução de eventuais dificuldades.
O acesso permitirá o acompanhamento das atividades conduzidas pela mesa da Assembleia Geral
por videoconferência e interação com os participantes via mensagens de texto (chat), devendo os
participantes manter suas respectivas câmeras ligadas durante todo o curso da Assembleia Geral
com o fim de assegurar a autenticidade das comunicações.
Os acionistas presentes poderão se manifestar acerca das matérias em discussão e votar na
assembleia. Caso algum acionista já tenha enviado instruções de voto por meio de boletim de voto
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a distância e deseje votar na assembleia, as instruções recebidas por boletim de voto à distância
serão desconsideradas.
Em caso de dúvidas acerca do acesso e/ou uso do sistema eletrônico, a Companhia se coloca à
disposição dos acionistas e/ou de seus representantes para auxiliá-los de modo a facilitar ao máximo
sua participação na Assembleia Geral, por meio do endereço eletrônico e do telefone que serão
disponibilizados pela Companhia em conjunto com as Regras e Procedimentos de Acesso. No
entanto, a Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de
conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais
questões alheias à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação
e a votação do acionista na Assembleia Geral.
Informamos que, em cumprimento à regulamentação aplicável, os trabalhos serão integralmente
gravados. Ao solicitarem sua participação na Assembleia Geral por meio da Plataforma Digital, os
acionistas concordam e reconhecem que Companhia poderá utilizar tal gravação para as finalidades
legais aplicáveis.
Solicitamos gentilmente que a assembleia não seja objeto de gravações por vídeo, áudio ou
fotografadas por celulares ou quaisquer outros meios. Lembramos que a Companhia é uma empresa
de capital aberto com diversas obrigações específicas de divulgação de informações e pedimos aos
participantes que colaborem para o fiel cumprimento destas regras. A Companhia fará as devidas
divulgações nos termos e prazos legais. Qualquer participante que realizar qualquer registro dos
trabalhos da assembleia, incluindo a gravação dos trabalhos, será responsável pelo registro, bem
como pela captação de imagens, nome e voz dos demais participantes, responsabilizando-se
exclusiva e integralmente pelo de qualquer registro e da gravação.
Por fim, o acionista que participar por meio da Plataforma Digital será considerado presente à
Assembleia Geral, podendo exercer seus respectivos direitos de voto, e assinante da respectiva ata
da Assembleia Geral, nos termos do artigo 21-V, § 1º da ICVM 481.
•

Participação por Voto a Distância

Conforme previsto nos artigos 21-A e seguintes da ICVM 481, os acionistas da Companhia também
poderão exercer o voto em assembleias gerais por meio de voto a distância, a ser formalizado em
Boletim, cujo modelo está disponível no website de Relações com Investidores da Companhia
(http://ri.aesbrasil.com.br), e nos websites da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3
(http://www.b3.com.br) na rede mundial de computadores.

Mediante instruções de voto transmitidas ao escriturador das ações de emissão da Companhia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações escrituradas no Itaú
Corretora de Valores S.A. e que não estejam depositadas em depositário central.
O acionista titular de ações que não estejam depositadas em depositário central e que optar por
exercer o seu direito de voto à distância por intermédio de prestadores de serviços poderá transmitir
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as suas instruções de voto ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia, Itaú
Corretora de Valores S.A., observadas as regras por ele determinadas.
O Itaú Corretora de Valores S.A. criou o site Itaú Assembleia Digital, uma solução segura onde é
possível realizar o voto a distância, por meio do Boletim. Para votar pelo site é necessário realizar
um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o cadastro e o passo a passo para
emissão do certificado digital estão descritas no site https://assembleiadigital.certificadodigital.com.
As instruções de voto, caso enviadas pelo acionista para o Itaú Corretora de Valores S.A., deverão
ser realizadas através do site Itaú Assembleia Digital.
O Itaú está à disposição dos acionistas para maiores esclarecimentos e atendimento nos canais
abaixo indicados:
Atendimento Exclusivo aos Investidores
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
Em dias úteis das 9h às 18h.
Nos termos do artigo 21-B da ICVM 481, o agente escriturador deverá receber as instruções de
preenchimento do Boletim do acionista até 7 (sete) dias antes da data de realização da Assembleia
Geral, ou seja, até 21 de abril de 2022 (inclusive), salvo se prazo diverso for estabelecido pelo
agente escriturador.

Mediante instruções de voto transmitidas aos respectivos agentes de custódia dos acionistas
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações custodiadas na B3. Nesse
caso o voto a distância será exercido pelos acionistas de acordo com os procedimentos adotados
por seus agentes de custódia.
O acionista titular de ações depositadas na Central Depositária da B3 que optar por exercer o seu
direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços deverá transmitir as suas
instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia (onde estão registradas suas posições
acionárias), observadas as regras por esses determinadas, que, por sua vez, encaminharão tais
manifestações de voto à Central Depositária da B3.
Os acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de custódia e verificar os
procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto por meio do Boletim,
bem como os documentos e informações por eles exigidos para o exercício de tal faculdade.
Nos termos do artigo 21-B da ICVM 481, os agentes de custódia deverão receber as instruções de
preenchimento do Boletim do acionista até 7 dias antes da data de realização da Assembleia Geral,
ou seja, até 21 de abril de 2022 (inclusive), salvo se prazo diverso, sempre anterior a essa
data, for estabelecido por seus agentes de custódia.
A Companhia informa ao acionista que, caso seu respectivo agente de custódia não preste o serviço
de voto a distância, ele terá a opção de enviar seu Boletim e documentos aplicáveis diretamente à
própria Companhia, conforme abaixo.
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Mediante instruções de voto transmitidas diretamente à Companhia
Os acionistas poderão, ainda, enviar seus Boletins diretamente à Companhia. Para tanto, deverão
acessar a área de Governança Corporativa do website da Companhia (http://ri.aesbrasil.com.br), ou
os websites da CVM (http://www.cvm.gov.br) ou da B3 (http://www.b3.com.br) na rede mundial de
computadores, imprimir o Boletim, preenchê-lo, rubricar todas as páginas e assiná-lo.
Na sequência, deverão encaminhar o Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado,
juntamente
com
os
documentos
abaixo
listados,
para
endereços
eletrônicos
assembleia.aesbrasil@aes.com e ri.aesbrasil@aes.com:
(i)
extrato de sua posição acionária, emitido pela instituição custodiante ou pelo agente
escriturador das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em
depositário central; e
(ii)

cópia dos seguintes documentos:

•

para pessoas físicas: documento de identidade com foto do acionista;

•

para pessoas jurídicas: último estatuto social ou contrato social consolidado e os
documentos societários que comprovem a representação legal do acionista e documento
de identidade com foto do representante legal; e

•

para fundos de investimento: último regulamento consolidado do fundo, estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme ocaso, observada a política de
voto do fundo, e documentos societários que comprovem os poderes de representação e
documento de identidade com foto do representante legal.

Excepcionalmente para a Assembleia Geral, a Companhia irá dispensar a apresentação de vias físicas
e cópias autenticadas do Boletim e dos documentos pertinentes acima indicados, que poderão ser
enviados exclusivamente por correio eletrônico. Além disso, não será exigido o reconhecimento de
firma dos Boletins, nem a notarização, a consularização, o apostilamento e a tradução juramentada
de documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua portuguesa, inglesa ou
espanhola, ou que venham acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas.
Em até 3 (três) dias contados do recebimento dos referidos documentos, a Companhia avisará ao
acionista, por meio do endereço eletrônico indicado no item 2.1 do Boletim, resposta a respeito do
recebimento dos documentos e de sua aceitação.
O Boletim recebido pela Companhia que não esteja regularmente preenchido e/ou não esteja
acompanhado dos documentos comprobatórios mencionados acima em versões legíveis será
desconsiderado.
A informação sobre eventual desconsideração do Boletim e dos documentos pertinentes será
enviada pela Companhia ao acionista por meio do endereço eletrônico fornecido no próprio Boletim,
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juntamente com as orientações necessárias à sua retificação. De qualquer modo, o Boletim
eventualmente retificado pelo acionista, bem como a documentação pertinente, também deverão
ser recebidos pela Companhia até o dia 21 de abril de 2022 (inclusive).
De modo a facilitar ao máximo sua utilização, a Companhia se coloca à disposição dos acionistas
e/ou de seus representantes para sanar qualquer dúvida acerca do Boletim, por meio dos endereços
eletrônicos assembleia.aesbrasil@aes.com e ri.aesbrasil@aes.com e do telefone +55 (11) 41974925.
Informações Gerais
A Companhia ressalta que:
(i)
caso haja divergências entre eventual Boletim recebido diretamente pela Companhia e
instrução de voto coletada pelo agente escriturador (conforme constante no mapa de votação
proveniente do escriturador), para um mesmo número de CPF ou CNPJ, a instrução de voto do
escriturador prevalecerá, de acordo com as disposições do § 2º do artigo 21-W da ICVM 481;
(ii)
conforme determinado pelo artigo 21-S da ICVM 481, a Central Depositária da B3, ao
receber as instruções de voto dos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia,
desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que tenham
sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ;
(iii)
encerrado o prazo de votação à distância, ou seja, em 21 de abril de 2022 (inclusive), o
acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas, salvo na Assembleia Geral, mediante
solicitação, explícita, de desconsideração das instruções de voto enviadas via Boletim, até a
colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação;
(iv)
o acionista que porventura enviar Boletim também poderá, caso queira, cadastrar-se para
participar da Assembleia Geral por meio do sistema eletrônico, desde que a solicitação seja realizada
em observância dos procedimentos e dos prazos previstos acima. Nesse caso, se o acionista desejar
votar nas matérias da Assembleia Geral durante a sua respectiva participação por meio do sistema
eletrônico, a Companhia esclarece que todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim
identificado pelo CPF ou CNPJ de tal acionista, conforme o caso, serão desconsideradas, nos termos
do artigo 21-C, § 2º, inciso II, e do artigo 21-W, § 5º, inciso II, da ICVM 481; e
(v)
conforme previsto no artigo 21-X da ICVM 481, as instruções de voto a distância serão
consideradas normalmente na hipótese de eventual adiamento da Assembleia Geral ou caso seja
necessária à sua realização em segunda convocação, desde que o eventual adiamento ou realização
em segunda convocação não ultrapassem 30 (trinta) dias da data inicialmente prevista para sua
realização em primeira convocação.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da AES BRASIL ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “AES
Brasil”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 10h00
do dia 28 de abril de 2022, de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso
I, e artigo 21-C, §§ 2º e 3º, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”),
através da plataforma digital ALFM Easy Voting (“Plataforma Digital” e “Assembleia Geral”),
para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia:
(A)

Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual
da Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;
(ii)
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 2021;
(iii)

Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2022;

(iv)
Deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2021; e
(v)
Fixar a remuneração global e anual dos administradores e dos membros dos
Comitês de Assessoramento da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em
31 de dezembro de 2022.
(B)

Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i)

Deliberar sobre a alteração dos artigos 5º e 21 do Estatuto Social da Companhia;

(ii)
Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na hipótese de
aprovação da matéria indicada no item (i) acima;
(iii)
Deliberar sobre a eleição de 2 (dois) membros efetivos do Conselho de
Administração da Companhia, em razão das renúncias apresentadas pelos Srs. Leonardo
Eleutério Moreno e Julian Jose Nebreda Marquez; e
(iv)
Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à
efetivação e implementação das deliberações eventualmente aprovadas pelos acionistas na
Assembleia Geral.
Documentos à disposição dos acionistas
A Proposta da Administração contemplando todos os documentos relativos às matérias a serem
discutidas na Assembleia Geral, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo as propostas dos
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administradores para a Assembleia Geral, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta
(i) na sede da Companhia, na Av. Luiz Carlos Berrini, 1.376, 12º andar da Torre A, Brooklin Paulista,
São Paulo, SP, CEP 04571-936, e (ii) nos websites da Companhia (http://ri.aesbrasil.com.br), da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (http://www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores, em conformidade com as
disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e
regulamentação da CVM.
Informações para participação dos acionistas na Assembleia Geral
Considerando que a Assembleia Geral será realizada de modo exclusivamente digital, a participação
dos acionistas poderá ser: (i) 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 próprio BVD, que podem ser acessados nos websites
da Companhia (http://ri.aesbrasil.com.br), da B3 (http://www.b3.com.br) e da CVM
(http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores; ou (ii) via Plataforma Digital, caso em
que o acionista ou seu procurador devidamente constituído poderá (a) simplesmente participar da
Assembleia Geral, tenha ou não enviado o BVD, ou (b) 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.
Para participação na Assembleia Geral por meio da Plataforma Digital, os acionistas devem acessar
a página https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgU
x1hIBxUUT6osjiAidnEnB9mf7kjvpmMeL4eOUwwD0H1JOWGEO (“Página de Cadastro”) e realizar
seu cadastro na Plataforma Digital, fornecendo todos os documentos e informações solicitados. Os
acionistas que não realizarem o cadastro completo na Plataforma Digital por meio da
Página de Cadastro até o dia 26 de abril de 2022 (inclusive) não serão admitidos na
Assembleia Geral, nos termos do artigo 5º, § 3º da ICVM 481.
As informações detalhadas acerca do processo a ser seguido pelos acionistas para participação e
votação por meio da Plataforma Digital constam do Manual dos Acionistas e do item 12.2 do
Formulário de Referência da Companhia, que podem ser acessados nos websites da Companhia
(http://ri.aesbrasil.com.br), da B3 (http://www.b3.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br) na
rede mundial de computadores.
Apresentação de documentos para a participação na Assembleia Geral
Para participar na Assembleia Geral, por si, seus representantes legais ou procuradores, os senhores
acionistas deverão encaminhar à Companhia os seguintes documentos: (i) documento hábil de
identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo
126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que comprovem os poderes do
representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos de
investimento; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na
hipótese de representação do acionista.
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Participação da Assembleia Geral por meio do BVD
Sem prejuízo da possibilidade de participação na Assembleia Geral por meio da Plataforma Digital,
a Companhia recomenda que o acionista exerça seu direito de voto por meio do BVD. Neste caso,
até o dia 21 de abril de 2022 (inclusive), os acionistas deverão transmitir instruções de voto,
entregando o respectivo BVD: (i) ao escriturador das ações da Companhia; (ii) aos seus agentes
de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em
depositário central; ou (iii) diretamente à Companhia.
Para informações adicionais, observar as regras previstas na ICVM 481, e os procedimentos descritos
no BVD disponibilizado pela Companhia, bem como no Manual dos Acionistas e no item 12.2 do
Formulário de Referência da Companhia, que podem ser acessados nos websites da Companhia
(http://ri.aesbrasil.com.br), da B3 (http://www.b3.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br) na
rede mundial de computadores.
São Paulo, 28 de março de 2022.
Francisco Jose Morandi Lopez
Presidente do Conselho de Administração
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

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 e Extraordinária da Companhia (“Assembleia Geral”) a ser realizada em 28 de abril de
2022, às 10h00, observadas as normas da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme
alteradas (“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 2021
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 2021.
Tais documentos foram disponibilizados nos websites da Companhia (http://ri.aesbrasil.com.br), da
CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (http://www.b3.com.br)
em 3 de março de 2022, e foram publicados em 7 de março de 2022 no Jornal Valor Econômico.

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 2021
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 2021.
Tais documentos, que receberam parecer sem ressalvas da KPMG 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 (http://www.cvm.gov.br) e da B3 (http://www.b3.com.br) em 3 de março de 2022, e foram
publicados em 7 de março de 2022 no Jornal Valor Econômico.
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 2021, nos termos do
item 10 do Formulário de Referência, estão previstos no Anexo I desta Proposta da Administração.

3. Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2022
Nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral poderá, por proposta
dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido para execução de orçamento
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de capital por ela previamente aprovado, sendo possível a aprovação pela assembleia geral ordinária
que deliberar a respeito das demonstrações financeiras do exercício anterior.
Nesse sentido, a Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas. a proposta de
orçamento de capital prevista no Anexo II desta Proposta da Administração, de modo que seja
retido o montante de R$ 296.476.402,77 do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro
de 2021 para execução do orçamento de capital para o exercício social de 2022.
A Administração ressalta, ainda, que a proposta de orçamento de capital foi objeto de opinião
favorável do Conselho Fiscal da Companhia em reunião iniciada em 22 de fevereiro de 2022 e
concluída em 28 de fevereiro de 2022, e de manifestação favorável do Comitê de Auditoria
Estatutário na mesma data, tendo sido, também, aprovada pelo Conselho de Administração em
reunião realizada em 24 de fevereiro de 2022.

4. Deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2021
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foi apurado, conforme evidenciado nas
Demonstrações Financeiras da Companhia, um lucro líquido no montante total de
R$ 374.284.091,06 que (i) acrescido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de
R$ 41.740.927,41, (ii) ajustado pelo acréscimo de dividendos e juros sobre capital próprio
prescritos no valor de R$ 78.102,81, e (iii) subtraído do montante destinado à reserva legal, no
valor de R$ 20.801.250,92, perfaz um lucro líquido ajustado total de R$ 395.301.870,36.
Em adição à a alocação de 5,00% do lucro líquido, equivalente a R$ 20.801.250,92, para a reserva
legal, nos termos do artigo 38, inciso I, do Estatuto Social da Companhia, e conforme indicado
acima, a Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas. a seguinte proposta de
destinação do lucro líquido ajustado:
(i)

a destinação, à conta de dividendos obrigatórios, do valor de R$ 98.825.467,59,
equivalentes a 25% do lucro líquido ajustado ( i.e., lucro líquido total ajustado pelo
acréscimo de dividendos e juros sobre capital próprio prescritos, no valor de R$ 78.102,81,
e subtraído o montante destinado à reserva legal), observado que (a) em reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 4 de agosto de 2021, foi aprovada
a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R$ 24.154.250,65
(R$ 0,06052081242 por ação ordinária), pagos em 22 de setembro de 2021, sendo tal valor
imputado aos dividendos obrigatórios, e (b) o montante de R$ 74.671.216,94, referente
a lucros já apurados pela Companhia, mas ainda não realizados, será destinado à reserva
de lucros a realizar, para quando financeiramente realizado, em períodos posteriores, possa
então ser distribuído como dividendos; e

(ii)

a retenção dos lucros remanescentes, no valor de R$ 296.476.402,77, para a execução
do orçamento de capital para o exercício social de 2022, nos termos do artigo 196 da Lei
das Sociedades por Ações – observado que tal valor, somado ao montante destinado para
a mesma finalidade em períodos anteriores, equivalente a R$ 547.217.909,17, totaliza o
montante de R$ 843.694.311,94, com a finalidade de subsidiar parcialmente os
AES Brasil Energia S.A. | Av. Luiz Carlos Berrini, 1.376, 12º Andar | São Paulo - SP - Brasil - CEP 04571-936045

17

investimentos da Companhia, no montante aproximado de R$ 3.859.500.000,00, conforme
projeções de investimentos previstas para serem realizadas no período de 2022 a 2026,
conforme já divulgado aos Acionistas da Companhia e ao mercado em geral. A
Administração esclarece que, caso aprovada pela Assembleia Geral, tal retenção será
mantida até a assembleia geral ordinária que deliberar acerca das contas do exercício findo
em 31 de dezembro de 2022, oportunidade em que a Administração reavaliará a adequação
da retenção efetuada e apresentará proposta de prorrogação ou alteração, conforme
necessário.
A Administração da Companhia informa que a destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021 ora proposta está detalhada no Anexo III desta Proposta
da Administração, elaborado conforme Anexo 9-1-II da ICVM 481.

5. Fixar a remuneração global e anual dos administradores e dos membros dos Comitês
de Assessoramento da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 31
de dezembro de 2022
A Administração da Companhia, após atualizar sua pesquisa sobre os valores praticados no mercado
para remunerar executivos que integram Conselhos de Administração e Diretorias de companhias
abertas, propõe a fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de
2022 no montante global anual de até R$ 16.320.290,32 a título de remuneração fixa e variável,
incluindo os benefícios de qualquer natureza e os encargos sociais reconhecidos no resultado da
Companhia, excetuados os encargos sociais que sejam ônus do empregador, conforme
manifestação do Colegiado da CVM em reunião realizada em 8 de dezembro de 2020 (Processo CVM
n.º 19957.007457/2018-10), refletida no Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP.
A Administração informa que a assembleia geral ordinária da AES realizada em 30 de abril de 2021
aprovou a remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2021 no valor total
de R$ 10.869.344,00, tendo sido efetivamente pago o valor total de R$ 7.412.113,50.
O aumento do valor da remuneração global proposta para o exercício de 2022 decorre da eleição
de um diretor estatutário com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2022, reajuste da remuneração
base e remuneração dos membros dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração,
observado que o valor proposto é compatível com os valores usualmente pagos pelo mercado e
com os critérios e condições adotados pela Companhia para a composição da remuneração de seus
administradores.
As informações indicadas no item 13 do Formulário de Referência, necessárias para a devida análise
da proposta de remuneração global e anual dos administradores e dos membros dos Comitês de
Assessoramento da Companhia, encontram-se no Anexo IV desta Proposta da Administração, em
atendimento ao artigo 12 da ICVM 481.
A Administração esclarece, ainda, que, na hipótese de instalação do Conselho Fiscal da Companhia,
a remuneração global dos seus membros será, para cada membro em exercício, igual a 0,1 (um
décimo) da remuneração que, em média, for atribuída a cada membro da Diretoria Executiva da
Companhia, não computada a participação nos lucros, até a próxima assembleia geral ordinária da
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Companhia, observado que tal valor poderá sofrer alterações tão somente em cumprimento ao
artigo 162, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações.
Em Assembleia Geral Extraordinária

1. Deliberar sobre a alteração dos artigos 5º e 21 do Estatuto Social da Companhia
A Administração da Companhia propõe que sejam alterados os artigos 5º e 21 do Estatuto Social
da Companhia, de modo a refletir (i) o valor atualizado do capital social da Companhia, tendo em
vista (a) os aumentos de capital aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 29 de janeiro de
2021 e na reunião do Conselho de Administração de 28 de setembro de 2021, e (b) o cancelamento
de ações em tesouraria aprovado na reunião do Conselho de Administração de 3 de novembro de
2021, (ii) o disposto no artigo 6º da Instrução CVM nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme
alterada, e (iii) as alterações introduzidas na Lei das Sociedades por Ações pela Lei nº 14.195, de
26 de agosto de 2021. Caso as alterações ora propostas sejam aprovadas pela Assembleia Geral,
os referidos dispositivos passarão a viger com as novas redações indicadas no Anexo V desta
Proposta da Administração.
O quadro comparativo que destaca as propostas de alteração do Estatuto Social com marcas de
revisão, bem como as suas justificativas, conforme exigido pela ICVM 481, encontra-se no Anexo V
desta Proposta da Administração.
A Administração esclarece que (i) as alterações ora propostas não produzirão efeitos econômicos
relevantes e (ii) os efeitos jurídicos de tais alterações estão indicados no quadro comparativo
contido no Anexo V desta Proposta da Administração.

2. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na hipótese de
aprovação da matéria indicada no item (1) acima
Na hipótese de aprovação da matéria constante do item (1) da Ordem do Dia da Assembleia Geral
Extraordinária, a Administração propõe consolidar o Estatuto Social da Companhia, de modo a
refletir as alterações acima indicadas, na forma do Anexo VI desta Proposta da Administração.

3. Deliberar sobre a eleição de 2 (dois) membros efetivos do Conselho de
Administração da Companhia, em razão das renúncias apresentadas pelos
Srs. Leonardo Eleutério Moreno e Julian Jose Nebreda Marquez
Em atenção ao disposto no artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 15 do Estatuto
Social da Companhia, o Conselho de Administração, em razão da renúncia apresentada por dois
conselheiros em 2022, realizou as seguintes indicações:
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Data da Eleição
(Reunião do Conselho de
Administração)
11 de fevereiro de 2022
23 de março de 2022

Nome
Juan Ignacio Rubiolo
Madelka Mitzuri McCalla Molinar

Nos termos dos dispositivos legais e estatutários referidos acima, no caso de vacância do cargo de
membro do Conselho de Administração ou de seu suplente, o substituto poderá ser nomeado pelos
conselheiros remanescentes, e tal nomeação servirá até a primeira assembleia geral da Companhia,
que deliberará sobre a eleição dos membros.
Dessa forma, a administração da Companhia propõe a eleição dos seguintes membros do Conselho
de Administração, em complementação de mandato até 23 de novembro de 2022, sendo permitida
a reeleição:
(i)

Juan Ignacio Rubiolo, argentino, casado, administrador de empresas, portador do
passaporte n.º AAG610495, emitido pela República Argentina, com domicílio profissional na
Costa del Este, Business Park VI, Av. La Rotonda, 11º andar, Cidade do Panamá, República
do Panamá, 0816-01990; e

(ii)

Madelka Mitzuri McCalla Molinar, panamenha, solteira, portadora do passaporte
n.º PA0635589, emitido pela República do Panamá, com domicilio profissional em 4300
Wilson Blvd. Arlington, VA 22203, Estados Unidos da América.

As informações sobre os candidatos indicados acima encontram-se no Anexo VII desta Proposta
da Administração, na forma dos itens 12.5 a 12.10 do Anexo 24 da ICVM 480, de acordo com o
estabelecido no artigo 10 da ICVM 481.

4. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à
efetivação e implementação das deliberações eventualmente aprovadas pelos
acionistas na Assembleia Geral
Caso as matérias constantes da Ordem do Dia sejam aprovadas pelos Acionistas, a Administração
propõe que lhe seja autorização para praticar de todos e quaisquer atos necessários à
implementação de tais matérias, de modo a dar efetividade às deliberações aprovadas.
Participação dos Acionistas na Assembleia Geral
Tendo em vista que a Assembleia Geral será realizada de modo exclusivamente digital, a
participação do Acionista somente poderá ser:
(a)

via boletim de voto a distância (“BVD”), observado que 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
B3
(http://www.b3.com.br)
e
da
CVM
(http://www.cvm.gov.br); e
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(b)

via plataforma digital ALFM Easy Voting, 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 – COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
Data-Base: 31/12/2021

(Conforme item 10 do Anexo 24 da Instrução CVM n.º 480, de 07 de dezembro de 2009)
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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 de nossas demonstrações contábeis consolidadas relativas aos exercícios de doze
meses encerrados em 31 de dezembro de 2021, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil que compreendem a Lei das Sociedades por Ações, as normas da Comissão
de Valores Mobiliários (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”).
A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores
das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos
dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia. A
administração da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos
no passado venham a se reproduzir no futuro.
Neste item são apresentadas, pelos Diretores da Companhia, informações que se destinam à
auxiliar investidores e partes interessadas no entendimento e análise das condições financeiras e
patrimoniais da Companhia.
Certas tabelas da seção 10 deste Formulário de Referência contém os termos “AH” e “AV” que
significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara
índices ou itens da mesma rubrica entre um período e o outro. A Análise Vertical representa (i) o
percentual ou item de uma linha em relação às receitas líquidas para os períodos aplicáveis para
os resultados das nossas operações; ou (ii) em relação do ativo total/passivo e patrimônio líquido,
nas datas aplicáveis para a demonstração do nosso balanço patrimonial.
Adicionalmente, a Companhia esclarece que, desde a sua constituição, em 20 de março de 2020,
até a conclusão da incorporação de ações de emissão da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê”)
pela Companhia, em 29 de março de 2021 (“Incorporação de Ações”), a Companhia não era
operacional, não possuía controladas ou coligadas nem, portanto, havia registrado em suas
demonstrações e informações financeiras quaisquer despesas ou receitas relevantes. Nesse
sentido, considerando que: (i) a Companhia foi constituída em 2020, não há informações históricas
em relação aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019; (ii) a Companhia
não era operacional até a conclusão da Incorporação de Ações; e (iii) a Companhia passou a ser
a holding do grupo a que pertence a AES Brasil Operações S.A. (“Grupo AES”) e passou a
consolidar em suas demonstrações e informações financeiras a AES Operações e as suas
respectivas controladas diretas e indiretas a partir de 01 de abril de 2021.
Para mais informações, veja o item 10.9 deste Formulário de Referência.
(a)

comentários dos diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os Diretores entendem que a Companhia tem condições financeiras e patrimoniais suficientes para
desenvolver as atividades do seu negócio, assim como para cumprir suas obrigações de curto e
médio prazo.
Os Diretores acreditam que a Companhia, por meio de uma análise dos números do ativo circulante
e do passivo circulante, possui um capital de giro que permite que ela tenha liquidez e recursos de
capital suficientes para cobrir seus investimentos planejados, suas despesas, suas obrigações e
outros valores a serem pagos nos próximos anos. Os Diretores da Companhia não têm como

garantir que tal situação permanecerá inalterada, mas caso entenda necessário contrair
empréstimos para financiar seus investimentos e possíveis aquisições, acreditam que a Companhia
terá capacidade para contratá-los.
Os Diretores apresentam abaixo informações sobre a estrutura financeira e patrimonial consolidado
da Companhia referente ao exercício de doze meses findo em 31 de dezembro de 2021:
Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

(em R$milhões)

2021
Lucro líquido

424,6

(1)
(2)

Índice de liquidez corrente

(3)

Índice de endividamento geral
(1)

(2)

(3)
(4)

-

2021

Patrimônio Líquido
Dívida Líquida

AH (%)
-

Em 31 de dezembro de

(em R$ milhões)

Dívida Bruta

2020

(4)

2020

4.034,3

-

6.216,5

-

4.294,8

-

1,29

-

1,94

-

A Dívida Bruta corresponde ao somatório dos saldos de empréstimos e financiamentos e debêntures (circulante e
não circulante). A Dívida Bruta não é uma medida de desempenho financeiro reconhecida pelas práticas contábeis
adotadas no Brasil e nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, e não possui significado padrão. Outras companhias
podem calcular a sua dívida bruta de forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre as divulgações.
Para mais informações sobre a Dívida Bruta, veja o item 3.2 deste Formulário de Referência.
A Dívida Líquida é calculada pela Dívida Bruta deduzida dos saldos de garantias de financiamento, de caixa e
equivalentes de caixa e de investimentos de curto prazo. A Dívida Líquida não é uma medida de desempenho
financeiro reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, e não
possui significado padrão. Outras companhias podem calcular a sua dívida líquida de forma distinta não havendo,
desta forma, comparação entre as divulgações. Para mais informações sobre a Dívida Líquida, veja o item 3.2 deste
Formulário de Referência.
O índice de liquidez corrente corresponde à divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.
O índice de endividamento geral corresponde à divisão da soma do passivo circulante e o passivo não circulante
pelo patrimônio líquido.

Em 31 de dezembro de 2021, os saldos de caixa e equivalente de caixa e investimento de curto
prazo, somavam R$1.712,3 milhões.
Dessa forma, a Dívida Líquida da Companhia totalizou R$4.294,8 milhões em 31 de dezembro de
2021, pois a partir de 01 de abril de 2021, passou a consolidar as dívidas de suas controladas.
(b)

comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

Os Diretores da Companhia entendem que o objetivo do processo de administração do capital é
garantir a capacidade de continuidade das operações da Companhia, visando a oferecer retorno
aos acionistas, bem como manter uma estrutura de capital ideal para diminuir esses custos,
mantendo equilíbrio adequado.
A estrutura de capital da Companhia consiste nos saldos apresentados na tabela abaixo:

(em milhões de R$, exceto em %)
Passivo circulante e não circulante (capital
de terceiros)
Patrimônio líquido (capital próprio)
Capital de terceiros
Capital próprio(2)
(1)

(2)

(1)

Em 31 de dezembro de
2021

2020

7.811,8

-

4.034,3

-

65,9%

-

34,1%

-

O capital de terceiros corresponde à soma do passivo circulante e não circulante dividido pelo total do passivo e do
patrimônio líquido.
O capital próprio corresponde ao patrimônio líquido dividido pelo total do passivo e do patrimônio líquido.

O padrão de financiamento da Companhia baseia-se na utilização de recursos próprios e de capital
de terceiros, podendo este ser referente à captação de recursos junto a instituições financeiras ou
emissão de dívidas a mercado. Em 31 de dezembro de 2021, a estrutura de capital da Companhia
era composta por 65,9% de capital de terceiros e 34,1% de capital próprio. Essa estrutura de capital
reflete um aumento na representatividade do capital de terceiros, pois a Companhia está inserida
num ambiente que necessita de uso intensivo de capital. Mais detalhes sobre a utilização de capital
de terceiros pela Companhia podem ser obtidos no item 10.1(f) deste Formulário de Referência.
Periodicamente, a administração da Companhia revisa a estrutura de capital e habilidade de liquidar
os seus passivos, bem como monitora tempestivamente o prazo médio de contas a receber e
fornecedores, tomando as ações necessárias para mantê-los em níveis considerados adequados
para a gestão financeira.
Os Diretores da Companhia entendem que a atual estrutura de capital apresenta níveis de
alavancagem adequados.
(c)
comentários dos Diretores em relação a capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos
Os covenants financeiros são utilizados como forma de monitoramento da situação financeira das
controladas pelos credores envolvidos em contratos de financiamentos. Em 31 de dezembro de
2021, as controladas estavam em cumprimento com os termos dos covenants financeiros. A
Companhia também acompanha outros covenants qualitativos, os quais foram atendidos em 31 de
dezembro de 2021.
Diante do acima exposto, os Diretores acreditam que a Companhia e suas controladas possuem
liquidez e recursos de capital suficientes para cumprirem com obrigações de eventuais gastos,
pagamento de obrigações e outros valores a serem pagos no curto e longo prazo, embora não
possam garantir que tal situação permanecerá igual. Entretanto, caso tenham mudanças no plano
de crescimento ou na geração de caixa ou caso optem por refinanciar as linhas atuais dentro de
condições que venham a considerar mais atrativas, a Companhia e suas controladas poderão vir a
tomar novas linhas de financiamento no futuro, sendo que os Diretores entendem que a Companhia
e as controladas terão plena capacidade para contratá-los. Ademais, a capacidade de pagamento
das controladas possuidoras de tais financiamentos, estão vinculadas ao seu resultado operacional.
Ainda, os Diretores acreditam que as principais fontes de recursos da Companhia e suas
controladas são financiamentos bancários, viabilizados mediante emissão, por exemplo, de
debêntures e cédulas de créditos bancários.

(d)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
Quando necessário, a Companhia e suas controladas poderão captar recursos por meio de
contratos financeiros e emissão de debêntures, os quais são empregados no financiamento das
necessidades de capital de giro, em investimentos de curto e longo prazo e em investimentos
relevantes em ativos não-circulantes da Companhia e suas controladas, bem como na manutenção
de disponibilidades de caixa em nível que a Companhia acredita apropriado para o desempenho
de suas atividades e de suas controladas.
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía R$1.712,3 milhões de caixa e equivalentes de
caixa e investimentos de curto prazo. Em 31 de dezembro de 2020, por não possuir operação, a
Companhia não necessitava de financiamento de capital de giro.
(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 e suas controladas pretendem manter a estratégia atualmente utilizada de
financiamento via capital próprio e poderá complementar essa estratégia por meio da utilização de
outros tipos de financiamento, 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

Em 31 de dezembro de 2021, a dívida bruta, representado pela soma dos empréstimos,
financiamentos e debêntures do passivo circulante e do passivo não circulante) da Companhia
atingiu o montante total de R$6.216,5 milhões, enquanto a sua dívida líquida (expressa pela soma
dos saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante), deduzidos
do saldo de caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo e saldos de garantias de
financiamento) era de R$ 4.294,8 milhões.
A tabela a seguir demonstra a composição da dívida da Companhia. Cumpre que em 31 de
dezembro de 2020 a Companhia não havia registrado qualquer saldo em tais rubricas.
Dívidas (R$ milhões)

Montante

AES Brasil Energia – Consolidado 1

fev/22

CDI + 1,50% a.a.

-

dez/20

IPCA + 8,43% a.a.

227,3

dez/23

IPCA + 6,54% a.a.

-

abr/22

CDI + 0,90% a.a.

401,5

abr/24

IPCA + 6,78% a.a.

-

fev/20

CDI + 0,90% a.a.

650,1

1ª Nota Comercial 14

650,1

AES Brasil Operações – Consolidado
AES Brasil Operações

1

5.566,4
4.852,7

4ª Emissão de Debêntures – 3ª série ²
5ª Emissão de Debêntures
6ª Emissão de Debêntures - 1ª série ³
6ª Emissão de Debêntures - 2ª série
7ª Emissão de Debêntures - 1ª série 4
5

8ª Emissão de Debêntures
9ª Emissão de Debêntures - 1ª série 6
9ª Emissão de Debêntures - 2ª série

Custo Nominal

6.216,5

AES Brasil Energia

7ª Emissão de Debêntures - 2ª série

Vencimento

6

-

fev/23

CDI + 1,30% a.a.

210,1

mai/23

IPCA + 6,02% a.a.

1.410,5

mar/27

CDI + 1,00% a.a.

740,6

mar/29

IPCA + 4,71% a.a.

9ª Emissão de Debêntures - 3ª série 6
4ª Emissão de Notas Promissórias

7

5ª Emissão de Notas Promissórias

7

6ª Emissão de Notas Promissórias

7

Empréstimo 4131 (captação em 2020) 8
Empréstimo 4131 (captação em 2021)
Brasventos Eolo (BNDES)

10

Brasventos Miassaba (BNDES) 10
Rio dos Ventos 3 (BNDES)

10

AES Tietê Eólica

mar/29

IPCA + 4,71% a.a.

-

abr/21

CDI + 2,80% a.a.

-

abr/21

CDI + 2,80% a.a.

-

abr/21

CDI + 2,80% a.a.

657,1

dez/25

CDI + 1,50% a.a.

785,8

mar/26

CDI + 1,48% a.a.

68,0

out/29

TJLP + 2,51% a.a.

68,3

out/29

TJLP + 2,71% a.a.

71,7

out/29

TJLP + 2,51% a.a.

-

Dez/31

TJLP + 2,88% a.a.

-

Dez/31

TJLP

106,1

BNDES 11
BNDES (Subcrédito Social)

9

211,7

11

Repasse BNDES (Banco do Brasil)

11

-

Dez/31

TJLP + 2,60% a.a

1ª Emissão de Debêntures - 1ª série

46,6

dez/25

IPCA + 7,61% a.a.

1ª Emissão de Debêntures - 2ª série

59,5

dez/25

IPCA + 7,87% a.a.

Complexo Santos (BNDES)

12

121,0

São Jorge

45,0

dez/30

TJLP + 2,45% a.a.

São Cristóvão

50,0

dez/30

TJLP + 2,45% a.a.

Santo Antonio de Pádua

26,0

dez/30

TJLP + 2,45% a.a.

Complexo MS (BNDES) 12

49,2

Mar e Terra

11,2

nov/29

TJLP + 1,88% a.a.

Embuaca

12,2

mai/30

TJLP + 1,76% a.a.

12,1

out/29

TJLP + 1,66% a.a.

Bela Vista

13,7

nov/29

TJLP + 1,66% a.a.

Complexo MS (BNB) 12

139,5

Mar e Terra

39,3

mai/33

2,5% a.a.

Embuaca

37,2

mai/30

2,5% a.a.

Icaraí

25,3

mai/31

2,5% a.a.

37,7

mai/30

2,5% a.a.

set/41

IPCA + 6,06% a.a.

Icaraí

Bela Vista
Complexo Tucano (Debênture)

13

1ª emissão de Debêntures – Holding II

297,8
297,8

(1)

Considera somatório de principal, encargos e custos de transação e não considera arrendamento financeiro.
(2)
Vencimento da 3ª série da 4ª emissão de debêntures realizados em 15 de dezembro de 2020.
(3)
Resgate antecipado da 1ª série da 6ª emissão de debêntures em 18 de abril de 2019.
(4)
Resgate antecipado da 1ª série da 7ª emissão realizados e 23 de abril de 2019.
(5)
Resgate antecipado da 2ª série da 7ª emissão realizados e 19 de novembro de 2021.
(6)
Liquidação da 9ª emissão de debêntures ocorrida em 22 de abril de 2019.
(7)
Liquidação das 4ª, 5ª e 6ª emissões de notas promissórias ocorridas, respectivamente, em 03, 08 e 13 de abril de 2020.
(8)
Liquidação do empréstimo offshore ocorrida em 29 de dezembro de 2020.
(9)
Liquidação do empréstimo offshore ocorrida em 31 de março de 2021.
(10)
Assunção da dívida do Complexo Ventus, financiada pelo BNDES, com a aquisição do projeto em dezembro de 2020 e assunação pela
Companhia em .
(11)
Resgate antecipado do financiamento do BNDES e repasse do Banco do Brasil em 24 de abril de 2019.
(12)
Assunção da dívida do Complexo Mandacaru e Salinas, financiada pelo BNDES e BNB, com a aquisição do projeto em maio de 2021.
(13)
Liquidação da 1ª emissão de debêntures ocorrida em 08 de outubro de 2021.

(i)

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Na data de encerramento dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e, 2019,a
Companhia e/ ou suas controladas haviam celebrado os seguintes contratos de empréstimo e
financiamento.
A) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a Companhia

1ª Emissão de Notas Comerciais
Em 03 de abril de 2020 foi realizada a 1ª emissão de nota comercial. A totalidade dos recursos
captados por meio da emissão das notas comerciais foi destinada ao reforço de capital de giro da
Emissora. Foram emitidas 650.000 notas comerciais, com valor nominal de R$1 mil, no valor total
de R$650,0 milhões. As notas comerciais rendem juros remuneratórios, correspondentes a 100,0%
da variação da Taxa DI, capitalizada de um spread de 1,50% ao ano.
Em 22 de março de 2022 a nota comercial foi totalmente liquidada através dos recursos captados
da 1ª emissão de debêntures da Companhia, desembolsada em 18 de março de 2022.

B) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a AES Operações
4ª Emissão de Debêntures
Em 15 de dezembro de 2015 foi realizada a 4ª emissão de debêntures em 3 séries. Os recursos
captados com a emissão da 1ª e 2ª série, no valor total de R$292,3 milhões, foram utilizados para
a liquidação do saldo da dívida da 2ª Nota promissória com vencimento conforme prazo em 17 de
dezembro de 2015. Os recursos captados com a emissão da 3ª série, no valor de R$301,8 milhões,
foram destinados ao custeio de despesas já incorridas ou a incorrer com a finalidade de modernizar
e/ou recapacitar os equipamentos das usinas: Água Vermelha, Barra Bonita, Bariri, Caconde,
Euclides da Cunha, Ibitinga, Nova Avanhandava e Promissão.
Foram emitidas 594.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 séries, da espécie
quirografária, com valor nominal de R$1.000,00, no valor total de R$594 milhões. As debêntures da
1ª série rendiam juros remuneratórios, correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI,
capitalizada de um spread de 1,55% ao ano. As debêntures da 2ª série rendiam juros
remuneratórios, correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI, capitalizada de um spread de
2,15% ao ano. As debêntures da 3ª série rendem juros remuneratórios de 8,43% ao ano. Para esta
série, o saldo devedor é corrigido monetariamente pelo IPCA em uma base diária, sendo este
montante incorporado ao saldo da dívida. O vencimento das debêntures da 1ª série era 15 de
dezembro de 2016, da 2ª série era 17 de dezembro de 2018 e da 3ª série é 15 de dezembro de
2020.
Em 15 de dezembro de 2016, a Companhia realizou o pagamento integral da 1ª série no valor de
R$143,5 milhões. Os recursos para pagamento foram provenientes da 5ª Emissão de Debêntures.
Em 08 de maio de 2017, a Companhia realizou o resgate do saldo total (principal e juros) da 2ª
série no valor de R$157,6 milhões. Os recursos para pagamento do resgate total foram
provenientes da 6ª Emissão de Debêntures.
A 3 ª série foi totalmente liquidada em 15 de dezembro de 2020, em seu vencimento.
5ª Emissão de Debêntures
Em 15 de novembro de 2016 foi realizada a 5ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos
captados por meio da emissão das Debêntures foi destinada ao custeio de despesas já incorridas
ou a incorrer relativas a projetos de melhorias com finalidade de modernizar e ou recapacitar os
equipamentos das usinas hidrelétricas de Água Vermelha, Barra Bonita, Bariri, Caconde, Euclides
da Cunha, Ibitinga, Nova Avanhandava, Nova Promissão e Limoeiro, além das Pequena Central
Hidrelétrica de Mogi-Guaçu.
Foram emitidas 180.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única da
espécie quirografária, com valor nominal de R$1.000,00, no valor total de R$180 milhões. As

debêntures rendem juros remuneratórios, correspondentes a 6,54% ao ano. O saldo devedor será
corrigido monetariamente pelo IPCA em uma base diária, sendo este montante incorporado ao
saldo da dívida. O vencimento das debêntures é 15 de dezembro de 2023.
6ª Emissão de Debêntures
Em 15 de abril de 2017 foi realizada a 6ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos captados
por meio da emissão das Debêntures foi destinada para o refinanciamento do passivo da Emissora,
com o resgate antecipado facultativo total das debêntures da 2ª e 3ª emissões da Emissora e da 2ª
série da 4ª emissão da Emissora. Foram emitidas 1,0 bilhão de debêntures simples no total, não
conversíveis em ações, em 2 séries da espécie quirografária, com valor nominal de R$1,00, no
valor total de R$1,0 bilhão, sendo 682.380.000 debêntures na 1ª série e 317.620.000 debêntures
na 2ª série. As debêntures da 1ª série rendem juros remuneratórios, correspondentes a 100,00%
da variação da Taxa DI, capitalizada de um spread de 0,90% ao ano. As debêntures da 2ª série
rendem juros remuneratórios, correspondentes a 6,78% ao ano. O saldo devedor será corrigido
monetariamente pelo IPCA em uma base diária, sendo este montante incorporado ao saldo da
dívida. O vencimento das debêntures da 1ª série é 15 de abril de 2022. O vencimento das
debêntures da 2ª série é 15 de abril de 2024. As debêntures da 1ª série foram alvo de resgate
antecipado facultativo total em 18 de abril de 2019.
Em decorrência do resgate antecipado facultativo da 1ª série da 6ª emissão de debêntures, a
Companhia realizou os seguintes pagamentos: (i) pagamento de juros no valor de R$577 mil; (ii)
pagamento da parcela principal no valor de R$682.380 mil; e (iii) o pagamento do prêmio no valor
de R$6.122 mil, realizados no dia 18 de abril de 2019.
7ª Emissão de Debêntures
Em 15 de fevereiro de 2018, foi realizada a 7ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos
obtidos por meio da emissão de debêntures foi utilizada para reforço de caixa e gestão ordinária
dos negócios Emissora. Foram emitidas 1.250.000 debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, em duas séries, sob regime de garantia firme de colocação, com valor
nominal unitário de R$1 mil, no valor total de R$1,25 bilhão, sendo 500.000 debêntures na 1ª série
e 750.000 debêntures na 2ª série, e vencimento final da 1ª serie em 15 de fevereiro de 2020 e da
2ª serie em 15 de fevereiro de 2023. A partir da Data de Emissão, as Debêntures da 1ª serie farão
jus a uma remuneração equivalente a CDI + 0,52% a.a. e as Debêntures da 2ª serie farão jus a
uma remuneração equivalente a CDI + 1,30% a.a.
Conforme comunicado ao mercado de 12 de abril de 2019, em função da 9ª emissão de debêntures,
que possui a finalidade de financiamento do Complexo Solar Guaimbê, em 23 de abril de 2019, a
Companhia efetuou resgate antecipado obrigatório total das debêntures da 1ª série da 7ª emissão,
nos termos do Instrumento Particular de Escritura, celebrado em 15 de março de 2017. Os
pagamentos foram como segue: (i) pagamento de juros no valor de R$40.280 mil e (ii) pagamento
da parcela principal no valor de R$500.000 mil, realizados no dia 23 de abril de 2019.
Em 19 de novembro de 2021, a Companhia realizou o resgate do saldo total (principal e juros) da
2ª série no valor de R$764 milhões.
8ª Emissão de Debêntures
Em 15 de maio de 2018, foi realizada a 8ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos obtidos
por meio da emissão de debêntures foi/será utilizada exclusivamente para o pagamento de
despesas e gastos futuros e/ou o reembolso de despesas e gastos incorridos, em ambos os casos,
diretamente relacionados ao complexo de usinas de fonte solar fotovoltaica, localizado na cidade
de Ouroeste, Estado de São Paulo. Foram emitidas 200.000 debêntures simples, não conversíveis

em ações, com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, sob regime de
garantia firme de colocação, com valor nominal unitário de R$1 mil, no valor total de R$200 milhões,
e vencimento final em 15 de maio de 2030. A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus a
uma remuneração equivalente a IPCA + 6,02% a.a.
As Debêntures da 8ª emissão contam com as seguintes garantias:
(i)
cessão fiduciária: (a) da Conta de Reserva e Pagamento da Companhia e da Conta de
Complementação de ICSD e dos recursos nelas depositados; (b) dos direitos creditórios
decorrentes dos contratos de mútuo celebrados entre a Companhia e qualquer uma das sociedades
Boa Hora 1 Geradora de Energia Solar S.A., Boa Hora 2 Geradora de Energia Solar S.A. e Boa
Hora 3 Geradora de Energia Solar S.A. (“Complexo Solar Ouroeste”); e (c) todos os dividendos,
proventos, frutos, lucros, rendimentos, bonificações, juros sobre capital próprio, distribuições e
demais direitos que venham a ser apurados, declarados e ainda não pagos pelas sociedades do
Complexo Solar Ouroeste em relação às Ações Empenhadas (conforme definido no próximo item);
(ii)
penhor: (a) da totalidade das ações de emissão das sociedades do Complexo Solar
Ouroeste de titularidade da Companhia (“Ações Empenhadas”); (b) quaisquer novas ações de
emissão das sociedades do Complexo Solar Ouroeste que venham a ser subscritas, adquiridas ou
de titularidade, a qualquer título, da Companhia, bem como debêntures conversíveis, partes
beneficiárias ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação da
Companhia no capital social de qualquer uma das sociedades do Complexo Solar Ouroeste; e (c)
quaisquer outros bens entregues à Companhia em decorrência de qualquer redução do capital
social, incorporação, fusão, cisão, permuta de ações, conferência de bens, liquidação ou
dissolução, total ou parcial, ou qualquer outra forma de reorganização societária de qualquer uma
das sociedades do Complexo Solar Ouroeste;
(iii)
cessão fiduciária da totalidade dos direitos emergentes e respectivos direitos creditórios
detidos pelas sociedades do Complexo Solar Ouroeste; e
(iv)

Fiança, solidária, das sociedades do Complexo Solar Ouroeste.

9ª Emissão de Debêntures
Em 15 de março de 2019, foi realizada a 9ª emissão de debêntures. Em 17 de abril de 2019, foi
realizada a liquidação das 2ª e 3ª séries da 9ª emissão de debêntures, enquanto no dia 22 de abril
de 2019 foi realizada a liquidação da 1ª série da 9ª emissão de debêntures. Parte dos recursos
obtidos por meio da 1ª série da 9ª emissão de debêntures foram destinados ao resgate antecipado
facultativo total da 1ª série da 6ª Emissão de Debêntures, no montante de R$682.957 (R$682.380
de principal e R$577 de juros), com o consequente pagamento de prêmio de resgate antecipado,
no montante de R$6.122 e ao resgate antecipado obrigatório total das debêntures da 1ª série da 7ª
emissão, no montante de R$540.280 (R$500.000 de principal e R$40.280 de juros). O resgate
antecipado facultativo foi realizado para alongamento da dívida e obtenção de melhores condições
de taxa. Já os recursos obtidos por meio das 2ª e 3ª séries serão exclusivamente destinados ao (i)
pagamento de despesas e gastos futuros e/ou (ii) reembolso de despesas e gastos incorridos, em
ambos os casos, diretamente relacionados aos projetos solares de Guaimbê e AGV. Foram emitidas
2.200.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries,
sob regime de garantia firme de colocação com valor nominal unitário de R$1 mil, no valor total de
R$2,2 bilhão, sendo 1.380.000 debêntures na 1ª série, 641.090 debêntures na 2ª série e 178.910
debêntures na 3ª série, e vencimento final da 1ª série em 15 de março de 2027 e das 2ª e 3ª séries
em 15 de março de 2029. A partir da Data de Emissão, as Debêntures da 1ª série farão jus a uma
remuneração equivalente a CDI + 1,00% a.a. e as Debêntures das 2ª e 3ª series farão jus a uma
remuneração equivalente a IPCA + 4,7133% a.a.

4ª Emissão de Notas Promissórias
Em 03 de abril de 2020 foi realizada a 4ª emissão de nota promissória. A totalidade dos recursos
captados por meio da emissão das notas promissórias foi destinada ao reforço de capital de giro
da Emissora. Foram emitidas 7 cártulas, não conversíveis em ações, com valor nominal de R$25,0
milhões, no valor total de R$175,0 milhões. As notas promissórias rendem juros remuneratórios,
correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI, capitalizada de um spread de 2,80% ao ano.
A 4 ª Emissão de Nota Promissória foi totalmente liquidada em seu vencimento, 03 de abril de 2020.
5ª Emissão de Notas Promissórias
Em 08 de abril de 2020 foi realizada a 5ª emissão de nota promissória. A totalidade dos recursos
captados por meio da emissão das notas promissórias foi destinada ao reforço de capital de giro
da Emissora. Foram emitidas 7 cártulas, não conversíveis em ações, com valor nominal de R$25,0
milhões, no valor total de R$175,0 milhões. As notas promissórias rendem juros remuneratórios,
correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI, capitalizada de um spread de 3,00% ao ano.
A 5 ª Emissão de Nota Promissória foi totalmente liquidada em seu vencimento, 08 de abril de 2020.
6ª Emissão de Notas Promissórias
Em 13 de abril de 2020 foi realizada a 6ª emissão de nota promissória. A totalidade dos recursos
captados por meio da emissão das notas promissórias foi destinada ao reforço de capital de giro
da Emissora. Foram emitidas 6 cártulas, não conversíveis em ações, com valor nominal de R$25,0
milhões, no valor total de R$150,0 milhões. As notas promissórias rendem juros remuneratórios,
correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI, capitalizada de um spread de 3,00% ao ano.
A 6 ª Emissão de Nota Promissória foi totalmente liquidada em seu vencimento, 13 de abril de 2020.
4131 Offshore 2020
Em 23 de dezembro de 2020 foi realizado um empréstimo offshore. Sua liquidação foi em 29 de
dezembro de 2020. A totalidade dos recursos captados, em dólares norte-americanos, equivalem a
R$600,0 milhões e foi destinada ao reforço de capital de giro da Emissora. O empréstimo rende
juros remuneratórios, correspondentes a variação do dólar mais um spread de 1,63% ao ano.
4131 Offshore 2021
Em 31 de Março de 2021 foi realizado um empréstimo offshore. A totalidade dos recursos captados,
em dólares norte-americanos, equivalem a R$800,0 milhões e foi destinada ao reforço de capital
de giro da Emissora. O empréstimo rende juros remuneratórios, correspondentes a variação do
dólar mais um spread de 1,48% ao ano.
Empréstimos BNDES
A controlada Brasventos Eolo Geradora de Energia, obteve financiamento com BNDES, no valor
total de R$ 125,9 milhões (contrato datado de 3 de outubro de 2012). Em novembro de 2021,
ocorreu assunção da dívida pela Companhia.
O financiamento foi dividido em 4 subcréditos, de “A” a “D”, sendo que a amortização dos mesmos,
a partir de 15 de novembro de 2013, possui 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas
no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda
não vencidas, vencendo-se a última prestação em 15 de outubro de 2029.
Sobre o principal da dívida, decorrente dos subcréditos “A”, “B” e “C”, incidirão juros de 2,51%, ao
ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) e do subcrédito “D”, incidirá a “TJLP”,
conforme sistemática constante no contrato do financiamento.

São garantias de todos os contratos do BNDES, o penhor de ações, a cessão fiduciária de direitos
creditórios e emergentes, alienação fiduciária de bens, fiança bancária, e contas reserva no valor
de 3 meses de serviço da dívida e 3 meses de operação e manutenção.

A controlada Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia, obteve financiamento com BNDES, no
valor total de R$ 126,5 milhões (contrato datado de 3 de outubro de 2012). Em novembro de 2021,
ocorreu assunção da dívida pela Companhia.
O financiamento foi dividido em 4 subcréditos, de “A” a “D”, sendo que a amortização dos mesmos,
a partir de 15 de novembro de 2013, possui 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas
no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda
não vencidas, vencendo-se a última prestação em 15 de outubro de 2029.
Sobre o principal da dívida, decorrente dos subcréditos “A”, “B” e “C”, incidirão juros de 2,71%, ao
ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) e do subcrédito “D”, incidirá a “TJLP”,
conforme sistemática constante no contrato do financiamento.
São garantias de todos os contratos do BNDES, o penhor de ações, a cessão fiduciária de direitos
creditórios e emergentes, alienação fiduciária de bens, fiança bancária, e contas reserva no valor
de 3 meses de serviço da dívida e 3 meses de operação e manutenção.
A controlada Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia, obteve financiamento com BNDES, no valor
total de R$ 132,8 milhões (contrato datado de 3 de outubro de 2012). Em novembro de 2021,
ocorreu assunção da dívida pela Companhia.
O financiamento foi dividido em 4 subcréditos, de “A” a “D”, sendo que a amortização dos mesmos,
a partir de 15 de novembro de 2013, possui 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas
no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda
não vencidas, vencendo-se a última prestação em 15 de outubro de 2029.
Sobre o principal da dívida, decorrente dos subcréditos “A”, “B” e “C”, incidirão juros de 2,51%, ao
ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) e do subcrédito “D”, incidirá a “TJLP”,
conforme sistemática constante no contrato do financiamento.
São garantias de todos os contratos do BNDES, o penhor de ações, a cessão fiduciária de direitos
creditórios e emergentes, alienação fiduciária de bens, fiança bancária, e contas reserva no valor
de 3 meses de serviço da dívida e 3 meses de operação e manutenção.

C) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a controlada AES
Tietê Eólica
Debêntures de infraestrutura
Em 15 de novembro de 2014, ocorreu a 1ª emissão de debêntures simples da controlada indireta
AES Tietê Eólica, não conversíveis em ações, com garantia real e com garantia adicional
fidejussória, em duas séries, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, da
Companhia, no valor total de R$146 milhões.
As Debêntures foram emitidas como debêntures de infraestrutura, tendo em vista o enquadramento
dos empreendimentos como projetos prioritários, por meio das portarias expedidas pelo Ministério
de Minas e Energia (MME). Os recursos das Debêntures foram destinados ao LER 2010 e LEN
2011 com o objetivo de complementar o financiamento do BNDES, para projetos.

As Debêntures contam com as seguintes garantias: (i) fiança da Companhia; (ii) penhor da
totalidade das ações, atuais e futuras, de titularidade da AES Tietê Eólica, de emissão do Complexo
Alto Sertão II; (iii) penhor da totalidade das ações, atuais e futuras, de titularidade da Nova Renova
Energia Holding S.A. e de emissão da AES Tietê Eólica; (iv) cessão fiduciária pelo Complexo Alto
Sertão II da totalidade da receita proveniente da venda de energia elétrica produzida pelas centrais
geradoras eólicas; (v) penhor de máquinas e equipamentos a serem adquiridos pelo Complexo Alto
Sertão II; (vi) penhor de direitos creditórios de titularidade do Complexo Alto Sertão II dos contratos
celebrados no âmbito da operação Projeto Renova 3; (vii) penhor dos direitos emergentes, de
titularidade do Complexo Alto Sertão II, das autorizações decorrentes das portarias emitidas pelo
MMI; (viii) cessão fiduciária pela AES Tietê Eólica dos direitos creditórios de que é titular,
depositados em contas especiais e de reserva descritas na emissão das Debêntures.
As amortizações das debêntures de primeira e segunda série seguem o cronograma disposto na
Escritura da Emissão, sendo que a amortização das debêntures da primeira série teve início em 15
de junho de 2015 com parcelas semestrais e consecutivas até 15 de dezembro de 2025 e a
amortização das debêntures da segunda série teve início em 15 de dezembro de 2016 com parcelas
semestrais e consecutivas até 15 de dezembro de 2025. O pagamento dos juros ocorre em parcelas
semestrais, nos meses de junho e dezembro de cada ano.

D) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a controlada Bela
Vista
A controlada obteve financiamento com BNDES, no valor total de R$ 29,1 milhões (contrato datado
de 16 de julho de 2013).
O financiamento foi dividido em 3 subcréditos, de “A” a “C”, sendo que a amortização dos mesmos,
a partir de 15 de dezembro de 2013, possui 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas
no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda
não vencidas, vencendo-se a última prestação em 15 de novembro de 2029.
Sobre o principal da dívida, decorrente dos subcréditos “A” e “B”, incidirão juros de 1,66%, ao ano,
acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) e do subcrédito “C”, incidirá a “TJLP”, conforme
sistemática constante no contrato do financiamento.
Com o BNB, o financiamento total foi de R$ 54,9 milhões (contrato datado de 27 de maio de 2013).
Suas amortizações semestrais, começam a partir de maio de 2015 e o vencimento é em 27 de maio
de 2030. Sobre o principal da dívida incide-se juros de 2,5% a.a.
São garantias destes contratos, o penhor de ações, a cessão fiduciária de direitos creditórios e
emergentes, alienação fiduciária de bens, fiança bancária, e contas reserva no valor de 3 meses
de serviço da dívida e 3 meses de operação e manutenção.

E) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a controlada
Embuaca
A controlada obteve financiamento com BNDES, no valor total de R$ 23,7 milhões (contrato datado
de 16 de julho de 2013).
O financiamento foi dividido em 3 subcréditos, de “A” a “C”, sendo que a amortização dos mesmos,
a partir de 15 de junho de 2014, possui 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no
valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não
vencidas, vencendo-se a última prestação em 15 de maio de 2030.

Sobre o principal da dívida, decorrente dos subcréditos “A” e “B”, incidirão juros de 1,76%, ao ano,
acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) e do subcrédito “C”, incidirá a “TJLP”, conforme
sistemática constante no contrato do financiamento.
Com o BNB, o financiamento total foi de R$ 59,7 milhões (contrato datado de 27 de maio de 2013).
Suas amortizações semestrais, começam a partir de novembro de 2014 e o vencimento é em 27
de maio de 2030. Sobre o principal da dívida incide-se juros de 2,5% a.a.
São garantias destes contratos, o penhor de ações, a cessão fiduciária de direitos creditórios e
emergentes, alienação fiduciária de bens, fiança bancária, e contas reserva no valor de 3 meses
de serviço da dívida e 3 meses de operação e manutenção.
F) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a controlada Icaraí
A controlada obteve financiamento com BNDES, no valor total de R$ 25,4 milhões (contrato datado
de 16 de julho de 2013).
O financiamento foi dividido em 3 subcréditos, de “A” a “C”, sendo que a amortização dos mesmos,
a partir de 15 de novembro de 2013, possui 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas
no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda
não vencidas, vencendo-se a última prestação em 15 de outubro de 2029.
Sobre o principal da dívida, decorrente dos subcréditos “A” e “B”, incidirão juros de 1,66%, ao ano,
acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) e do subcrédito “C”, incidirá a “TJLP”, conforme
sistemática constante no contrato do financiamento.
Com o BNB, o financiamento total foi de R$ 33,9 milhões (contrato datado de 27 de maio de 2013).
Suas amortizações semestrais, começam a partir de maio de 2014 e o vencimento é em 27 de maio
de 2031. Sobre o principal da dívida incide-se juros de 2,5% a.a.
São garantias destes contratos, o penhor de ações, a cessão fiduciária de direitos creditórios e
emergentes, alienação fiduciária de bens, fiança bancária, e contas reserva no valor de 3 meses
de serviço da dívida e 3 meses de operação e manutenção.

G) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a controlada Mar e
Terra
A controlada obteve financiamento com BNDES, no valor total de R$ 23,7 milhões (contrato datado
de 16 de julho de 2013).
O financiamento foi dividido em 3 subcréditos, de “A” a “C”, sendo que a amortização dos mesmos,
a partir de 15 de dezembro de 2013, possui 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas
no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda
não vencidas, vencendo-se a última prestação em 15 de novembro de 2029.
Sobre o principal da dívida, decorrente dos subcréditos “A” e “B”, incidirão juros de 1,88%, ao ano,
acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) e do subcrédito “C”, incidirá a “TJLP”, conforme
sistemática constante no contrato do financiamento.
Com o BNB, o financiamento total foi de R$ 50 milhões (contrato datado de 27 de maio de 2013).
Suas amortizações semestrais, começam a partir de maio de 2015 e o vencimento é em 27 de maio
de 2033. Sobre o principal da dívida incide-se juros de 2,5% a.a.

São garantias destes contratos, o penhor de ações, a cessão fiduciária de direitos creditórios e
emergentes, alienação fiduciária de bens, fiança bancária, e contas reserva no valor de 3 meses
de serviço da dívida e 3 meses de operação e manutenção.

H) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a controlada São
Jorge
A controlada obteve financiamento com BNDES, no valor total de R$ 72,6 milhões (contrato datado
de 14 de abril de 2014).
O financiamento foi dividido em 3 subcréditos, de “A” a “C”, sendo que a amortização dos mesmos,
a partir de 15 de janeiro de 2015, possui 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no
valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não
vencidas, vencendo-se a última prestação em 15 de dezembro de 2030.
Sobre o principal da dívida, decorrente dos subcréditos “A”, “B” e “C”, incidirão juros de 2,45%, ao
ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”), e do subcrédito “D”, incidirá a “TJLP”,
conforme sistemática constante no contrato do financiamento.
São garantias destes contratos, o penhor de ações, a cessão fiduciária de direitos creditórios e
emergentes, alienação fiduciária de bens, fiança bancária, e contas reserva no valor de 3 meses
de serviço da dívida e 3 meses de operação e manutenção.

I) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a controlada Santo
Antonio de Padua
A controlada obteve financiamento com BNDES, no valor total de R$ 41,2 milhões (contrato datado
de 14 de abril de 2014).
O financiamento foi dividido em 4 subcréditos, de “A” a “D”, sendo que a amortização dos mesmos,
a partir de 15 de janeiro de 2015, possui 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no
valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não
vencidas, vencendo-se a última prestação em 15 de dezembro de 2030.
Sobre o principal da dívida, decorrente dos subcréditos “A”, “B” e “C”, incidirão juros de 2,45%, ao
ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”), conforme sistemática constante no contrato
do financiamento.
São garantias destes contratos, o penhor de ações, a cessão fiduciária de direitos creditórios e
emergentes, alienação fiduciária de bens, fiança bancária, e contas reserva no valor de 3 meses
de serviço da dívida e 3 meses de operação e manutenção.

J) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a controlada São
Cristóvão
A controlada obteve financiamento com BNDES, no valor total de R$ 80,1 milhões (contrato datado
de 14 de abril de 2014).
O financiamento foi dividido em 3 subcréditos, de “A” a “C”, sendo que a amortização dos mesmos,
a partir de 15 de janeiro de 2015, possui 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no
valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não
vencidas, vencendo-se a última prestação em 15 de dezembro de 2030.

Sobre o principal da dívida, decorrente dos subcréditos “A”, “B” e “C”, incidirão juros de 2,45%, ao
ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”), e do subcrédito “D”, incidirá a “TJLP”,
conforme sistemática constante no contrato do financiamento.
São garantias destes contratos, o penhor de ações, a cessão fiduciária de direitos creditórios e
emergentes, alienação fiduciária de bens, fiança bancária, e contas reserva no valor de 3 meses
de serviço da dívida e 3 meses de operação e manutenção.

K) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a controlada AES
Tucano Holding II
Em 20 de setembro de 2021, foi realizada a 1ª emissão de debêntures. Em 08 de outubro de 2021,
foi realizada a liquidação. Foram emitidas 300.000 debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, sob regime de garantia adicional fidejussória, em série única, com valor
nominal unitário de R$1 mil, no valor total de R$300 milhões e vencimento final em 15 de setembro
de 2041. A partir da Data de Emissão, as Debêntures jus a uma remuneração equivalente a IPCA
+ 6,0594% a.a.
A Debênture foi emitida como de infraestrutura, tendo em vista o enquadramento dos
empreendimentos como projetos prioritários, por meio das portarias expedidas pelo Ministério de
Minas e Energia (MME). Os recursos das Debêntures foram destinados ao LER 2010 e LEN 2011
com o objetivo de complementar o financiamento do BNB, para projetos.
A emissão foi caracterizada como green bond através de parecer independente da Sitawi.
(ii)

outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

A Companhia além das relações de longo prazo com instituições financeiras descritas no item (i)
acima, emitiu em 10 de março de 2022 a 1ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos
captados por meio da emissão das Debêntures foi destinada ao custeio de despesas já incorridas
ou a incorrer relativas ao projeto eólico Cajuína fase 1 e 2, além da quitação da nota comercial
emitida pela Companhia em 23 de dezembro de 2021.
Foram emitidas 1.100.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única da
espécie quirografária, com valor nominal de R$1.000,00, no valor total de R$1.100 milhões. As
debêntures rendem juros remuneratórios, correspondentes a variação de acumulada de 100% do
CDI , acrescida de sobretaxa de 2,30% ao ano. O vencimento das debêntures é 10 de março de
2025.
(iii)

grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no
passivo acontecerá de acordo com o disposto na Lei n° 11.101/2005, observada a seguinte ordem:
(i) obrigações sociais e trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) créditos com garantia real; (iv)
empréstimos e financiamentos; (v) créditos quirografários; (vi) créditos subordinados; e (vii)
dividendos e juros sobre capital próprio.
(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.
As restrições impostas às controladas da Companhia em relação às debêntures, notas promissórias
e empréstimo offshore, no que concerne ao 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, estão demonstradas a seguir, conforme o caso:
A Companhia está em pleno cumprimento de todas as obrigações qualitativas e quantitativas
(covenants) estabelecidas nos contratos mencionados neste item 10.1(f).
Todos os recursos obtidos pela Companhia com os financiamentos contratados foram destinados
à finalidade contratualmente prevista, ou seja, todos respeitaram os limites de utilização
contratualmente previstos.
As restrições impostas à Companhia em relação às debêntures, notas promissórias e empréstimos,
no que concerne ao 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,
estão demonstradas a seguir, conforme o caso:
A Companhia está em pleno cumprimento de todas as obrigações qualitativas e quantitativas
(covenants) estabelecidas nos contratos mencionados neste subitem 10.1(f).
Todos os recursos obtidos pela Companhia com os financiamentos contratados foram destinados
à finalidade contratualmente prevista, ou seja, todos respeitaram os limites de utilização
contratualmente previstos.

1ª Emissão de debêntures
•

Restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Emissora (conforme
definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações),exceto (a)
se a The AES Corporation (atual controladora indireta da Emissora) mantiver o controle
direto ou indireto da Emissora; ou (b) se a operação tiversido previamente aprovada pelos
Debenturistas, reunidos em Assembleia Geralde Debenturistas, conforme quórum previsto
no item 10.9. da escritura;

•

restrições para qualquer cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de ações) da
Emissora, exceto (a) nos casos de operações realizadas entre a Emissora e sociedades,
direta ou indiretamente, controladas por, controladoras da, ou que estejam sob controle
comum, direto ou indireto, com a Emissora; ou (b) se a operação tiver sido previamente
aprovada pelos Debenturistas, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, conforme
quórum previsto na Cláusula 10.9 abaixo; ou (c) se a The AES Corporation e/ou a Emissora
mantiverem o controle direto ou indireto das SPEs, da Tucano Holding I e das Subholdings,
sendo certo que para fins do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações, os Debenturistas,
ao adquirirem as Debêntures, expressamente anuem com a cisão, fusão ou incorporação
da Emissora nos termos previstos acima; restrições se a Emissora não utilizar os recursos
líquidos obtidos com a presente Emissão estritamente conforme previsto na Cláusula 4.1.
da escritura;

•

Restrições na celebração de contratos de mútuo pela Emissora, na qualidade de credora,
com quaisquer sociedades, nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico
(intercompany loans), exceto (a) com relação a mútuos celebrados entre a Emissora e suas
outras Controladas, incluindo a Tucano Holding I, que não as Subholdings e as SPEs; (b)
com relação a mútuos entre a Emissora e as Subholdings e as SPEs com prazo de
vencimento de até 180 (cento e oitenta) dias; (c) com relação a mútuos entre a Emissora
as Subholdings e as SPEs exclusivamente para cumprir a destinação dos recursos e
cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes das Debêntures; (d) realização de
adiantamento para futuro aumento de capital (após decorridos os prazos legais) pela
Emissora nas SPEs e/ou nas Subholdings e/ou em suas Controladas, incluindo a Tucano

Holding I; ou (e) mediante a prévia e expressa anuência dos Debenturistas, conforme
quórum previsto na Cláusula 10.9. abaixo, em todos os casos acima, desde que permitido
pela regulamentação aplicável ou autorizado pela ANEEL, caso aplicável;

•

•

restrições na redução de capital social da Emissora, exceto se for realizada para absorção
de prejuízos, desde que a Emissora esteja adimplente com suas obrigações nos termos da
presente Escritura e desde que permitido pela regulamentação aplicável ou autorizado pela
ANEEL, caso aplicável, sendo certo que para fins do artigo 174, parágrafo 3º da Lei das
Sociedades por Ações, os Debenturistas, ao adquirirem as Debêntures, expressamente
anuem com a redução do capital
social da Emissora no âmbito da Assunção das Dívida representada pelas Debêntures
desde que tal redução seja limitada ao montante da Assunção das Dívida representada
pelas Debêntures;

AES Operações
5ª emissão de debêntures
•

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não
resulte na AES Corporation como seu controlador (direto ou indireto) da Emissora ou no
BNDES Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o
BNDESPAR aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na
Companhia, desde que a AES Corporation seja preservada como seu acionista controlador
(direto ou indireto), exceto se a operação tiver sido previamente aprovada pelos
debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;

•

restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação, exceto nos casos de operações
realizadas entre a Companhia e sociedades, direta ou indiretamente, controladas por
controladoras da, ou que estejam sob controle comum, direto ou indireto, com a Companhia,
ou com o expresso consentimento dos debenturistas, conforme previsto na escritura de
emissão;

•

restrições para a emissora utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão para fins
diversos dos previstos na escritura de emissão;

•

restrições para celebração de contratos de mútuo pela Emissora, na qualidade de credora,
com quaisquer sociedades, nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico
(intercompany loans), exceto (i) mediante a prévia e expressa anuência dos debenturistas
ou (ii) com relação a mútuos celebrados pela emissora com suas controladas, com prazo
de vencimento de até 180 dias;

•

restrições para (i) declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo
obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, (ii) aprovação
de resgate ou amortização de ações ou (iii) realização de pagamentos a seus acionistas
sob obrigações contratuais, em qualquer dessas hipóteses sempre que a Companhia
estiver em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura de
Emissão;

•

restrições à emissora e/ou qualquer de suas controladas de venderem, cederem, locarem
ou de qualquer forma alienarem a totalidade ou parte relevante de seus ativos, de forma
que afete substancialmente e de forma adversa a capacidade de pagamento da emissora
de suas obrigações relativas às debêntures, seja em uma única transação ou em uma série
de transações, relacionadas ou não;

•

obrigação imposta à Companhia para observar, por 2 trimestres consecutivos, os seguintes
índices e limites financeiros verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem
calculados pela Companhia, e apurados e revisados trimestralmente pelos auditores por ela
contratados, com base nas informações financeiras consolidadas da Companhia, ao final
de cada trimestre, em até 15 dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas
demonstrações contábeis:
(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado
(conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a 4,5 vezes; ou

Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
Dívida: significa o somatório de (a) todas as obrigações da Emissora por fundos tomados
em empréstimo ou em relação a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as
obrigações da Emissora evidenciadas por títulos, debêntures, notas ou instrumentos
similares; (c) saldo líquido das operações da emissora evidenciados por contratos de
derivativos; (d) todas as dívidas de terceiros garantidas por (ou em relação a qual o titular
da dívida tenha um direito, seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus sobre
bens detidos ou adquiridos pela Emissora, tenha ou não a dívida garantida sido assumida;
(e) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora na qualidade de parte de cartas
de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e (f) todas as obrigações, condicionais ou não, da
Emissora em relação a aceites bancários.
Dívida Líquida Financeira: significa a Dívida da Emissora em base consolidada de acordo
com o resultado trimestral contábil mais recente menos o caixa e aplicações financeiras.
EBITDA ajustado: significa o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado
operacional conforme apresentado no demonstrativo contábil consolidado da Emissora na
linha “Resultado Operacional” (excluindo as receitas e despesas financeiras), (ii) todos os
montantes de depreciação e amortização, e (iii) todos os montantes relativos a despesas
com entidade de previdência privada. No caso de uma Aquisição de Ativos, o cálculo e a
verificação do Índice Financeiro deverá considerar o EBITDA ajustado proforma do ativo
adquirido, consolidado com o da Emissora, relativo aos 12 meses anteriores à data de
liquidação da respectiva Aquisição de Ativos.
Aquisição de Ativos: significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou indiretamente, de
qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição ou compra e venda de
valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações.
Despesas financeiras: significam as despesas da emissora em qualquer período,
relacionadas ao total de juros incidentes no montante da dívida a pagar em tal período,
incluindo comissões, descontos, honorários e despesas derivadas de letra de crédito e de
aceite de financiamentos na medida em que tais financiamentos constituam dívida.
6ª emissão de debêntures
•

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não
resulte na AES Corporation como seu controlador (direto ou indireto) da emissora ou no
BNDES Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o
BNDESPAR aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na
Companhia, desde que a AES Corporation seja preservada como seu acionista controlador
(direto ou indireto), exceto se a operação tiver sido aprovada pelos debenturistas, conforme
previsto na escritura de emissão;

•

restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação, exceto nos casos de operações
realizadas entre a Companhia e sociedades, direta ou indiretamente, controladas por
controladoras da, ou que estejam sob controle comum, direto ou indireto, com a Companhia
ou com o expresso consentimento dos debenturistas, conforme previsto na escritura de
emissão;

•

restrições para a Emissora utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão para fins
diversos do previsto na escritura de emissão;

•

restrição para a celebração de mútuos pela emissora, na qualidade de credora, com
quaisquer sociedades, nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico
(intercompany loans), exceto (i) mediante a prévia e expressa anuência dos debenturistas,
conforme previsto na escritura de emissão ou (ii) com relação a mútuos celebrados entre a
emissora e suas controladas, com prazo de vencimento de até 180 dias;

•

restrições para (i) declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo
obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, (ii) aprovação
de resgate ou amortização de ações ou (iii) realização de pagamentos a seus acionistas
sob obrigações contratuais, em qualquer dessas hipóteses sempre que a Emissora estiver
em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura de Emissão;

•

obrigação imposta à Companhia para observar, por 2 trimestres consecutivos, os seguintes
índices e limites financeiros verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem
calculados pela Companhia, e apurados e revisados trimestralmente pelos auditores por ela
contratados, com base nas informações financeiras consolidadas da Companhia, ao final
de cada trimestre, em até 15 dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas
demonstrações contábeis:
(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado
(conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a 4,5 vezes;

(ii)

o índice obtido da divisão entre EBITDA ajustado (conforme definidos abaixo) pelas
Despesas Financeiras não poderá ser inferior a 1,25 vezes.

Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
Dívida: significa o somatório de (a) todas as obrigações da Emissora por fundos tomados
em empréstimo ou em relação a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as
obrigações da Emissora evidenciadas por títulos, debêntures, notas ou instrumentos
similares; (c) saldo líquido das operações da emissora evidenciados por contratos de
derivativos; (d) todas as dívidas de terceiros garantidas por (ou em relação a qual o titular
da dívida tenha um direito, seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus sobre
bens detidos ou adquiridos pela Emissora, tenha ou não a dívida garantida sido assumida;
(e) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora na qualidade de parte de cartas
de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e (f) todas as obrigações, condicionais ou não, da
Emissora em relação a aceites bancários.
Dívida Líquida Financeira: significa a Dívida da Emissora em base consolidada de acordo
com o resultado trimestral contábil mais recente menos o caixa e aplicações financeiras.
EBITDA ajustado: significa o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado
operacional conforme apresentado no demonstrativo contábil consolidado da Emissora na
linha “Resultado Operacional” (excluindo as receitas e despesas financeiras), (ii) todos os
montantes de depreciação e amortização, e (iii) todos os montantes relativos a despesas

com entidade de previdência privada. No caso de uma Aquisição de Ativos, o cálculo e a
verificação do Índice Financeiro deverão considerar o EBITDA ajustado proforma do ativo
adquirido, consolidado com o da Emissora, relativo aos 12 meses anteriores à data de
liquidação da respectiva Aquisição de Ativos.
Aquisição de Ativos: significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou indiretamente, de
qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição ou compra e venda de
valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações. Para os fins da
Escritura de Emissão, a Aquisição de Ativos será considerada como concluída quando a
participação societária em questão passar a ser contabilizada nas informações financeiras
da Emissora.
Despesas Financeiras: significam as despesas da Emissora em qualquer período,
relacionadas ao total de juros incidentes no montante da dívida a pagar em tal período,
incluindo comissões, descontos, honorários e despesas derivadas de letras de crédito e de
aceite de financiamentos na medida em que tais financiamentos constituam Dívida.
8ª emissão de debêntures
•

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não
resulte na AES Corporation como controlador (direto ou indireto) da emissora ou no BNDES
Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o
BNDESPAR aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na
Companhia, desde que a AES Corporation seja preservada como acionista controlador
(direto ou indireto) da emissora, exceto se previamente aprovada por debenturistas
conforme previsto na escritura de emissão;

•

restrições para que a Companhia deixe de ser a controladora, direta ou indireta, de qualquer
das Fiadoras da operação (Boa Hora 1, Boa Hora 2 e Boa Hora 3), nos termos do artigo
116 da Lei das Sociedades por Ações;

•

restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de
ações), exceto (a) nos casos de operações realizadas entre a Companhia, fiadoras e
sociedades, direta ou indiretamente, controladas por controladoras da, ou que estejam sob
controle comum, direto ou indireto, com a Companhia; (b) se a operação tiver sido
previamente aprovada por debenturistas, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas,
conforme quórum previsto na escritura de emissão;

•

se a emissora não utilizar recursos líquidos obtidos com a emissão estritamente para o
projeto (Complexo Boa Hora, conforme definido na escritura de emissão);

•

restrição para a celebração de mútuos pela emissora, na qualidade de credora, com
quaisquer sociedades, nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico
(intercompany loans), exceto (i) mediante a prévia e expressa anuência dos debenturistas,
conforme previsto na escritura de emissão ou (ii) com relação a mútuos celebrados entre a
emissora e suas controladas, com prazo de vencimento de até 180 dias, em ambos os
casos desde que permitido pela regulamentação aplicável ou autorizado pela ANEL, caso
aplicável;

•

restrições para concessão de preferência a outros créditos, assunção de novas dívidas, ou
emissão de debêntures, partes beneficiárias ou qualquer outro valor mobiliário, por
quaisquer das fiadoras, exceto (a) com relação a celebração de mútuos pelas fiadoras com
a Emissora para fins de repassar às fiadoras os recursos captados por meio da emissão
para a implantação do Projeto, sendo certo que a transferência dos recursos da emissão às

fiadoras sempre deve ser realizada nas mesmas condições ou em condições menos
onerosas do que as da emissão de desde que permitido pela regulamentação aplicável; (b)
com relação a dívidas assumidas em função de obrigações regulatórias regulares junto à
ANEEL, à CCEE e/ou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico – NOS; (c) com relação a
celebração de mútuos pelas fiadoras para fins de capital de giro em valor inferior a R$10
milhões, ou valor equivalente em outras moedas. Considerado de forma individual ou
agregado; (d) com relação a dívidas assumidas pelas fiadoras com a Companhia ou outras
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia e que sejam
controladoras, direta ou indiretamente, das fiadoras, desde que permitido e em observância
à regulamentação em vigor; ou (e) mediante a prévia e expressa anuência dos
debenturistas, conforme a escritura;
•

restrições para a celebração de mútuos por qualquer das fiadoras, na qualidade de
mutuantes, exceto com relação a celebração de mútuos por qualquer das fiadoras (a) com
a Companhia para os fins de supri-la de recursos para liquidar obrigações assumidas
perante os debenturistas, nos termos da escritura, ou (b) com as demais fiadoras, em
ambos os casos (a) e (b) acima, desde que permitido pela regulamentação aplicável ou
autorizado pela ANEEL, caso aplicável;

•

restrição à alienação e/ou constituição e/ou prestação pela Companhia e/ou pelas fiadoras,
de qualquer ônus, gravame, garantia e/ou qualquer outra modalidade de obrigação que
limita, sob qualquer forma, a propriedade, titularidade, posse e/ou controle sobre os ativos,
bens e direitos de qualquer natureza, objeto das garantias reais descritas na escritura;

•

restrições para (i) declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo
obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, (ii) aprovação
de resgate ou amortização de ações ou (iii) realização de pagamentos a seus acionistas
sob obrigações contratuais, em qualquer dessas hipóteses sempre que a Emissora estiver
em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na escritura;

•

restrições à emissora e/ou às fiadoras de venderem, cederem, locarem ou de qualquer
forma alienarem a totalidade ou parte relevante de seus ativos, de forma que afete
substancialmente e de forma adversa a capacidade de pagamento da emissora ou das
fiadoras de suas obrigações relativas às debêntures, seja em uma única transação ou em
uma série de transações, relacionadas ou não;

•

restrição ao não atingimento, durante o prazo de vigência das Debêntures, do ICSD
consolidado mínimo de 1,20 (inclusive), a ser apurado pela Emissora e revisado pelos
auditores independentes, anualmente, com base nas demonstrações contábeis das SPEs
e da Emissora, considerando os 12 meses imediatamente anteriores, conforme metodologia
de cálculo constante da Escritura de Emissão, sendo a memória de cálculo apresentada ao
Agente Fiduciário na forma e prazo previstos na Escritura, sendo que o ICSD será
considerado como cumprido caso a Emissora complemente o ICSD ao depositar na Conta
Complementação do ICSD (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), no prazo
de até 15 Dias Úteis contados da data de apuração do ICSD, o valor necessário para que
o ICSD consolidado atinja 1,20 (um inteiro e vinte centésimos), considerando em seu cálculo
os valores depositados na Conta Complementação do ICSD. A apuração do ICSD
consolidado deverá ocorrer anualmente, sendo a primeira apuração realizada com base nas
demonstrações contábeis consolidadas da Emissora referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019;

•

Restrição ao não atingimento, em 2 anos consecutivos ou 3 anos alternados, durante o
prazo de vigência das debêntures, do ICSD consolidado mínimo de 1,20, a ser apurado
pela Companhia e revisado pelos auditores independentes em conformidade com a
escritura de emissão, exceto caso (i) seja realizada uma oferta de aquisição obrigatória, nos
termos da escritura, ou (ii) a oferta de aquisição obrigatória não possa ser realizada em
virtude de impedimento decorrente da legislação ou regulamentação em vigor no momento
da realização da oferta de aquisição obrigatória. Para os efeitos desse item, (a) a apuração
do ICSD consolidado deverá ocorrer anualmente a partir do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, e não deverá considerar os valores eventualmente depositados
na Conta Complementação do ICSD para fins de complementação nos termos do item
acima; (b) a publicação do anúncio ou o envio de comunicado aos debenturistas relativo à
oferta de aquisição obrigatória deverá ser realizados em até 10 Dias Úteis contados da data
em que for apurado o não atingimento do ICSD consolidado mínimo pelo 2º ano consecutivo
ou 3º ano alternado;

•

Restrição a parcerias, associações, joint ventures ou qualquer acordo envolvendo o
Complexo Boa Hora que (a) restrinja os direitos da Companhia ou das fiadoras em relação
ao Complexo Boa Hora, incluindo à sua construção, administração ou operação; e/ou (b)
que altere a participação direta ou indireta da Companhia na totalidade das receitas
decorrentes do Complexo Boa Hora, exceto se a referida parceria, associação, joint venture
ou acordo envolvendo o Complexo Boa Hora envolver apenas a Companhia e sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia que sejam controladoras das
fiadoras;

•

Restrição a qualquer alienação e/ou constituição e/ou prestação pelas fiadoras, de
quaisquer ônus, gravames, garantias e/ou qualquer outra modalidade de obrigação que
limite, sob qualquer forma, a propriedade, titularidade, posse e/ou controle sobre quaisquer
ativos, bens e direitos de qualquer natureza ou, ainda, garantias fidejussórias, exceto (a)
em função de obrigações regulatórias regulares junto à ANEEL, à CCEE e/ou ao Operador
Nacional do Sistema Elétrico – NOS; ou (b) por garantias fidejussórias prestadas por uma
fiadora em garantia de obrigações das demais fiadoras; e

•

Restrição a realização de outros investimentos pelas fiadoras que não sejam relacionados.

9ª emissão de debêntures
•

Restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não
resulte na AES Corporation como seu controlador (direto ou indireto) ou no BNDES
Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o
BNDESPAR aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na
Companhia, desde que a AES Corporation seja preservada como seu acionista controlador
(direto ou indireto), exceto se a operação tiver sido aprovada pelos debenturistas, conforme
previsto na escritura de emissão;

•

Restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de
ações), exceto (a) nos casos de operações realizadas entre a Companhia e sociedades,
direta ou indiretamente, controladas por controladoras da, ou que estejam sob controle
comum, direto ou indireto, com a Companhia, (b) se a operação tiver sido aprovada
previamente pelos debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;

•

Restrições para a Companhia utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão para fins
diversos do previsto na escritura de debênture;

•

restrição para a celebração de mútuos pela emissora, na qualidade de credora, com
quaisquer sociedades, nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico
(intercompany loans), exceto (i) mediante a prévia e expressa anuência dos debenturistas,
conforme previsto na escritura de emissão ou (ii) com relação a mútuos celebrados entre a
emissora e suas controladas, com prazo de vencimento de até 180 dias;

•

Restrições para (a) declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo
obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, (b)
aprovação de resgate ou amortização de ações ou (c) realização de pagamentos a seus
acionistas sob obrigações contratuais. Em qualquer dessas hipóteses sempre que a
Emissora estiver em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na
Escritura;

•

Restrições à emissora e/ou qualquer de suas controladas relevantes de venderem,
cederem, locarem ou de qualquer forma alienarem a totalidade ou parte relevante de seus
ativos, de forma que afete substancialmente e de forma adversa a capacidade de
pagamento da emissora de suas obrigações relativas às debêntures, seja em uma única
transação ou em uma série de transações, relacionadas ou não;

•

Restrição para que a Companhia não possa deixar de observar por 2 (dois) trimestres
consecutivos, pela Emissora, dos seguintes índices e limites financeiros (“Índices
Financeiros”) verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela
Emissora, e revisados trimestralmente pelos auditores contratados pela Emissora, com
base nas informações financeiras consolidadas da Emissora ao final de cada trimestre, em
até 15 (quinze) dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações
financeiras, sendo a primeira verificação realizada com base nas informações financeiras
trimestrais consolidadas da Emissora referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2019:
(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA Ajustado
(conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a 4,5 vezes; ou

(ii)

o índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras
(conforme definidos abaixo) não poderá ser inferior a 1,25 vezes.
Onde:
“Aquisição de Ativos” significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou
indiretamente, de qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição
ou compra e venda de valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou
incorporação de ações. Para os fins desta Escritura de Emissão, a Aquisição de
Ativos será considerada como concluída quando a participação societária em
questão passar a ser contabilizada nas informações financeiras da Emissora,
excluindo deste cálculo a dívida com entidade de previdência privada.
“Dívida Líquida Financeira” significa a Dívida da Emissora em base consolidada de
acordo com o resultado trimestral contábil mais recente menos o caixa e aplicações
financeiras, excluindo deste cálculo a dívida com entidade de previdência privada.
“Dívida” significa o somatório de (a) dos empréstimos e financiamentos com
terceiros, emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não, no mercado de
capital local e/ou internacional; e (b) do saldo líquido das operações da emissora
evidenciados por contratos de derivativos, desde que relacionadas ao item (a).

EBITDA Ajustado” significa o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado
operacional conforme apresentado no demonstrativo contábil consolidado da
Emissora na linha “Resultado Operacional” (excluindo as receitas e despesas
financeiras); (ii) todos os montantes de depreciação e amortização; e (iii) todos os
montantes relativos a despesas com entidade de previdência privada. No caso de
uma Aquisição de Ativos, o cálculo e a verificação do Índice Financeiro deverão
considerar o EBITDA Ajustado proforma do ativo adquirido, consolidado com o da
Emissora, relativo aos 12 (doze) meses anteriores à data de liquidação da
respectiva Aquisição de Ativos.
“Despesas Financeiras” significam as despesas da Emissora em qualquer período,
relacionadas ao total de juros incidentes no montante da dívida a pagar em tal
período, incluindo comissões, descontos, honorários e despesas derivadas de letras
de crédito e de aceite de financiamentos na medida em que tais financiamentos
constituam Dívida.
Caso seja editada nova lei, norma contábil ou ato normativo que altere as regras de apuração
contábil adotadas no Brasil e apresentadas nas informações financeiras consolidadas da Emissora
ao final de cada trimestre, que entre ou tenha entrado em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019,
incluindo mas não se limitando ao Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) com correlação às Normas
Internacionais de Contabilidade – IFRS 16, tais alterações serão obrigatoriamente desconsideradas
para fins de cálculo dos Índices Financeiros, prevalecendo a regra contábil em vigor até 31 de
Dezembro de 2018.
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•

Restrições para alteração no Controle direto ou indireto da Companhia (em uma única
transação ou em uma série de transações), de modo que (i) a The AES Corporation deixe
de possuir o Controle direto da Companhia (exceto que não será considerado uma
Alteração no Controle se a The AES Corporation continuar a deter o Controle indireto da
Companhia); ou (ii) a The AES Corporation deixe de possuir o Controle indireto da
Companhia;

•

qualquer cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de ações) da Companhia,
exceto (a) nos casos de operações realizadas entre a Companhia e Afiliadas; ou (b) se tal
operação tiver sido previa e expressamente aprovada pelo Credor

•

Restrições para a Companhia utilizar os recursos líquidos obtidos com o empréstimo para
fins diversos do previsto no no contrato do mesmo;

•

restrição para a celebração de contratos de empréstimo entre empresas (intercompany
loans), como credor, com qualquer Afiliada, exceto (i) para empréstimos entre empresas
(intercompany loans) com qualquer Subsidiária da Companhia com prazo de até cento e
oitenta (180) dias e/ou (ii) com prévia e expressa anuência do Credor.

•

Restrições para declarar e/ ou efetuar qualquer pagamento de dividendos acima do
dividendo mínimo obrigatório, determinado pelas leis aplicáveis, nem efetuar qualquer
pagamento de juros sobre capital próprio, com a exceção de que a Companhia poderá
declarar e efetuar qualquer pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, desde
que nenhum Inadimplemento sob a Seção 9.01(b), do contrato, tenha ocorrido e não tenha
sido sanado até a declaração ou pagamento dos dividendos e/ou juros sobre capital próprio.

•

Restrições para que a Companhia realizar e/ ou permitir que qualquer Subsidiária Relevante
realize venda, cessão, locação, ou de qualquer forma alienação da totalidade ou parte

relevante de seus ativos, (em uma transação ou em uma série de transações), exceto
quando qualquer venda, cessão, locação ou alienação não resulte em um Efeito Adverso
Relevante;
•

Restrição para que a Companhia, ao final de cada um de seus Trimestres Fiscais, deixe de
observar as seguintes obrigações financeiras, sendo que não será um inadimplemento se
a Companhia deixar de observar, por 2 (dois) Trimestres Fiscais consecutivos::
(iii)

(a) uma Relação entre Dívida Líquida Financeira e EBITDA Ajustado não
superior a 4,5x;

(iv)

(b) o índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas
Financeiras (conforme definidos abaixo) não poderá ser inferior a 1,25
vezes.

Onde:
“Aquisição de Ativos” significa uma aquisição, pela Companhia, direta ou
indiretamente, de qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição
ou compra e venda de valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou
incorporação de ações. Para os fins do contrato, a Aquisição de Ativos será
considerada como concluída quando a participação societária em questão passar a
ser contabilizada nas demonstrações financeiras da Companhia, excluindo deste
cálculo a dívida com entidade de previdência privada.
“Dívida Líquida Financeira” significa, com base no último dia de qualquer Trimestre
Fiscal da Companhia, sua Dívida Total consolidada naquele dia menos a soma do
caixa, equivalentes de caixa e aplicações, excluindo a dívida com entidades de
previdência privada.
“Dívida Total” significa, com base no último dia de qualquer Trimestre Fiscal da
Companhia (de forma consolidada e sem duplicação), a soma de: (i) empréstimos
e financiamentos com terceiros, emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou
não, no mercado de capital local e/ou internacional e (ii) do saldo líquido das
operações da Companhia evidenciados por contratos de derivativos, desde que
relacionadas ao item (i).
EBITDA Ajustado” significa, em cada caso, o somatório dos últimos doze meses (a)
do resultado operacional conforme apresentado na linha “Resultado Operacional”
nas demonstrações financeiras consolidadas mais recentes da Companhia,
conforme entregues ao Credor (excluindo as receitas e despesas financeiras); (b)
todos os montantes de depreciação e amortização, conforme tais itens são
apresentados nas demonstrações financeiras consolidadas mais recentes da
Companhia, conforme entregues ao Credor; e (c) todos os montantes relativos a
despesas com entidade de previdência privada no período. Com relação a qualquer
data de cálculo, no caso de uma Aquisição de Ativos, o cálculo e a verificação do
Índice Financeiro deverão considerar o EBITDA Ajustado proforma do ativo
adquirido, consolidado com o da Companhia, relativo aos 12 (doze) meses
anteriores à data de liquidação da respectiva Aquisição de Ativos.
“Despesas Financeiras” significa, em cada caso, com relação aos quatro trimestres
fiscais mais recentemente concluídos, o resultado das despesas da Companhia
decorrentes ou em relação aos juros sobre a Dívida Total da Companhia, incluindo

comissões, descontos, honorários e despesas derivadas de cartas de crédito e de
aceite de financiamentos, na medida em que tais financiamentos constituam dívida..

Caso seja editada nova lei, norma contábil ou ato normativo que altere as regras de apuração
contábil adotadas no Brasil e apresentadas nas informações financeiras consolidadas da Emissora
ao final de cada trimestre, que entre ou tenha entrado em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019,
incluindo mas não se limitando ao Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) com correlação às Normas
Internacionais de Contabilidade – IFRS 16, tais alterações serão obrigatoriamente desconsideradas
para fins de cálculo dos Índices Financeiros, prevalecendo a regra contábil em vigor até 31 de
Dezembro de 2018.
Empréstimos BNDES
•

Restrições em não constituir penhor ou gravame sobre os direitos creditórios mencionados
ou dados em garantia ao BNDES;

•

Restrições em aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem a prévia e expressa
anuência do BNDES, o CER a que se refere o inciso II da Cláusula Oitava, do contrato;

•

Restrições em contratar. aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem prévia e
expressa anuência do BNDES, qualquer instrumento com relação ao PROJETO a que se
refere a Cláusula Primeira, do contrato, que: (i) implique renúncia de direitos por
parte da
BENEFICIÁRIA que afete a capacidade de pagamento do PROJETO (ii)
comprometa a execução do PROJETO a que se refere a Cláusula Primeira, do contrato,
de forma a alterá-lo ou impossibilitar sua realização;

•

Restrições em promover, sem prévia autorização do BNDES, alteração em seu estatuto
social, de forma a manter-se, durante toda a vigência do contrato, como uma sociedade de
propósito específico – SPE, voltada à finalidade referida na Cláusula Primeira, do contrato;

•

Restrições em conceder preferência a outros créditos, realizar amortização de ações, emitir
debêntures ou partes beneficiárias, ou assumir dívidas, sem previa e expressa autorização
do BNDES;

•

Restrições em constituir, salvo autorização prévia e expressa do BNDES, garantias
de quaisquer espécies para terceiros;

•

Restrições em celebrar mútuos com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas
físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sem prévia aprovação do
BNDES, durante o prazo de vigência do contrato;

•

Restrições em aplicar os recursos recebidos em não conformidade com o Quadro de Usos
e Fontes PROJETO mencionado na Cláusula Primeira, do contrato.

•

Restrição para que a Companhia, ao final do seu ano civil, tenha uma Relação entre Dívida
Líquida Financeira e EBITDA Ajustado não superior a 4,5x;
•

AES Tietê Eólica
A controlada indireta AES Tietê Eólica obteve financiamentos do BNDES, repasse do Banco do
Brasil e emitiu uma debênture de infraestrutura que contemplam restrições de não distribuir

quaisquer recursos aos acionistas, diretos ou indiretos, e/ou a pessoas físicas e jurídicas
integrantes do mesmo grupo econômico, acima de 25% do lucro líquido ajustado, salvo se
expressamente autorizado pelos debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, ou
se verificados itens como (i) Completion Físico e Financeiro do Projeto; (ii) preenchidas as contas
reservas referentes ao serviço da dívida e a conta reserva de O&M; (iii) atingido o Índice de
Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) mínimo de 1,30, sendo que a apuração deverá ocorrer
anualmente, relativamente ao ano civil anterior, e após o pagamento de 12 prestações mensais de
amortização do contrato em questão e; (iv) geração mínima consolidada das centrais geradoras
eólicas de 1.430.475 MWh no período de doze meses imediatamente anteriores à distribuição
pretendida.
Contrato da Eólica Bela Vista - BNDES
•

restrição em não constituir penhor ou gravame sobre os direitos creditórios mencionados
ou dados em garantia ao BNDES;

•

restrição em distribuir quaisquer recursos aos acionistas, diretos ou indiretos, e/ou a
pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sob a forma de
dividendos, juros sobre o capital próprio, pagamento de juros e/ou amortização de dívida
subordinada e/ou redução de capital, inclusive sob a forma de cancelamento de
adiantamentos para futuro aumento de capital, além do dividendo mínimo legal previsto no
artigo 202 , parágrafo segundo . da Lei Federal nº 6.404, de 15 dezembro de 1976. salvo
se verificada, cumulativamente, a ocorrência dos itens a seguir: (i) efetuada a referida
distribuição de recursos após 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete);
(ii) verificada Conclusão do PROJE TO, na forma da Cláusula Décima Quarta, do contrato;
(iii) efetuada a referida distribuição de recursos no período compreendido entre julho e
dezembro do respectivo ano civil; (iv) preenchida a Conta Reserva do Serviço da Dívida" e
a "Conta Reserva de O&M”, na forma do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Administração de Contas e Outras Avenças; (v) atingido o Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (ICSD), no exercício anterior, e desde que, com pagamento, o ICSD
permaneça no valor mínimo indicado em 1,30; (vi) verificada a inexistência de
inadimplemento de qualquer empresa que pertença ao grupo econômico da BENEFICIÁRIA
perante o Sistema BNDES; (vii) comprovada que a geração mínima da central geradora
eólica foi de no mínimo, 120 GWh no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores;

•

restrição em aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem a prévia e expressa
anuência do BNDES, o CER a que se refere o inciso II da Cláusula Oitava, do contrato;

•

restrição em contratar. aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem prévia e expressa
anuência do BNDES, qualquer instrumento com relação ao PROJETO a que se refere a
Cláusula Primeira, do contrato, que: (i) implique renúncia de direitos por parte da
BENEFICIÁRIA que afete a capacidade de pagamento do PROJETO (ii) comprometa a
execução do PROJETO a que se refere a Cláusula Primeira, do contrato, de forma a alterálo ou impossibilitar sua realização;

•

restrição em não manter, durante toda vigência do presente Contrato, o ICSD de, no
mínimo, 1,30x;

•

restrição em promover, sem prévia autorização do BNDES, alteração em seu estatuto
social, de forma a manter-se, durante toda a vigência do contrato, como uma sociedade de
propósito específico – SPE, voltada à finalidade referida na Cláusula Primeira, do contrato;

•

restrição em conceder preferência a outros créditos, realizar amortização de ações, emitir
debêntures ou partes beneficiárias, ou assumir dívidas, sem previa e expressa autorização
do BNDES;

•

restrição em constituir, salvo autorização prévia e expressa do BNDES, garantias de
quaisquer espécies para terceiros;

•

restrição em celebrar mútuos com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas
físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sem prévia aprovação do
BNDES, durante o prazo de vigência do contrato;

•

restrição em aplicar os recursos recebidos em não conformidade com o Quadro de Usos e
Fontes PROJETO mencionado na cláusula primeira, do contrato.

Contrato da Eólica Bela Vista - BNB
•

•

•
•

contratar financiamento com outra instituição financeira para cobertura de itens revistos no
orçamento constante neste instrumento de crédito, ou a ele anexo, salvo aquele perante o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, previsto para
implantação do projeto;
com exceção das garantias constituídas para atender exigências regulatórias, gravar,
alienar, rrendar, ceder, vincular, onerar, transferir de qualquer forma em favor de terceiros,
ou remover os bens rastreadores dos créditos, sob qualquer pretexto e para onde quer que
seja,salvo com prévia e formal anuência do banco;
não conceder preferência a outros créditos, não fazer amortização de ações, não emitir
debêntures e nem assumir novas dívidas sem prévia autorização da SUDENE e do banco,
excetuando-se itens específico no contrato;
submeter à aprovação prévia do banco quaisquer propostas de matérias a serem
apreciadas pelos órgãos deliberativos competentes da creditada, cujo objeto seja a efetiva
oneração a qualquer título, de ação de sua propriedade, ou de propriedade de uma de suas
subsidiárias ou controladas, de emissão da creditada, à venda, aquisição, incorporação,
fusão, cisão de ativos ou qualquer outro ato que importe ou possa vir a importar em
transferência do controle acionário da creditada;

•

Contrato da Eólica Embuaca - BNDES
•

restrição em não constituir penhor ou gravame sobre os direitos creditórios mencionados
ou dados em garantia ao BNDES;

•

restrição em distribuir quaisquer recursos aos acionistas, diretos ou indiretos, e/ou a
pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sob a forma de
dividendos, juros sobre o capital próprio, pagamento de juros e/ou amortização de dívida
subordinada e/ou redução de capital, inclusive sob a forma de cancelamento de
adiantamentos para futuro aumento de capital, além do dividendo mínimo legal previsto no
artigo 202 , parágrafo segundo . da Lei Federal nº 6.404, de 15 dezembro de 1976. salvo
se verificada, cumulativamente, a ocorrência dos itens a seguir: (i) efetuada a referida
distribuição de recursos após 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete);
(ii) verificada Conclusão do PROJE TO, na forma da Cláusula Décima Quarta, do contrato;
(iii) efetuada a referida distribuição de recursos no período compreendido entre julho e
dezembro do respectivo ano civil; (iv) preenchida a Conta Reserva do Serviço da Dívida" e
a "Conta Reserva de O&M”, na forma do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Administração de Contas e Outras Avenças; (v) atingido o Índice de Cobertura

do Serviço da Dívida (ICSD), no exercício anterior, e desde que, com pagamento, o ICSD
permaneça no valor mínimo indicado em 1,30; (vi) verificada a inexistência de
inadimplemento de qualquer empresa que pertença ao grupo econômico da BENEFICIÁRIA
perante o Sistema BNDES; (vii) comprovada que a geração mínima da central geradora
eólica foi de no mínimo, 120 GWh no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores;
•

restrição em aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem a prévia e expressa
anuência do BNDES, o CER a que se refere o inciso II da Cláusula Oitava, do contrato;

•

restrição em contratar. aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem prévia e expressa
anuência do BNDES, qualquer instrumento com relação ao PROJETO a que se refere a
Cláusula Primeira, do contrato, que: (i) implique renúncia de direitos por parte da
BENEFICIÁRIA que afete a capacidade de pagamento do PROJETO (ii) comprometa a
execução do PROJETO a que se refere a Cláusula Primeira, do contrato, de forma a alterálo ou impossibilitar sua realização;

•

restrição em não manter, durante toda vigência do presente Contrato, o ICSD de, no
mínimo, 1,30x;

•

restrição em promover, sem prévia autorização do BNDES, alteração em seu estatuto
social, de forma a manter-se, durante toda a vigência do contrato, como uma sociedade de
propósito específico – SPE, voltada à finalidade referida na Cláusula Primeira, do contrato;

•

restrição em conceder preferência a outros créditos, realizar amortização de ações, emitir
debêntures ou partes beneficiárias, ou assumir dívidas, sem previa e expressa autorização
do BNDES;

•

restrição em constituir, salvo autorização prévia e expressa do BNDES, garantias de
quaisquer espécies para terceiros;

•

restrição em celebrar mútuos com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas
físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sem prévia aprovação do
BNDES, durante o prazo de vigência do contrato;

•

restrição em aplicar os recursos recebidos em não conformidade com o Quadro de Usos e
Fontes PROJETO mencionado na cláusula primeira, do contrato.

Contrato da Embuaca - BNB
•

•

•
•

•

contratar financiamento com outra instituição financeira para cobertura de itens revistos no
orçamento constante neste instrumento de crédito, ou a ele anexo, salvo aquele perante o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, previsto para
implantação do projeto;
com exceção das garantias constituídas para atender exigências regulatórias, gravar,
alienar, rrendar, ceder, vincular, onerar, transferir de qualquer forma em favor de terceiros,
ou remover os bens rastreadores dos créditos, sob qualquer pretexto e para onde quer que
seja,salvo com prévia e formal anuência do banco;
não conceder preferência a outros créditos, não fazer amortização de ações, não emitir
debêntures e nem assumir novas dívidas sem prévia autorização da SUDENE e do banco,
excetuando-se itens específico no contrato;
submeter à aprovação prévia do banco quaisquer propostas de matérias a serem
apreciadas pelos órgãos deliberativos competentes da creditada, cujo objeto seja a efetiva
oneração a qualquer título, de ação de sua propriedade, ou de propriedade de uma de suas
subsidiárias ou controladas, de emissão da creditada, à venda, aquisição, incorporação,
fusão, cisão de ativos ou qualquer outro ato que importe ou possa vir a importar em
transferência do controle acionário da creditada;

Contrato da Eólica Icaraí - BNDES
•

restrição em não constituir penhor ou gravame sobre os direitos creditórios mencionados
ou dados em garantia ao BNDES;

•

restrição em distribuir quaisquer recursos aos acionistas, diretos ou indiretos, e/ou a
pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sob a forma de
dividendos, juros sobre o capital próprio, pagamento de juros e/ou amortização de dívida
subordinada e/ou redução de capital, inclusive sob a forma de cancelamento de
adiantamentos para futuro aumento de capital, além do dividendo mínimo legal previsto no
artigo 202 , parágrafo segundo . da Lei Federal nº 6.404, de 15 dezembro de 1976. salvo
se verificada, cumulativamente, a ocorrência dos itens a seguir: (i) efetuada a referida
distribuição de recursos após 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete);
(ii) verificada Conclusão do PROJE TO, na forma da Cláusula Décima Quarta, do contrato;
(iii) efetuada a referida distribuição de recursos no período compreendido entre julho e
dezembro do respectivo ano civil; (iv) preenchida a Conta Reserva do Serviço da Dívida" e
a "Conta Reserva de O&M”, na forma do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Administração de Contas e Outras Avenças; (v) atingido o Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (ICSD), no exercício anterior, e desde que, com pagamento, o ICSD
permaneça no valor mínimo indicado em 1,30; (vi) verificada a inexistência de
inadimplemento de qualquer empresa que pertença ao grupo econômico da BENEFICIÁRIA
perante o Sistema BNDES; (vii) comprovada que a geração mínima da central geradora
eólica foi de no mínimo, 120 GWh no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores;

•

restrição em aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem a prévia e expressa
anuência do BNDES, o CER a que se refere o inciso II da Cláusula Oitava, do contrato;

•

restrição em contratar. aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem prévia e expressa
anuência do BNDES, qualquer instrumento com relação ao PROJETO a que se refere a
Cláusula Primeira, do contrato, que: (i) implique renúncia de direitos por parte da
BENEFICIÁRIA que afete a capacidade de pagamento do PROJETO (ii) comprometa a
execução do PROJETO a que se refere a Cláusula Primeira, do contrato, de forma a alterálo ou impossibilitar sua realização;

•

restrição em não manter, durante toda vigência do presente Contrato, o ICSD de, no
mínimo, 1,30x;

•

restrição em promover, sem prévia autorização do BNDES, alteração em seu estatuto
social, de forma a manter-se, durante toda a vigência do contrato, como uma sociedade de
propósito específico – SPE, voltada à finalidade referida na Cláusula Primeira, do contrato;

•

restrição em conceder preferência a outros créditos, realizar amortização de ações, emitir
debêntures ou partes beneficiárias, ou assumir dívidas, sem previa e expressa autorização
do BNDES;

•

restrição em constituir, salvo autorização prévia e expressa do BNDES, garantias de
quaisquer espécies para terceiros;

•

restrição em celebrar mútuos com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas
físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sem prévia aprovação do
BNDES, durante o prazo de vigência do contrato;

•

restrição em aplicar os recursos recebidos em não conformidade com o Quadro de Usos e
Fontes PROJETO mencionado na cláusula primeira, do contrato.

Contrato da Icaraí - BNB
•

•

•
•

contratar financiamento com outra instituição financeira para cobertura de itens revistos no
orçamento constante neste instrumento de crédito, ou a ele anexo, salvo aquele perante o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, previsto para
implantação do projeto;
com exceção das garantias constituídas para atender exigências regulatórias, gravar,
alienar, rrendar, ceder, vincular, onerar, transferir de qualquer forma em favor de terceiros,
ou remover os bens rastreadores dos créditos, sob qualquer pretexto e para onde quer que
seja,salvo com prévia e formal anuência do banco;
não conceder preferência a outros créditos, não fazer amortização de ações, não emitir
debêntures e nem assumir novas dívidas sem prévia autorização da SUDENE e do banco,
excetuando-se itens específico no contrato;
submeter à aprovação prévia do banco quaisquer propostas de matérias a serem
apreciadas pelos órgãos deliberativos competentes da creditada, cujo objeto seja a efetiva
oneração a qualquer título, de ação de sua propriedade, ou de propriedade de uma de suas
subsidiárias ou controladas, de emissão da creditada, à venda, aquisição, incorporação,
fusão, cisão de ativos ou qualquer outro ato que importe ou possa vir a importar em
transferência do controle acionário da creditada;

Contrato da Eólica Mar e Terra - BNDES
•

restrição em não constituir penhor ou gravame sobre os direitos creditórios mencionados
ou dados em garantia ao BNDES;

•

restrição em distribuir quaisquer recursos aos acionistas, diretos ou indiretos, e/ou a
pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sob a forma de
dividendos, juros sobre o capital próprio, pagamento de juros e/ou amortização de dívida
subordinada e/ou redução de capital, inclusive sob a forma de cancelamento de
adiantamentos para futuro aumento de capital, além do dividendo mínimo legal previsto no
artigo 202 , parágrafo segundo . da Lei Federal nº 6.404, de 15 dezembro de 1976. salvo
se verificada, cumulativamente, a ocorrência dos itens a seguir: (i) efetuada a referida
distribuição de recursos após 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete);
(ii) verificada Conclusão do PROJE TO, na forma da Cláusula Décima Quarta, do contrato;
(iii) efetuada a referida distribuição de recursos no período compreendido entre julho e
dezembro do respectivo ano civil; (iv) preenchida a Conta Reserva do Serviço da Dívida" e
a "Conta Reserva de O&M”, na forma do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Administração de Contas e Outras Avenças; (v) atingido o Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (ICSD), no exercício anterior, e desde que, com pagamento, o ICSD
permaneça no valor mínimo indicado em 1,30; (vi) verificada a inexistência de
inadimplemento de qualquer empresa que pertença ao grupo econômico da BENEFICIÁRIA
perante o Sistema BNDES; (vii) comprovada que a geração mínima da central geradora
eólica foi de no mínimo, 120 GWh no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores;

•

restrição em aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem a prévia e expressa
anuência do BNDES, o CER a que se refere o inciso II da Cláusula Oitava, do contrato;

•

restrição em contratar. aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem prévia e expressa
anuência do BNDES, qualquer instrumento com relação ao PROJETO a que se refere a
Cláusula Primeira, do contrato, que: (i) implique renúncia de direitos por parte da
BENEFICIÁRIA que afete a capacidade de pagamento do PROJETO (ii) comprometa a
execução do PROJETO a que se refere a Cláusula Primeira, do contrato, de forma a alterálo ou impossibilitar sua realização;

•

restrição em não manter, durante toda vigência do presente Contrato, o ICSD de, no
mínimo, 1,30x;

•

restrição em promover, sem prévia autorização do BNDES, alteração em seu estatuto
social, de forma a manter-se, durante toda a vigência do contrato, como uma sociedade de
propósito específico – SPE, voltada à finalidade referida na Cláusula Primeira, do contrato;

•

restrição em conceder preferência a outros créditos, realizar amortização de ações, emitir
debêntures ou partes beneficiárias, ou assumir dívidas, sem previa e expressa autorização
do BNDES;

•

restrição em constituir, salvo autorização prévia e expressa do BNDES, garantias de
quaisquer espécies para terceiros;

•

restrição em celebrar mútuos com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas
físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sem prévia aprovação do
BNDES, durante o prazo de vigência do contrato;

•

restrição em aplicar os recursos recebidos em não conformidade com o Quadro de Usos e
Fontes PROJETO mencionado na cláusula primeira, do contrato.

Contrato da Mar e Terra - BNB
•

•

•
•

contratar financiamento com outra instituição financeira para cobertura de itens revistos no
orçamento constante neste instrumento de crédito, ou a ele anexo, salvo aquele perante o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, previsto para
implantação do projeto;
com exceção das garantias constituídas para atender exigências regulatórias, gravar,
alienar, rrendar, ceder, vincular, onerar, transferir de qualquer forma em favor de terceiros,
ou remover os bens rastreadores dos créditos, sob qualquer pretexto e para onde quer que
seja,salvo com prévia e formal anuência do banco;
não conceder preferência a outros créditos, não fazer amortização de ações, não emitir
debêntures e nem assumir novas dívidas sem prévia autorização da SUDENE e do banco,
excetuando-se itens específico no contrato;
submeter à aprovação prévia do banco quaisquer propostas de matérias a serem
apreciadas pelos órgãos deliberativos competentes da creditada, cujo objeto seja a efetiva
oneração a qualquer título, de ação de sua propriedade, ou de propriedade de uma de suas
subsidiárias ou controladas, de emissão da creditada, à venda, aquisição, incorporação,
fusão, cisão de ativos ou qualquer outro ato que importe ou possa vir a importar em
transferência do controle acionário da creditada;

Contrato da São Jorge - BNDES
•

restrição em não constituir penhor ou gravame sobre os direitos creditórios mencionados
ou dados em garantia ao BNDES;

•

restrição em distribuir quaisquer recursos aos acionistas, diretos ou indiretos, e/ou a
pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sob a forma de
dividendos, juros sobre o capital próprio, pagamento de juros e/ou amortização de dívida
subordinada e/ou redução de capital, inclusive sob a forma de cancelamento de
adiantamentos para futuro aumento de capital, além do dividendo mínimo legal previsto no
artigo 202 , parágrafo segundo . da Lei Federal nº 6.404, de 15 dezembro de 1976. salvo
se verificada, cumulativamente, a ocorrência dos itens a seguir: (i) efetuada a referida
distribuição de recursos após 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete);
(ii) verificada Conclusão do PROJE TO, na forma da Cláusula Décima Quarta, do contrato;
(iii) efetuada a referida distribuição de recursos no período compreendido entre julho e

dezembro do respectivo ano civil; (iv) preenchida a Conta Reserva do Serviço da Dívida" e
a "Conta Reserva de O&M”, na forma do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Administração de Contas e Outras Avenças; (v) atingido o Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (ICSD), no exercício anterior, e desde que, com pagamento, o ICSD
permaneça no valor mínimo indicado em 1,30; (vi) verificada a inexistência de
inadimplemento de qualquer empresa que pertença ao grupo econômico da BENEFICIÁRIA
perante o Sistema BNDES; (vii) comprovada que a geração mínima da central geradora
eólica foi de no mínimo, 120 GWh no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores;
•

restrição em aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem a prévia e expressa
anuência do BNDES, o CER a que se refere o inciso II da Cláusula Oitava, do contrato;

•

restrição em contratar. aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem prévia e expressa
anuência do BNDES, qualquer instrumento com relação ao PROJETO a que se refere a
Cláusula Primeira, do contrato, que: (i) implique renúncia de direitos por parte da
BENEFICIÁRIA que afete a capacidade de pagamento do PROJETO (ii) comprometa a
execução do PROJETO a que se refere a Cláusula Primeira, do contrato, de forma a alterálo ou impossibilitar sua realização;

•

restrição em não manter, durante toda vigência do presente Contrato, o ICSD de, no
mínimo, 1,30x;

•

restrição em promover, sem prévia autorização do BNDES, alteração em seu estatuto
social, de forma a manter-se, durante toda a vigência do contrato, como uma sociedade de
propósito específico – SPE, voltada à finalidade referida na Cláusula Primeira, do contrato;

•

restrição em conceder preferência a outros créditos, realizar amortização de ações, emitir
debêntures ou partes beneficiárias, ou assumir dívidas, sem previa e expressa autorização
do BNDES;

•

restrição em constituir, salvo autorização prévia e expressa do BNDES, garantias de
quaisquer espécies para terceiros;

•

restrição em celebrar mútuos com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas
físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sem prévia aprovação do
BNDES, durante o prazo de vigência do contrato;

•

restrição em aplicar os recursos recebidos em não conformidade com o Quadro de Usos e
Fontes PROJETO mencionado na cláusula primeira, do contrato.

Contrato da Santo Antonio de Pádua - BNDES
•

restrição em não constituir penhor ou gravame sobre os direitos creditórios mencionados
ou dados em garantia ao BNDES;

•

restrição em distribuir quaisquer recursos aos acionistas, diretos ou indiretos, e/ou a
pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sob a forma de
dividendos, juros sobre o capital próprio, pagamento de juros e/ou amortização de dívida
subordinada e/ou redução de capital, inclusive sob a forma de cancelamento de
adiantamentos para futuro aumento de capital, além do dividendo mínimo legal previsto no
artigo 202 , parágrafo segundo . da Lei Federal nº 6.404, de 15 dezembro de 1976. salvo
se verificada, cumulativamente, a ocorrência dos itens a seguir: (i) efetuada a referida
distribuição de recursos após 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete);

(ii) verificada Conclusão do PROJE TO, na forma da Cláusula Décima Quarta, do contrato;
(iii) efetuada a referida distribuição de recursos no período compreendido entre julho e
dezembro do respectivo ano civil; (iv) preenchida a Conta Reserva do Serviço da Dívida" e
a "Conta Reserva de O&M”, na forma do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Administração de Contas e Outras Avenças; (v) atingido o Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (ICSD), no exercício anterior, e desde que, com pagamento, o ICSD
permaneça no valor mínimo indicado em 1,30; (vi) verificada a inexistência de
inadimplemento de qualquer empresa que pertença ao grupo econômico da BENEFICIÁRIA
perante o Sistema BNDES; (vii) comprovada que a geração mínima da central geradora
eólica foi de no mínimo, 120 GWh no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores;
•

restrição em aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem a prévia e expressa
anuência do BNDES, o CER a que se refere o inciso II da Cláusula Oitava, do contrato;

•

restrição em contratar. aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem prévia e expressa
anuência do BNDES, qualquer instrumento com relação ao PROJETO a que se refere a
Cláusula Primeira, do contrato, que: (i) implique renúncia de direitos por parte da
BENEFICIÁRIA que afete a capacidade de pagamento do PROJETO (ii) comprometa a
execução do PROJETO a que se refere a Cláusula Primeira, do contrato, de forma a alterálo ou impossibilitar sua realização;

•

restrição em não manter, durante toda vigência do presente Contrato, o ICSD de, no
mínimo, 1,30x;

•

restrição em promover, sem prévia autorização do BNDES, alteração em seu estatuto
social, de forma a manter-se, durante toda a vigência do contrato, como uma sociedade de
propósito específico – SPE, voltada à finalidade referida na Cláusula Primeira, do contrato;

•

restrição em conceder preferência a outros créditos, realizar amortização de ações, emitir
debêntures ou partes beneficiárias, ou assumir dívidas, sem previa e expressa autorização
do BNDES;

•

restrição em constituir, salvo autorização prévia e expressa do BNDES, garantias de
quaisquer espécies para terceiros;

•

restrição em celebrar mútuos com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas
físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sem prévia aprovação do
BNDES, durante o prazo de vigência do contrato;

•

restrição em aplicar os recursos recebidos em não conformidade com o Quadro de Usos e
Fontes PROJETO mencionado na cláusula primeira, do contrato.

Contrato da São Cristóvão - BNDES
•

restrição em não constituir penhor ou gravame sobre os direitos creditórios mencionados
ou dados em garantia ao BNDES;

•

restrição em distribuir quaisquer recursos aos acionistas, diretos ou indiretos, e/ou a
pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sob a forma de
dividendos, juros sobre o capital próprio, pagamento de juros e/ou amortização de dívida
subordinada e/ou redução de capital, inclusive sob a forma de cancelamento de
adiantamentos para futuro aumento de capital, além do dividendo mínimo legal previsto no
artigo 202 , parágrafo segundo . da Lei Federal nº 6.404, de 15 dezembro de 1976. salvo

se verificada, cumulativamente, a ocorrência dos itens a seguir: (i) efetuada a referida
distribuição de recursos após 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete);
(ii) verificada Conclusão do PROJE TO, na forma da Cláusula Décima Quarta, do contrato;
(iii) efetuada a referida distribuição de recursos no período compreendido entre julho e
dezembro do respectivo ano civil; (iv) preenchida a Conta Reserva do Serviço da Dívida" e
a "Conta Reserva de O&M”, na forma do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Administração de Contas e Outras Avenças; (v) atingido o Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (ICSD), no exercício anterior, e desde que, com pagamento, o ICSD
permaneça no valor mínimo indicado em 1,30; (vi) verificada a inexistência de
inadimplemento de qualquer empresa que pertença ao grupo econômico da BENEFICIÁRIA
perante o Sistema BNDES; (vii) comprovada que a geração mínima da central geradora
eólica foi de no mínimo, 120 GWh no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores;
•

restrição em aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem a prévia e expressa
anuência do BNDES, o CER a que se refere o inciso II da Cláusula Oitava, do contrato;

•

restrição em contratar. aditar, rescindir ou alterar de qualquer forma, sem prévia e expressa
anuência do BNDES, qualquer instrumento com relação ao PROJETO a que se refere a
Cláusula Primeira, do contrato, que: (i) implique renúncia de direitos por parte da
BENEFICIÁRIA que afete a capacidade de pagamento do PROJETO (ii) comprometa a
execução do PROJETO a que se refere a Cláusula Primeira, do contrato, de forma a alterálo ou impossibilitar sua realização;

•

restrição em não manter, durante toda vigência do pre*sente Contrato, o ICSD de, no
mínimo, 1,30x;

•

restrição em promover, sem prévia autorização do BNDES, alteração em seu estatuto
social, de forma a manter-se, durante toda a vigência do contrato, como uma sociedade de
propósito específico – SPE, voltada à finalidade referida na Cláusula Primeira, do contrato;

•

restrição em conceder preferência a outros créditos, realizar amortização de ações, emitir
debêntures ou partes beneficiárias, ou assumir dívidas, sem previa e expressa autorização
do BNDES;

•

restrição em constituir, salvo autorização prévia e expressa do BNDES, garantias de
quaisquer espécies para terceiros;

•

restrição em celebrar mútuos com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas
físicas e jurídicas integrantes do mesmo Grupo Econômico, sem prévia aprovação do
BNDES, durante o prazo de vigência do contrato;

•

restrição em aplicar os recursos recebidos em não conformidade com o Quadro de Usos e
Fontes PROJETO mencionado na cláusula primeira, do contrato.

Debênture Tucano Holdings II
•

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Emissora (conforme
definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações), exceto (a)
se a The AES Corporation e/ou a Fiadora mantiverem o controle direto ou indireto dos
Projetos; ou (b) se a operação tiver sido previamente aprovada pelos Debenturistas,
reunidos em Assebleia Geral de Debenturistas, conforme quórum previsto no item 10.9
abaixo;

•

restrições para qualquer cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de ações) da
Emissora, exceto (a) nos casos de operações realizadas entre a Emissora e sociedades,
direta ou indiretamente, controladas por, controladoras da, ou que estejam sob controle
comum, direto ou indireto, com a Emissora; ou (b) se a operação tiver sido previamente
aprovada pelos Debenturistas, reunidos em Assebleia Geral de Debenturistas, conforme
quórum previsto na Cláusula 10.9 abaixo; ou (c) se a The AES Corporation e/ou a Fiadora
mantiverem o controle direto ou indireto dos Projetos;

•

restrições para não utilizar os recursos líquidos obtidos com a presente Emissão
estritamente para os Projetos, conforme previsto na Cláusula 4.1 da escritura;

•

restrições para celebração de contratos de mútuo pela Emissora, na qualidade de credora,
com quaisquer sociedades, nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico
(intercompany loans), exceto (a) com relação a mútuos celebrados entre a Emissora e suas
Controladas, com prazo de vencimento de até 180 (cento e oitenta) dias; ou (b) mediante a
prévia e expressa anuência dos Debenturistas, conforme quórum previsto na Cláusula 10.9
abaixo, em ambos os casos (a) e (b) acima, desde que permitido pela regulamentação
aplicável ou autorizado pela ANEEL, caso aplicável;

•

restrições para distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre o
capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros, caso (a) a Emissora e/ou a
Fiadora esteja em mora com qualquer de suas obrigações pecuniárias estabelecidas nesta
Escritura de Emissão; ou (b) tenha ocorrido e esteja vigente qualquer Evento de Vencimento
Antecipado; ; ou (c) o ICSD apurado esteja abaixo de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos);

•

restrições para o não atingimento, em 2 (dois) anos consecutivos ou 3 (três) anos
alternados, durante o prazo de vigência das Debêntures, do ICSD consolidado mínimo de
1,10 (um inteiro e dez centésimos) (inclusive), a ser apurado pela Emissora e revisado pelos
auditores independentes, anualmente, após a divulgação das demonstrações financeiras
divulgadas no prazo previsto na alínea “b” do item (i) da Cláusula 8.1 abaixo, com base nas
demonstrações financeiras consolidadas da Emissora, considerando os 12 (doze) meses
imediatamente anteriores, sendo certo que o ICSD consolidado será considerado como
cumprido caso tenha atingido valor igual ou superior a 1,00 (um inteiro) e a Emissora efetue
recomposição de caixa no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis contados da data de
apuração do ICSD. Para os efeitos desta alínea, a apuração do ICSD consolidado deverá
ocorrer anualmente, sendo a primeira apuração realizada com base nas demonstrações
financeiras consolidadas da Emissora referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2024;

•

Caso seja editada nova lei, norma contábil ou ato normativo que altere as regras de
apuração contábil adotadas no Brasil e apresentadas nas informações financeiras
consolidadas da Emissora ao final de cada trimestre, que entre ou tenha entrado em vigor
a partir de 1º de Janeiro de 2019, incluindo mas não se limitando ao Pronunciamento
Técnico CPC 06 (R2) com correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS
16, tais alterações serão obrigatoriamente desconsideradas para fins de cálculo dos Índices
Financeiros, prevalecendo a regra contábil em vigor até 31 de Dezembro de 2018.

(g)

limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Os Diretores da Companhia esclarecem que a mesma não possui limites de financiamento já
contratados. Todos os financiamentos contratados até 31 de dezembro de 2021 já haviam sido
liberados e estão refletidos em nossas demonstrações contábeis intermediárias.
(h)

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Análise comparativa das demonstrações de resultado consolidadas da Companhia para o exercício
de doze meses findo em 31 de dezembro de 2021.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
CONSOLIDADOS
(em milhões de R$, exceto em %)

Receita líquida
Custo de produção e operação de energia
LUCRO BRUTO
Gerais e administrativas
Outras Receitas (despesas) operacionais
TOTAL DAS DESPESAS E RECEITAS
OPERACIONAIS
RESULTADO ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS
Receitas financeiras
Despesas financeiras
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO
Resultado de equivalência patrimonial
RESULTADO ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021
R$
1.955,0
(1.666,7)
288,3
(140,5)
37,9

AV (% )
100,0%
-85,3%
14,7%
-7,2%
1,9%

(102,6)

2020
AH (% )

R$

AV (% )

AH (% )

-

-

-

-

-5,2%

-

-

-

-

(102,6)

-5,2%

-

-

-

-

78,7
(427,7)
(349,0)
(0,5)

4,0%
-21,9%
-17,9%
0,0%

-

-

-

-

185,7

9,5%

-

-

-

-

(30,0)
618,4
588,4
424,6

-1,5%
31,6%
30,1%
21,7%

-

-

-

-

Tendo em vista que até a conclusão da Incorporação de Ações, ocorrida em março de 2021, a
Companhia não era operacional, no exercício de doze meses findo em 31 de dezembro de 2020 a
Companhia não havia quaisquer saldos registrados em suas demonstrações de resultado. Nesse
sentido, não há alterações significativas nos itens das demonstrações de resultado do exercício de
doze meses findo em 31 de dezembro de 2021 em comparação ao exercício de doze meses findo
em 31 de dezembro de 2020 que não sejam decorrentes da conclusão da Incorporação de Ações.
Receita operacional bruta
A receita operacional bruta relativa ao suprimento de energia no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2021 foi de R$ 2.206,5 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta
composição é explicada pelos seguintes fatores:
•

receita proveniente dos contratos bilaterais, no montante de R$ 1.583,9 milhões,
principalmente dos contratos de geração hidroelétrica.

•

a receita proveniente dos contratos de energia eólicos no montante de R$ 379,6 milhões,
contando com a aquisição do Complexo Eólico Ventus em dezembro de 2020 e Complexo
Eólico Salinas e Mandacaru em abril de 2021 e ao melhor desempenho de geração do
Complexo Eólico Alto Sertão II;

•

a receita proveniente dos contratos de energia solares no montante de R$ 123,1 milhões,
devido principalmente ao melhor desempenho de geração dos Complexos Solares
Guaimbê, Ouroeste e Água Vermelha; e

•

mercado de curto prazo oriundo da Geração Fora da Ordem de Mérito (GFOM),
correspondente a R$88,2 milhões, com o intuito de ressarcir as usinas hidrelétricas pela
redução de sua geração devido ao acionamento de usinas termoelétricas fora da ordem de
mérito de custo e à importação de energia elétrica.

Custo de produção e operação de energia
Os custos de energia elétrica comprada para revenda para o exercício de doze meses encerrado
em 31 de dezembro de 2021 foram de R$ 1.666,7 milhões, conforme abaixo demonstrado:
•

custo com energia comprada para revenda no montante de R$ 834,8 milhões, ocasionado
principalmente pela hidrologia adversa observada no período.

•

custo com encargos de uso, transmissão e conexão da rede elétrica no montante de
R$ 120,8 milhões;

•

Compras de energia no mercado de curto prazo e alocação de energia no MRE no montante
de R$ 130,3 milhões;

•

R$ 350,3 milhões de depreciação e amortização;

•

serviços de terceiros, no montante de R$ 111,0 milhões.

•

R$ 67,8 milhões referente a despesas com pessoal e administradores;

•

R$ 18,0 milhões com compra de material;

•

R$ 15,6 milhões com seguros;

•

R$ 10,7 milhões com despesa de taxa de fiscalização da ANEEL.

•

R$ 3,4 milhões com arrendamento e aluguéis e

•

R$ 3,2 milhões com contribuições sindicais.

Gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram
de R$140,4 milhões, em decorrência, principalmente, das despesas com pessoal e
administradores, no montante de R$ 50,2 milhões, da aquisição de materiais no montante de R$
7,4 milhões, dos serviços de terceiros no montante de R$65,8 milhões e de depreciação e
amortização no montante de R$ 15,5 milhões, principalmente referente à amortização do GSF e da
aquisição de Ventus, Mandacaru e Salinas.
Outras receitas operacionais
As outras receitas operacionais para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram de
R$37,9 milhões. A conta é composta principalmente pela reversão do Earn out do Alto Sertão II,
no montante de R$ 29,2 milhões, ganho na venda da controlada indireta AES Tietê Inova Soluções,
no montante de R$ 9,6 milhões, ganho na venda de ativo imobilizado, no montante de R$ 5.560
milhões, perdas na baixa de ativo imobilizado e intangível, no montante de R$ 2,4 milhões e
despesas com seguros, no montante de R$ 2,1 milhões.
Receitas financeiras

As receitas financeiras para o período encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram de R$78,6
milhões. A conta é composta, principalmente, por renda de aplicação financeira no montante de R$
43,2 milhões, oriundo, do CDI médio, que foi de 96,48% no ano de 2021, R$ 7,4 milhões de renda
com cauções e depósitos vinculados, R$ 5,5 milhões de efeito atualização do IGPM sobre o saldo
de contas a receber de mercado de curto prazo e R$21,1 milhão sobre receita de operações com
SWAP e variação cambial, deduzidos de PIS e COFINS equivalentes a R$ 1,9 milhão.
Despesas financeiras
As despesas financeiras para o período encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram de R$427,7
milhões. A composição do saldo é explicada, principalmente por:
•

R$ 287,7 milhões de encargos sobre dívida, somado a R$ 151,3 milhões de atualização
monetária de debentures, empréstimos e financiamentos e compensado por R$ 2,2 milhões
de marcação a mercado de derivativos;

•

R$ 7,2 milhões de juros sobre obrigação atuarial, R$ 8,3 milhões de atualização monetária
de obrigações de aquisição e R$ 6,2 milhões de Juros sobre passivos de arrendamento e
R$ 6,7 milhões sobre atualização monetária de processos judiciais e outros;

•

R$18,7 milhões em função da não incorporação do adiantamento para futuro aumento de
capital (AFAC) ao capital social entre controlada indireta Nova Energia e a AES Tietê, onde
a AES Tietê efetuou o recolhimento do IOF sobre contrato de mútuo.

Imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos no período findo em
31 de dezembro de 2021 foi de R$ 588,3 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este
resultado se deve, principalmente pelo reconhecimento do benefício fiscal resultante da
incorporação da AES Operações e AES Tietê, uma vez que é reconhecido o ativo diferido fiscal
sobre os saldos de prejuízo fiscal e base negativa acumulados durante exercícios anteriores.
Lucro líquido do exercício
O lucro líquido para o período encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 424,5 milhões,
decorrente dos fatores acima descritos.
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
A seguir, são apresentadas os saldos das demonstrações do fluxo de caixa da Companhia, relativos
ao exercício de doze meses findos em 31 de dezembro de 2021.

(em milhões de R$, exceto em %)

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2021

Caixa líquido gerado nas atividades
operacionais
Caixa líquido usado nas atividades de
investimento
Caixa líquido gerado nas atividades
de financiamento
Aumento de Caixa e Equivalentes de
Caixa

2020

AH (%)

255,2

-

-

(1.041,2)

-

-

1.443,1

-

-

657,0

-

-

Análise referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021

O caixa gerado nas atividades operacionais no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021
foi de R$255,2 milhões, composto principalmente pelo lucro do exercício no montante de R$424,6
milhões, aumento de fornecedores e ressarcimentos no montante de R$306,8 milhões,
compensados parcialmente pelo pagamento de juros e encargos de dívidas no montante de
R$143,4 milhões, resgates de aplicações de investimento de curto prazo no montante de R$206,8
milhões e ajustes de caixa de conciliação do lucro líquido do exercício no montante de R$96,0
milhões.
O caixa usado nas atividades de investimento no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021
foi de R$1.041,2 milhões. Tal composição se deve, principalmente, pelas maiores aquisições de
investimentos do Complexo Eólico Cajuína Fase 2, Complexo Eólico Cajuína Fase 3, e Complexos
Eólicos Salinas e Mandacaru no montante de R$1.824,0 milhões, aumento de capital das
controladas em conjunto no montante de R$83,4 milhões, compensado parcialmente pela venda
de ativos das empresas AES Tietê Inova e suas controladas indiretas AES Tietê Inova I e AES Tietê
Inova II no montante de R$97,2 milhões e o caixa advindo da incorporação da AES Operações no
montante de R$790,1 milhões.
O caixa gerado nas atividades de financiamento no exercício social findo em 31 de dezembro de
2021 foi de R$1.443,1 milhões. Tal composição se deve, principalmente pela liquidação das
emissões da 4ª, 5ª e 6ª notas promissórias e pagamento do valor principal das debêntures das
controladas diretas e indiretas AES Operações, AES Tietê Eólica e Tucano Holding II totalizando
de R$1.352,0 milhões, pagamento de dividendos no montante de R$130,8 milhões parcialmente
compensado pelo ingresso da 1ª emissão de debênture da Tucano Holding II no montante de
R$300,0 milhões, captação de operações Notas Comerciais no montante da Companhia no
montante de R$650,0 milhões e aumento de capital totalizando R$1.933,5, milhões sendo
R$1.081,0 milhões oriundo da reorganização societária da AES Operações.
BALANÇO PATRIMONIAL
Análise do balanço patrimonial consolidado da Companhia em 31 de dezembro de 2021

Em 31 de dezembro de
(em milhões de R$, exceto em
porcentagens)

2021
R$

2020

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

AH (%)

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

657,0

5,5%

-

-

-

-

Investimentos de curto prazo

1.055,3

8,9%

-

-

-

-

364,6

3,1%

-

-

-

-

73,1

0,6%

-

-

-

-

Outros tributos a recuperar

1,4

0,0%

-

-

-

-

Instrumentos financeiros derivativos

3,5

0,0%

-

-

-

-

Cauções e depósitos vinculados

60,3

0,5%

-

-

-

-

Conta de ressarcimento

21,1

0,2%

-

-

-

-

103,7

0,9%

-

-

-

-

2.340,0

19,8%

-

-

-

-

Tributos diferidos

112,4

0,9%

-

-

-

-

Cauções e depósitos vinculados

187,5

1,6%

-

-

-

-

Conta de ressarcimento

11,7

0,1%

-

-

-

-

Outros créditos

26,3

0,2%

-

-

-

-

Investimentos em controladas e
joint ventures

87,5

0,7%

-

-

-

-

Imobilizado, líquido

7.343,2

62,0%

-

-

-

-

Intangível

1.737,5

14,7%

-

-

-

-

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

9.506,1

80,2%

-

-

-

-

11.846,1

100,0%

-

-

-

-

Contas a receber de clientes
Imposto de renda e contribuição
social a recuperar

Outros créditos
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO

Em 31 de dezembro de
(em milhões de R$, exceto em porcentagens)

2021
R$

2020

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

AH (%)

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores

361,3

3,0%

-

-

-

-

Empréstimos, financiamentos e debêntures

936,4

7,9%

-

-

-

-

Imposto de renda e contribuição social a pagar

48,6

0,4%

-

-

-

-

Outros tributos a pagar

41,0

0,3%

-

-

-

-

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar

1,2

0,0%

-

-

-

-

Provisões para processos judiciais e outros

22,2

0,2%

-

-

-

-

Instrumentos financeiros derivativos

13,5

0,1%

-

-

-

-

Encargos setoriais

14,4

0,1%

-

-

-

-

Obrigações de aquisições

112,3

0,9%

-

-

-

-

Conta de ressarcimento

218,8

1,8%

-

-

-

-

44,0

0,4%

-

-

-

-

1.813,7

15,3%

-

-

-

-

5.280,1

44,6%

-

-

-

-

102,2

0,9%

-

-

-

-

Outras obrigações
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Passivo de arrendamento
Tributos diferidos

8,6

0,1%

-

-

-

-

Obrigações com benefícios pós-emprego

133,8

1,1%

-

-

-

-

Provisões para processos judiciais e outros

67,1

0,6%

-

-

-

-

Encargos setoriais

6,1

0,1%

-

-

-

-

35,9

0,3%

-

-

-

-

Obrigações de aquisições

165,9

1,4%

-

-

-

-

Conta de ressarcimento

69,4

0,6%

-

-

-

-

129,0

1,1%

-

-

-

-

5.998,1

50,6%

-

-

-

-

2.116,0

17,9%

-

-

-

-

Reserva de capital

321,5

2,7%

-

-

-

-

Reserva de lucros

939,2

7,9%

-

-

-

-

153,6

-1,3%

-

-

-

-

3.223,1

27,2%

-

-

-

-

811,2

6,8%

-

-

-

-

4.034,3

34,1%

-

-

-

-

11.846,1

100,0%

-

-

-

-

Instrumentos financeiros derivativos

Outras obrigações
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social subscrito e integralizado

Outros resultados abrangentes
SUBTOTOTAL
Participação de acionista não controlador
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-

ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos da conta de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2021 era de R$657,0
milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este saldo decorre principalmente dos eventos
demonstrados nas Demonstrações de Fluxo de Caixa.
Investimentos de curto prazo

O saldo da conta de investimentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2021 era de R$1.055,3
milhões. Os Diretores da Companhia entendem que o este saldo decorre principalmente:
(i)

incorporação das Ações da AES Tietê, no montante de R$841,7 milhões;

(ii)

aplicações no montante de R$206,5 milhões; e

(iii)

receita auferida nas aplicações no montante de R$27,5 milhões.

Esses efeitos compensados parcialmente:
(i)

juros resgatados de investimentos de curto prazo no montante de R$20,4 milhões.

Contas a receber de clientes
O saldo da conta de contas a receber de clientes em 31 de dezembro de 2021 foi de R$364,6
milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este montante é composto por R$301,5
milhões de consumidores livres, relacionado a operação de compra e venda de lastro com terceiros,
em sinergia com a estratégia de comercialização de 2021 e R$59,4 milhões de contratos de energia
eólicos e solares.
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
O saldo de tributos e contribuições sociais a recuperar em 31 de dezembro de 2021 foi de R$73,1
milhões. Este montante é composto por R$49,2 milhões de Imposto de renda, R$19,8 milhões de
Contribuição social e R$4,1 milhões de Imposto de renda retido na fonte.
Cauções e depósitos vinculados
O saldo da conta cauções e depósitos vinculados em 31 de dezembro de 2021 foi de R$60,3
milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este saldo decorre, das garantias de
financiamento no montante de R$27,1 milhões, dos cauções e depósitos vinculados relativos a
processos judiciais no montante de R$16,8 milhões e das garantias de compromissos contratuais
no montante de R$16,4 milhões.
Outros ativos
O saldo da conta de outros ativos em 31 de dezembro de 2021 foi de R$103,7 milhões. Os Diretores
da Companhia entendem que esta composição se deve principalmente ao contas a receber sobre
venda de participação acionária das empresas AES Tietê Inova e suas controladas indiretas AES
Tietê Inova I e AES Tietê Inova II no montante de R$36,1 milhões, aumento no estoque de peças
no almoxarifado em R$31,9 milhões, aos saldos de derivativos embutidos cuja exposição cambial
e consequente marcação a mercado foram cessadas no exercício de 2021 no montante de R$8,8
milhões, indenização de seguros a receber no montante de R$10,3 milhões e despesas pagas
antecipadamente no montante de R$5,1 milhões.
Ativo não circulante
Tributos diferidos
O saldo da conta de tributos diferidos em 31 de dezembro de 2021 foi de R$112,4 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que este saldo decorre principalmente:
(i)

reconhecimento de ativo diferido no valor de R$737,1 milhões da AES Operações,
sendo R$536,4 milhões decorrente da reorganização societária da controlada com a
incorporação da AES Tietê, em que passou a ter uma expectativa de lucros tributáveis
futuros, R$78,8 milhões de créditos fiscais de ágios incorporados, R$44,0 milhões de
ajuste de avaliação atuarial, R$25,6 milhões de hedge de fluxo de caixa referente a

operações de derivativo de swap de câmbio da AES Operações, R$20,6 milhões
referente a provisão de processos cíveis, R$11,5 milhões referentes a provisão para
fornecedores de materiais e serviços, R$7,0 milhões referentes a provisão para
processos fiscais e R$6,1 milhões referentes a ressarcimento de energia.
Esses efeitos compensados parcialmente por:

(i)

R$305,4 milhões pelo reconhecimento do intangível do GSF que deve ser
temporariamente excluída da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sendo acrescida na
mesma proporção em que incorrem as despesas de amortização do intangível e;

(ii)

R$295,8 milhões pelo custo atribuído do ativo imobilizado.

Cauções e depósitos vinculados
O saldo da conta cauções e depósitos vinculados em 31 de dezembro de 2021 foi de R$187,5
milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este saldo decorre, das garantias de
financiamento no montante de R$182,3 milhões, às Contas Reservas da Dívida, que se destinam
aos pagamentos de principal, juros e obrigações dos contratos de dívida das controladas e R$5,3
milhões dos cauções e depósitos vinculados relativos a processos judiciais.
Outros ativos
O saldo da conta outros ativos em 31 de dezembro de 2021 foi de R$26,3 milhões. Os Diretores da
Companhia entendem que este saldo decorre, principalmente: (i) R$7,3 milhões de Pis e Cofins
sobre ressarcimento de eólicas e solares; (ii) R$4,5 milhões de despesas pagas antecipadamente;
(iii) R$4,7 milhões de imposto de renda; (iv) R$3,0 milhões de contas a receber de partes
relacionadas; e (v) R$3,2 milhões referente a INSS e ICMS.
Participações em controladas em conjunto
O saldo da conta de investimentos em joint ventures em 31 de dezembro de 2021 foi de R$87,5
milhões, não tendo sido registrado saldo em 31 de dezembro de 2020. Os Diretores da Companhia
entendem que este saldo decorre, principalmente, da Incorporação das Ações, no montante de R$
60,7 milhões, e do aumento de capital, no montante de R$ 27,2 milhões, feito na controlada indireta
AES Tucano Holding I S.A. (“Tucano Holding I”), compensado pelo resultado negativo de
equivalência patrimonial de R$0,4 milhão.
Imobilizado
O saldo da conta imobilizado em 31 de dezembro de 2021 foi de R$7.343,2 milhões, não tendo sido
registrado saldo em 31 de dezembro de 2020. Os Diretores da Companhia entendem que este
saldo se deve, principalmente: (i) Incorporação das Ações da AES Tietê, no montante de R$ 5.996,2
milhões; (ii) aquisição de ativos dos Complexos Eólicos Salinas e Mandaracu, no montante de
R$513,0 milhões; (iii) mais valia do ativo imobilizado sobre a aquisição dos Complexos Eólicos
Salinas e Mandaracu, no montante de R$181,4 milhões; (iv) aquisição de ativos do Complexo Eólico
Cajuína, no montante de R$6,8 milhões; (v) adições no ativo imobilizado no montante de R$875,0
milhões; (vi) juros capitalizados no imobilizado em curso no montante de R$67,9 milhões;
compensado parcialmente pela: (i) depreciação registrada no exercício de R$288,5 milhões; (ii)
baixas no montante de R$7,7 milhões; e (iii) venda de ativos das empresas AES Tietê Inova e suas
controladas indiretas AES Tietê Inova I e AES Tietê Inova II no montante de R$0,8 milhão.
Intangível
O saldo da conta de intangível em 31 de dezembro de 2021 foi de R$1.737,5 milhões, não tendo
sido registrado saldo em 31 de dezembro de 2020. Os Diretores da Companhia entendem que o

referido saldo se deve principalmente à Incorporação das Ações da AES Tietê, no montante de R$
1.246,5 milhões, a adições de direitos contratuais, no montante de R$414,4 milhões, e direitos de
exploração, no montante de R$118,6 milhões, e ao reconhecimento de intangível pela aquisição de
ativos dos Complexos Mandacaru e Salina, no montante de R$19,1 milhões, às adições de
softwares, no montante de R$20,9 milhões, compensado parcialmente pela amortização do
exercício, no montante de R$81,9 milhões.
PASSIVO
Passivo circulante
Fornecedores
O saldo da conta fornecedores em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 361,3 milhões. Os Diretores
da Companhia entendem que este saldo decorre da Incorporação das Ações, no montante de R$
121,9 milhões, somado ao acréscimo em compra de energia, num montante de R$ 157,5 milhões,
e encargos do uso do sistema de transmissão e distribuição de energia num montante de R$ 4,1
milhões, materiais e serviços no montante de R$ 76,2 milhões.
Empréstimos, financiamentos e debêntures
O saldo da conta empréstimos, financiamentos e debêntures em 31 de dezembro de 2021 foi de
R$936,4 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este saldo refere-se ao ingresso de
R$650,0 milhões de empréstimos na controladora, transferência de R$115,4 milhões de longo para
curto prazo, apropriação de encargos no montante de R$70,7 milhões, R$57,6 milhões de efeito de
incorporação de empréstimos de controladas, efeito de aquisição de debêntures do Complexo
Salinas e Mandacaru no montante de R$31,0 milhões, R$26,5 milhões do efeito de incorporação
das debêntures do complexo Ventus, parcialmente compensados por R$15,0 milhões de custo de
transação.
Imposto de renda e contribuição social a pagar
O saldo da conta imposto de renda e contribuição social a pagar em 31 de dezembro de 2021 foi
de R$ 48,6 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que o saldo compreende a
movimentação do quarto trimestre a serem pagos no mês subsequente, sendo R$ 34,5 milhões
referentes à IRPJ e R$ 11,1 milhões referentes à CSLL. Nessa continuidade, como o grupo realiza
o pagamento de suas estimativas com base na receita bruta e a provisão de IRPJ e CSLL calculada
em dezembro de 2021, não houve saldo de IRPJ e CSLL a pagar.
Outros tributos a pagar
O saldo da conta outros tributos a pagar em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 40,9 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que o saldo compreende a movimentação do segundo trimestre
a serem pagos no mês subsequente. O saldo é composto principalmente por PIS e COFINS num
montante de R$ 20,0 milhões, R$ 6,2 milhões de imposto de renda retido na fonte, R$3,7 milhões
referentes à INSS, ICMS correspondente a R$ 3,2 milhões e outros impostos num total de 7,6
milhões.
Provisões para processos judiciais e outros
O saldo da conta provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2021 foi de
R$22,2 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este saldo decorre do efeito da
Incorporação das Ações, num montante de R$ 4,0 milhões, e transferências entre curto e longo
prazo que corresponde a R$ 18,2 milhões.
Encargos setoriais

O saldo da conta de encargos setoriais em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 14,4 milhões. que
este saldo decorre principalmente do efeito da Incorporação das Ações, no montante de R$ 17,6
milhões, compensado pelos encargos do uso do sistema, no montante de R$ 3,2 milhões.
Obrigações de aquisições
O saldo da conta de obrigações de aquisições em 31 de dezembro de 2021 foi de R$112,2 milhões.
Os Diretores da Companhia entendem que este saldo decorre da Incorporação das Ações, no
montante de R$228,8 milhões, somado a obrigações sobre a aquisição do Complexo Eólico
Cajuína, no montante de R$97,8 milhões, compensado parcialmente pelo pagamento de
obrigações sobre o Complexo Eólico Ventus, no montante de R$220,0 milhões.
Conta de ressarcimento
O saldo da conta de ressarcimento em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 218,7 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que este saldo decorre da Incorporação das Ações, no montante
de R$ 97,2 milhões, somado aos desvios negativos de geração dos complexos solares e eólicos
em relação à receita fixa com aplicação penalidades, conforme as regras do mecanismo, no
montante de R$ 121,5 milhões.
Outras obrigações
O saldo da conta de outras obrigações em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 43,9 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que este saldo decorre da Incorporação das Ações, no montante
de R$ 31,2 milhões, provisão de participação nos lucros e resultados no montante de R$ 9,2 milhões
e demais obrigações, no montante de R$3,5 milhões.
Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
O saldo da conta empréstimos, financiamentos e debêntures em 31 de dezembro de 2021 foi de
R$5.098,8 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este saldo refere-se à R$3.129,0
milhões do efeito de incorporação de empréstimos de controladas, R$1.439,3 do efeito de aquisição
de dívidas em moeda estrangeira proveniente das controladas, R$308,3 milhões de novos
empréstimos proveniente de controladas, efeito de aquisição de debêntures do Complexo Salinas
e Mandacaru no montante de R$302,7 milhões, parcialmente compensados por R$80,6 milhões de
custo de transação.
Passivo de arrendamento
O saldo da conta passivo de arrendamento em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 102,1 milhões.
O saldo é composto pelo efeito da incorporação reversa da AES Tietê, no montante de R$ 86,4
milhões, somado ao efeito da aquisição dos Complexos Eólicos Mandacaru e Salinas, no montante
de R$ 16,0 milhões, R$ 2,3 milhões de ingressos de arrendamento e R$3,3 milhões de encargos
financeiros, compensados pelo pagamento de R$ 5,9 milhões.
Tributos diferidos
O saldo de tributos diferidos em 31 de dezembro de 2021 foi de R$8,6 milhões. Os Diretores da
Companhia entendem que este saldo é composto, principalmente, pelo efeito da Incorporação das
Ações, no montante de R$474,0 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que a redução de
R$465,4 milhões é explicada principalmente pela reorganização societária da Controlada direta
AES Operações com a incorporação da AES Tietê, em que passou a ter uma expectativa de lucros
tributáveis futuros, conforme explicado na rubrica de Tributos diferidos em Ativo não circulante.

Obrigações com benefícios pós-emprego
O saldo de obrigações com benefícios pós-emprego em 31 de dezembro de 2021 foi de R$133,8
milhões. Esse saldo é composto por R$123,9 milhões relacionado a previdência privada e R$10,0
milhões relacionado ao programa de incentivo à aposentadoria (“PIA”). Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento deste saldo refere-se, principalmente, ao efeito da incorporação de ações
da AES Tietê Energia, no montante de R$134,0 milhões e à despesa do exercício conforme laudo
atuarial, no montante de R$7,9 milhões, compensado parcialmente pelo ajuste de avaliação atuarial
(remensurações) no montante de R$4,0 milhões e pelos pagamentos de contribuições no montante
de R$4,1 milhões.
Provisão para processos judiciais e outros
O saldo de provisão para processos judiciais e outros não circulante em 31 de dezembro de 2021
foi de R$67,1 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este saldo é composto
principalmente pelo efeito da Incorporação das Ações, no montante de R$ 77,6 milhões, somado à
atualização monetária no montante de R$ 6,2 milhões e compensado pela transferência para o
curto prazo no montante de R$ 16,7 milhões.
Encargos setoriais
O saldo da conta de encargos setoriais não circulante em 31 de dezembro de 2021 foi de R$6,1
milhões, composto por provisão para pesquisa e desenvolvimento pesquisa e desenvolvimento
(P&D) oriundos da AES Operações.
Conta de ressarcimento
O saldo da conta de ressarcimento não circulante em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 69,3
milhões. O passivo de ressarcimento deve-se à Incorporação das Ações, no montante de R$97,2
milhões, somado aos desvios negativos de geração dos complexos solares e eólicos em relação a
receita fixa com aplicação penalidades, conforme as regras do mecanismo.
Outras obrigações
O saldo da conta de outras obrigações em 31 de dezembro de 2021 foi de R$129,0 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que o saldo decorre principalmente pelo efeito da Incorporação
das Ações, no montante de R$104,2 milhões e às provisões para desmobilização, em virtude da
aquisição dos Complexos Eólico Salinas e Mandacaru, no montante de R$36,4 milhões,
compensado pela redução de Derivativos – Swap, no montante de R$15,8 milhões.
Obrigações de aquisições
O saldo da conta de outras obrigações em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 165,9 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que a composição é feita principalmente pelos compromissos
de aquisição das companhias que irão compor o Complexo Cajuína, no montante de R$ 165,5
milhões.
Patrimônio líquido
O saldo do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 foi de R$4.034,2 milhões. Os Diretores
da Companhia entendem que o aumento foi ocasionado principalmente pelo efeito da Incorporação
das Ações, no montante de R$1.873,0 milhões, aumento de capital, no montante de R$1.933,5
milhões, participação de acionista não controlador, no montante de R$ 811,2 milhões, lucro líquido
do exercício de R$424,6 milhões, efeito reflexo sobre remensuração da obrigação com previdência
privada no montante de R$3,5 milhões e equivalência patrimonial sobre hedge de fluxo de caixa de
controlada, no montante de R$5,4 milhões, compensado parcialmente pelos dividendos propostos,

no montante de R$92,6 milhões, aquisição da AES Brasil Operações S.A., pela AES Tietê, que
provocou um efeito reflexo negativo de transação e capital sobre a compra de ações, num montante
de R$38,4 milhões, redução de capital no montante de R$56,2 milhões, custo na emissão de ações
no montante de R$18,2 milhões.
Participação de acionista não controlador
O saldo de participação de acionista não controlador em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 811,2
milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este saldo decorre da controlada indireta
Guaimbê Holding, sendo o acionista não controlador o Itaú Unibanco S.A., com participação de
19,90% em suas ações preferenciais.

10.2 - Resultado operacional e financeiro
Vendas de eletricidade gerada por usinas hidrelétricas, eólicas e solares
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, a receita da Companhia derivou praticamente
integralmente da venda de eletricidade por meio de contratos bilaterais no mercado livre e regulado
para outras entidades geradoras, grandes consumidores ou empresas de comercialização de
energia.
De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) nº 1/2004, o
Ministério de Minas e Energia (“MME”) é responsável por estabelecer a quantidade de energia que
as empresas de geração estão autorizadas a vender a cada ano, conhecido como energia garantida
ou assegurada. As receitas da Companhia dependem em grande parte da determinação do seu
nível de energia garantida pelo MME. Nos últimos anos, a energia garantida da Companhia ficou
bem abaixo da capacidade instalada total de suas instalações de geração, permitindo que a
Companhia atenda a sua energia assegurada por meio da energia produzida nas suas instalações.
A garantia física bruta da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 era
1.776,0 MWm, dos quais 1.246,8 MWm são referentes às usinas hidrelétricas, 316,9 MWm
referente aos Parques Geradores Eólicos de Leilões (composto por: 184,4 MWm do Complexo
Eólico Alto Sertão II, 65,8 MWm do Complexo Eólico Ventus e 66,7 MWm dos Complexos Eólicos
Salinas e Mandacaru), 147,1 MWm referente aos Parques Geradores Eólicos ACL do Complexo
Eólico Tucano e 65,2 MWm referente aos Parques Geradores Solares (composto por: 29,5 MWm
do Complexo Solar Guaimbê, 15,9 MWm do Complexo Solar Ouroeste e 19,8 MWm do Complexo
Solar Água Vermelha).
A energia faturada no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 era de 15.983,9 GWh, dos
quais (i) 13.188,5 GWh foram vendidos por meio de contratos bilaterais no mercado livre,
correspondendo a uma receita operacional bruta de R$2.087,2 milhões; (ii) 2.553,9 GWh foram
vendidos em leilões públicos no mercado regulado, correspondendo a uma receita operacional
bruta de R$616,1 milhões; (iii) 181,8 GWh foram vendidos no MRE, correspondendo a uma receita
operacional bruta de R$1,5 milhões e (iv) 59,7 GWh foram vendidos no mercado à vista (spot),
correspondendo a uma receita de R$7,9 milhões. A receita operacional bruta total do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi de R$2.841,0 milhões. Em média, a energia foi vendida
pela Companhia por R$177,7/MWh.
Custos de compra de energia
A compra de energia se dá por basicamente dois motivos:
•

caso em um determinado ano seja verificado um déficit entre a energia gerada e a energia
assegurada da Companhia, ela será forçada a comprar energia no MRE (energia precificada
pela Tarifa de Otimização de Energia - TEO) ou no mercado à vista (energia precificada
pelo Preço de Liquidação das Diferenças – PLD); ou

•

caso a Companhia decida fazer operações de comercialização de energia (compra e venda)
com intuito de incrementar sua margem operacional no período.

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Companhia incorreu em custos de
R$1.096,6 milhões para a compra de energia, incluindo encargos e taxas, sendo (i) R$834,8
milhões por meio de contratos bilaterais, (ii) R$19,9 milhões por meio do MRE e R$110,5 milhões
no mercado à vista.
Para mitigação desses riscos, a Companhia combina suas estratégias de (i) balanceamento do
nível de contratação do portfólio; (ii) sazonalização da garantia física de suas usinas hidráulicas;

(iii) comercialização de energia; e (iv) adição de capacidades de fontes completares e com PPA de
longo prazo ao portfólio.
(a)

resultados das operações da Companhia

(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Ao longo do exercício de doze meses findo em 31 de dezembro de 2021 as receitas da Companhia
decorreram do suprimento de energia elétrica. Os Diretores da Companhia entendem que são
componentes importantes da receita bruta:
• receita proveniente dos contratos bilaterais, no montante de R$ 1.583,9 milhões,
principalmente dos contratos de geração hidroelétrica.

(ii)

•

a receita proveniente dos contratos de energia eólicos no montante de R$ 379,6 milhões,
contando com a aquisição do Complexo Eólico Ventus em dezembro de 2020 e Complexo
Eólico Salinas e Mandacaru em abril de 2021 e ao melhor desempenho de geração do
Complexo Eólico Alto Sertão II;

•

a receita proveniente dos contratos de energia solares no montante de R$ 123,1 milhões,
devido principalmente ao melhor desempenho de geração dos Complexos Solares
Guaimbê, Ouroeste e Água Vermelha; e

•

mercado de curto prazo oriundo da Geração Fora da Ordem de Mérito (GFOM),
correspondente a R$88,2 milhões, com o intuito de ressarcir as usinas hidrelétricas pela
redução de sua geração devido ao acionamento de usinas termoelétricas fora da ordem de
mérito de custo e à importação de energia elétrica.
fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os Diretores entendem que os resultados das operações da Companhia no exercício de doze
meses findo em 31 de dezembro de 2021 foram significativamente afetados por diversos fatores,
dentre eles:
(i)

condições e perspectivas econômicas no Brasil em geral;

(ii)

condições hidrológicas do Sistema Elétrico Nacional (SIN) e submercados
em que as usinas da Companhia estão localizadas (submercado
Sudeste/Centro-Oeste);

(iii)

nível dos reservatórios e risco hidrológico;

(iv)

exposição ao mercado de energia de curto prazo ao Preço de Liquidação
das Diferenças (PLD);

(v)

estratégia de alocação de garantia física das usinas hidráulicas;

(vi)

mudanças na regulação e legislação do setor elétrico;

(vii)

resultados das disputas judiciais e outros; e

(viii)

novos ativos em operação.

(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A receita da Companhia é majoritariamente proveniente da geração de energia. Modificações de
preço, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
à afetam da seguinte forma:

•

modificação de preço: a variação do PLD pode afetar o resultado da Companhia
positivamente quando sua geração é maior que sua energia assegurada, garantindo um
superávit no período e possibilitando a venda dessa energia no mercado spot e
negativamente, quando há déficit nessa relação e a Companhia precisa necessariamente
comprar energia no curto prazo para suprir seus contratos de venda de energia;

•

taxas de câmbio: hoje a Companhia não possui nenhuma receita estrangeira que seja
impactada positiva ou negativamente pela taxa de câmbio;

•

inflação: todos os contratos de venda de energia são corrigidos pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”). A receita da Companhia é beneficiada com o
incremento desse índice, mas em contraparte, podemos perceber o aumento das despesas
operacionais e despesas financeiras da Companhia nesse caso;

•

introdução de novos produtos e serviços: a introdução de novos ativos e novos serviços ao
portfólio da Companhia afeta diretamente sua receita, trazendo um resultado mais positivo.

A receita operacional líquida da Companhia relativa ao período de doze meses findo em 31 de
dezembro de 2021 foi de R$1.955,0 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este
desempenho é reflexo dos pontos expostos no item 10.2(a)(i) deste Formulário de Referência.
(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
Os Diretores da Companhia esclarecem que a situação financeira e o resultado das operações da
Companhia são afetados pela inflação, pelas tarifas praticadas nos leilões de geração de energia
e pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) utilizado para precificar a energia no mercado de
curto prazo, e que refletem a oferta/demanda e situação hidrológica do país.
Conforme anteriormente mencionado, a situação financeira e o resultado das operações também
são influenciados pelas características da fonte da energia comercializada, pelas oscilações nas
tarifas cobradas dos consumidores e pelos encargos setoriais, os dois últimos homologados
anualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sendo que as variações são
reconhecidas nas tarifas cobradas dos consumidores.
A maioria de seus custos e despesas é denominada em reais e está atrelada aos índices de
medição da inflação. A Companhia ainda está exposta às taxas de juros cobradas nos
financiamentos e sua controlada possui dívida denominada em moeda estrangeira.

10.3 - Eventos com efeitos
demonstrações financeiras
(a)

relevantes,

ocorridos

e

esperados,

nas

introdução ou alienação de segmento operacional

Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de janeiro de 2021, foi
aprovada a incorporação da totalidade das ações de emissão da AES Tietê Energia S.A. (“AES
Tietê”), pela Companhia, tendo a referida operação sido concluída em março de 2021
(“Reorganização”). Desde a sua constituição, em março de 2020, 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 passou a consolidar a AES Tietê e suas controladas em suas
demonstrações contábeis e passou a apurar a partir de 01 de abril de 2021, via equivalência
patrimonial, receitas nos mesmos segmentos operacionais previstos nas demonstrações
financeiras da AES Tietê.
(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

As informações relevantes sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária
envolvendo a Companhia e sociedade de seu grupo econômico foram descritas no item 15.7 deste
Formulário de Referência.
Em especial, a Companhia destaca que a Reorganização causou efeitos relevantes em suas
demonstrações financeiras tendo em vista que, antes de sua conclusão, a Companhia era uma
sociedade pré-operacional e não apurava quaisquer receitas nem registrava quaisquer despesas
em suas demonstrações financeiras, conforme apresentado no item 10.1(h) deste Formulário de
Referência.
(c)

eventos ou operações não usuais

Desde a sua constituição, a Companhia não se envolveu em eventos ou operações que não sejam
usais de acordo com as práticas do grupo econômico no qual se insere, exceto pelos descritos
abaixo.
Acordo de Investimento
Em 17 de março de 2021, a AES Tietê firmou um acordo de investimento com o Itaú Unibanco S.A
(“Itaú”), por meio do qual o Itaú subscreve novas ações preferenciais, emitidas pela sua controlada
direta Guaimbê Solar Holding S.A., detentora de ativos em operação, de geração de energia eólica
e solar (“Guaimbê Holding”).
O montante aportado pelo Itaú na Guaimbê Holding, no valor de R$855,0 milhões está sendo
apresentado nas demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas como atividade de
financiamento, pois trata-se de emissão de ações preferenciais de controlada.
Aquisição da AES Operações e Incorporação AES Tietê
Em 12 de maio de 2021, a AES Tietê adquiriu da Cemig II CV, então controlada pela The AES
Corporation ("AES Corp"), a AES Operações (anteriormente denominada Southern Electric Brasil
Participações Ltda).
A contraprestação transferida da aquisição sob controle comum foi de R$40.500, paga na data de
fechamento da transação. A contabilização inicial desta aquisição foi reconhecida como uma
transação de capital da seguinte forma: (i) R$2.125 como investimento adquirido pela AES Tietê

Energia, relacionado ao acervo líquido adquirido e (ii) R$38.375 como reserva de capital, a mesma
foi efetuada com base no valor contábil e a diferença entre o valor contábil e a contraprestação
paga foi alocada para o patrimônio líquido.
Em 13 de maio de 2021, ainda como parte do processo de reorganização, foi aprovada em
Assembleia Geral Extraordinária a incorporação da AES Tietê pela AES Operações, condicionando
à operação ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, assim estabelecidas no
Protocolo e Justificação de Incorporação firmado em 12 de maio de 2021.
Em 23 de julho de 2021, a B3 deferiu, nos termos do seu Regulamento para Listagem de Emissores
e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários, o pedido de listagem da AES Operações e
admissão à negociação das ações ordinárias da Companhia no segmento básico da B3. Esse
deferimento estava condicionado (i) à obtenção do registro de companhia aberta junto a Comissão
de Valores Mobiliários ("CVM"), concedido em 17 de agosto de 2021, como Companhia de capital
aberto, na categoria “A”; e (ii) a divulgação de Comunicado ao Mercado sobre a conclusão da
Reorganização Societária.
Em 30 de novembro de 2021, após o cumprimento de todas as condições suspensivas previstas
no protocolo e justificação de incorporação, foi concluído o processo de incorporação da AES Tietê
e consequente sucessão em todos os direitos e obrigações para AES Operações.
A AES Brasil recebeu igual quantidade de ações de emissão da AES Operações às que detinha na
AES Tietê com esta reorganização.
Esta incorporação foi mais um passo de uma restruturação de longo prazo, cujo intuito foi otimizar
a estrutura societária e de capital, de modo que o Grupo AES Brasil e suas controladas consolidem
os seus investimentos em fontes renováveis, suportando assim sua estratégia de crescimento e
diversificação de portfólio.
Repactuação do risco hidrológico GSF (Generation Scaling Factor)
Em 13 de julho de 2021 foi publicada a Lei n° 14.182/21, MP nº 1.031, relativa à desestatização da
Eletrobras. Entre outros temas, em relação ao GSF, o art. 18 alterou a Lei n° 13.203/15, permitindo
que a parcela da energia do ACR pré-2015 fosse repactuada nos mesmos termos da Lei n°
14.052/20 (GSF do ACL). A determinação modifica apenas o cálculo de valores para usinas que
disponham de comercialização no mercado regulado e tenham repactuado o risco hidrológico ou
usinas estruturantes, não havendo perspectiva de mudança do cálculo para os ativos da AES
Operações.
Constrained-off de usinas eólicas
O constrained-off de usinas pode ser definido como a restrição de geração demandada pelo
operador centralizado com relação à programação devido às limitações da rede de transmissão ou
requisitos de reservas operacionais. Nessas situações, o gerador encontra-se impedido de atender
seus contratos ou outros compromissos por meio da geração de suas próprias unidades geradoras.
Essa frustração da geração caracteriza o custo de oportunidade atrelado ao constrained-off de
usinas.
Em 22 de março de 2021, foi publicada a Resolução nº 927/2021, que estabelece procedimentos e
critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por constrained-off de usinas eólicas.
Para isso, o ONS avaliará os eventos de restrição de operação por constrained-off que forem
motivados por indisponibilidade das instalações de transmissão classificadas como Rede Básica e
Demais Instalações de Transmissão – DITs no âmbito da Distribuição.

Considerando o Despacho nº 2303/2019, de 20 de agosto de 2019, a ANEEL suspendeu a
avaliação pela CCEE dos eventos de constrained-off para o ACR até que houvesse
regulamentação. As regras serão aplicadas somente para pedidos de reconhecimento de
constrained-off protocolados na ANEEL cuja apuração foi suspensa pelo Despacho ANEEL nº
2303/2019. Tais eventos são limitados ao CCEAR e CER, não incluindo eventos do ACL.
Ainda, o reconhecimento de eventos motivados por indisponibilidade nas instalações de
Distribuição, exceto para DIT, não está previsto.
Assim, para eventos do passado, ocorridos até setembro de 2021, os ressarcimentos devem ser
avaliados e recontabilizados de acordo com a regra posta na nova regulamentação em consonância
ao que se aplicava no passado (precedentes), ou seja, deverão ser ressarcidas todas as restrições
elétricas no limite dos contratos de comercialização. Para o ACL, processos administrativos serão
julgados caso a caso, visto que a resolução não aprovou o ressarcimento generalizado.
No que se refere ao futuro, eventos ocorridos após setembro de 2021, os ressarcimentos serão
devidos após extrapolada uma franquia de 78 horas anuais de energia restringida. As classificações
sobre restrições no ONS foram alteradas, sendo algumas elegíveis com franquia, outras sem e
outras não elegíveis. Sobre essa regra há ainda pontos que devem ser detalhados em regras e
procedimentos da CCEE e ONS, respectivamente.
Em outubro de 2021, por meio do Despacho nº 3.080/2021, a ANEEL aprovou a Regra de
Comercialização que estabelece o cálculo da energia não fornecida decorrente de constrained-off
de usinas eólicas. Considerando que a Regra aprovada foi de encontro com o entendimento,
principalmente de que fossem consideradas as restrições energéticas para apuração do
constrained-off, a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) protocolou na ANEEL
recurso administrativo requerendo:
a) Reconhecimento de restrições energéticas;
b) Não limitação do reconhecimento no atendimento dos contratos de energia de reserva;
c) Reconhecimento da energia do PROINFA como energia do ACR para que haja direito de
ressarcimento.
Até que se avalie o recurso, as regras podem ser aplicadas, recontabilizando a energia restringida
por constrained-off. A CCEE informou que efetuaria 12 contabilizações, iniciando em novembro de
2021, sendo que em cada contabilização 3 meses seriam recontabilizados.
No entanto, em comunicado de novembro de 2021, a CCEE informou a postergação dos
processamentos de energia não fornecida proveniente de constrained-off “em decorrência do tempo
necessário para validação de parâmetros de entrada com o ONS. A CCEE publicou em dia 31 de
janeiro de 2022 o comunicado CO 069/22, que informa que foram realizadas tratativas das
informações sobre os dados de entrada a respeito do constrained-off com o ONS, conforme o último
comunicado CO 870/21, e foram identificadas inconsistências, as quais foram indicadas para
ANEEL junto com a solicitação de ajuste na metodologia de cálculo. Até o momento, a CCEE não
se manifestou sobre o cronograma das recontabilizações.

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

mudanças significativas nas práticas contábeis

Os diretores da Companhia esclarecem que não houve efeitos significativos de alterações em
práticas contábeis para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.
NOVOS PRONUNCIAMENTOS
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas avaliaram
seus efeitos e a conclusão é de que não há impactos em suas demonstrações contábeis.
Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas, que entrarão em vigor em 01 de janeiro
de 2021, tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis consolidadas da
Companhia:
- Arrendamentos: as alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das
orientações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os
benefícios relacionados como consequência direta da Covid-19.
- CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e 48 fornecem
exceções temporárias que endereçam os efeitos das demonstrações financeiras quando uma taxa
de certificado de depósito interbancário é substituída com uma alternativa por uma taxa quase que
livre de risco.
(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não aplicável, tendo em vista que não houve efeitos significativos de alterações em práticas
contábeis, conforme descrito no item 10.4(a) acima.
(c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Os diretores da Companhia afirmam que não há ressalvas presentes nos relatórios dos auditores
sobre as demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021.

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:
Ressarcimentos de contratos regulados eólicos e solares
Os Contratos de Energia de Reserva celebrados entre as controladas que operam contratos do
LER 2009, LER 2010 e a CCEE e entre os contratos de Energia Nova entre o LEN 2011 (A-3) e as
distribuidoras, estabelecem que sejam apuradas em cada ano contratual as diferenças entre a
energia gerada das usinas e a energia contratada. Se a contraprestação em um contrato incluir um
valor variável, a Companhia reflete o valor da contraprestação a que terá direito em troca da
transferência de bens ou serviços para o cliente. A contraprestação variável reflete o valor justo
mais provável do ressarcimento, na qual não são esperados pela Companhia reversões
significativas.
Os contratos estabelecem limites para os desvios positivos ou negativos com aplicação de bônus
ou penalidades, conforme as regras descritas abaixo:
Os ressarcimentos por desvios negativos de geração (abaixo da faixa de tolerância – 10%) serão
pagos em 12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte, valorados a 115%
do preço de venda vigente, para os parques do LER 2009 e LER 2010 e o maior valor entre o PLD
médio do ano e a receita fixa unitária para os parques do LEN 2011. Os ressarcimentos que
estiverem na faixa de tolerância de 10% de geração serão ressarcidos em 12 parcelas após
possíveis compensações com desvios positivos iniciados após o final do primeiro quadriênio
contado a partir do início de suprimento do contrato, valorado ao preço contratual vigente, para os
parques do LER 2009 e LER 2010 e ao maior valor entre o PLD médio do quadriênio e a receita
fixa unitária para os parques do LEN 2011.
Os ressarcimentos dos parques eólicos do LER 2009 e LER 2010 e LEN 2011 por desvios positivos
de geração (acima da faixa de tolerância de 30% para o LER 2010 LER 2009 e para os parques do
LEN 2011 30%, 20%, 10% e 0% nos anos 1, 2, 3 e 4 de cada quadriênio, respectivamente) serão
recebidos em 12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte para o caso do
LER 2009 e LER 2010, e mensalmente a partir do momento que a geração exceder a faixa de
tolerância para os parques do LEN 2011. Os Parques do LER 2010 são valorados a 70% do preço
de venda vigente e os parques do LEN 2011 são valorados pelo PLD mensal, conforme expresso
nos referidos contratos. Os ressarcimentos que estiverem na faixa de tolerância de 30% de geração
serão recebidos em 24 parcelas após possíveis compensações com desvios negativos iniciando
após o final do primeiro quadriênio contado a partir do início de suprimento do contrato, valorado
ao preço contratual vigente para os parques do LER 2009 e LER 2010. O primeiro quadriênio do
LER 2010 se encerrou em agosto de 2017, LEN 2011 em dezembro de 2019 e o segundo ciclo do
LER 2009 se encerrou em junho de 2021.
Para os parques do Complexo Solar Guaimbê (LER 2014), os ressarcimentos por desvios negativos
(abaixo da faixa de tolerância – 10%) de geração serão ressarcidos em 12 parcelas mensais
uniformes ao longo do ano contratual seguinte, valorado a 115% do preço de venda vigente. Os

ressarcimentos por desvios negativos que estiverem na faixa de tolerância de 10% de geração
serão ressarcidos em 12 parcelas mensais uniformes, após possíveis compensações com parques
superavitários, valorado a 106% do preço contratual vigente. A receita variável por desvios positivos
(acima da faixa de tolerância de 15%) de geração serão recebidos em 12 parcelas mensais
uniformes ao longo do ano contratual seguinte, valorado a 30% do preço contratual vigente. A
receita variável que estiver na faixa de tolerância de 15% de geração será recebida em 12 parcelas,
após possíveis compensações com parques deficitários, valorado ao preço contratual vigente.
A receita dos Parques Eólicos e Solares é reconhecida conforme a entrega da energia. Dessa
forma, o valor da contraprestação reflete o valor justo a receber no momento em que a energia é
efetivamente entregue ao cliente. Os ativos e passivos do ressarcimento representam os desvios
positivos e negativos, respectivamente, que serão liquidados de acordo com as regras
mencionadas acima
Benefícios de aposentadoria e outros benefícios pós-emprego
A Companhia patrocina planos de benefícios suplementares de aposentadoria e pensão para seus
empregados, ex-empregados e respectivos beneficiários, com o objetivo de suplementar os
benefícios garantidos pelo sistema oficial da previdência social.
O plano de aposentadoria na modalidade benefício definido tem o custo da concessão dos
benefícios determinados pelo Método da Unidade de Crédito Projetada, líquido dos ativos
garantidores do plano. A avaliação atuarial e suas premissas e projeções são revisadas e
atualizadas em bases anuais, ao final de cada exercício, ou em período inferior, quando ocorrer
eventos relevantes que requeiram uma nova avaliação atuarial.
O ativo ou passivo líquido do plano de benefício definido reconhecido nas demonstrações contábeis
corresponde ao valor presente da obrigação pelo benefício definido (utilizando uma taxa de
desconto com base em títulos de longo prazo do Governo Federal), menos o valor justo dos ativos
do plano.
Os ativos do plano são mantidos por uma entidade fechada de previdência complementar (Vivest).
O valor justo se baseia em informações sobre preço de mercado e, no caso de títulos cotados, no
preço de compra publicado. O valor de qualquer ativo de benefício definido reconhecido é limitado
ao valor presente de qualquer benefício econômico disponível na forma de reembolso ou de
reduções nas contribuições patronais futuras do plano.
Investimentos
A Companhia detém investimentos em empresas controladas direta e indiretamente. O controle é
obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de
uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. Esses investimentos são avaliados com
base no método de equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis da controladora e são,
inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo.
Na controladora os intangíveis decorrentes de combinação de negócios e da aquisição de ativos
são incluídos no valor contábil do investimento, inicialmente mensurado pelo seu valor justo e
amortizado com base no prazo remanescente de autorização ou do contrato. Já na demonstração
consolidada, esses valores são apresentados na rubrica de intangível.
Imobilizado
Os bens do ativo imobilizado da Companhia foram avaliados ao custo atribuído (“deemed cost”) na
data de transição para as normas internacionais de contabilidade, em 1º de janeiro de 2009 e pelos
ativos adquiridos na combinação de negócios, que foram mensurados inicialmente a valor justo na

data de aquisição, deduzidos das respectivas depreciações, à exceção de terrenos que não são
depreciados. A vida útil dos bens foi revisada em conjunto com a valorização dos ativos ao seu
custo atribuído.
A depreciação é calculada pelo método linear, por componente. O valor residual e vida útil dos
ativos e os métodos de depreciação são revisados no encerramento de cada exercício e ajustados
de forma prospectiva, quando for o caso. A estimativa do valor residual do imobilizado leva em
consideração a melhor estimativa da Administração da Companhia, inclusive amparada em
posicionamento de seus assessores legais, quanto à legislação aplicável para concessões no
tocante ao direito de indenização dos ativos remanescentes, inclusive o projeto básico de geração,
e não amortizados ao final da concessão.
Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, essas partes são reconhecidas
como ativo individual com vida útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando uma
manutenção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do imobilizado, se os
critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e manutenção
são reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos.
Um item do ativo imobilizado é baixado quando é vendido ou quando nenhum benefício econômico
futuro for esperado pelo seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo
são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.
O resultado na alienação ou na retirada de um item do ativo imobilizado é determinado pela
diferença entre o valor da venda e o saldo contábil do ativo e é reconhecido em “Outras despesas
operacionais” na demonstração do resultado.
A Companhia agrega, mensalmente, os juros incorridos sobre as debêntures, empréstimos e
financiamentos ao custo do ativo imobilizado em curso, considerando os seguintes critérios para
capitalização: (a) os juros são capitalizados durante a fase de construção do ativo imobilizado até
a data em que o ativo subjacente esteja disponível para utilização; (b) os juros são capitalizados
considerando a taxa mensal das debêntures aplicada sobre o ativo imobilizado em curso do mês;
(c) os juros totais capitalizados não excedem o valor do total das despesas mensais de juros; e (d)
os juros capitalizados são amortizados considerando os mesmos critérios e vida útil determinados
para o ativo imobilizado aos quais foram incorporados.
Provisão para desmantelamento de ativos
A provisão para desmantelamento de ativos refere-se aos custos e despesas a serem incorridos,
assim como a obrigação que a entidade deverá liquidar, no futuro, para retirada de serviço dos seus
ativos de longo prazo dos Complexos solares e eólicos. A mensuração inicial é reconhecida como
um passivo descontado a valor presente e, posteriormente, através do acréscimo de despesas
financeiras ao longo do tempo. O custo de desativação de ativos equivalente ao passivo inicial é
capitalizado como parte do valor contábil do ativo sendo depreciado durante o período de vida útil
do ativo.
Intangível
Ativos intangíveis são registrados ao custo de aquisição ou pelo valor justo dos intangíveis
adquiridos em combinação de negócio, menos a amortização acumulada e perdas acumuladas de
valor recuperável. Esses intangíveis possuem vidas úteis definidas com base nos contratos
comerciais, de concessão ou autorização, são amortizados pelo método linear ao longo da vida útil
econômica e avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver
indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um
ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada exercício social.

Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, quando existentes, são mensurados
como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração
A Companhia revisa, no mínimo anualmente, a existência de eventos ou mudanças que possam
indicar deterioração no valor recuperável dos ativos não circulantes ou de longa duração. O valor
recuperável é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do
valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda
de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.
Os diretores da Companhia entendem que a periodicidade e as premissas utilizadas para a redução
do valor recuperável de um ativo estão adequadas aos negócios da Companhia.
Impostos correntes e diferidos
Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos em face da expectativa de utilização de prejuízo fiscal
e base negativa, bem como diante de diferenças temporárias dedutíveis, na extensão em que seja
provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para que as diferenças temporárias
possam ser realizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada a cada encerramento de balanço
ou em período inferior, quando ocorrer eventos relevantes que requeiram uma revisão.
Impostos diferidos ativos e passivos estão apresentados líquidos, desde que sejam relacionados à
mesma entidade jurídica e sujeitos à mesma autoridade tributária, além de haver um direito legal
assegurando a compensação do ativo fiscal corrente contra o passivo fiscal corrente. Estes tributos
diferidos são integralmente apresentados no grupo “não circulante”, independente da expectativa
de realização e exigibilidade dos valores que lhes dão origem.
Os diretores entendem que a periodicidade e as premissas utilizadas para recuperação de
impostos, conforme acima mencionadas, estão adequadas aos negócios da Companhia.
Provisões para processos judiciais e outros
Provisões são 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 da
Companhia e de suas controladas incluem a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
leis, as jurisprudências, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como, a avaliação dos advogados externos. As provisões são 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.
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários. A Companhia e suas
controladas constituem provisões, com base em estimativas cabíveis, para eventuais assuntos
identificados em fiscalizações realizadas pelas autoridades tributárias das respectivas jurisdições
em que opera e cuja probabilidade de perda seja avaliada como provável. O valor dessas provisões
baseia-se em vários fatores, como experiência em fiscalizações anteriores e interpretações
divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal
responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos,
dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia e de suas controladas.

As estimativas e premissas utilizadas no registro das provisões para processos judiciais e outros
são revisadas, no mínimo, trimestralmente
Reconhecimento da receita
As receitas são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita é
reconhecida em bases mensais e quando existe evidência convincente de que houve: (i) a
identificação dos direitos e obrigações do contrato com o cliente; (ii) a identificação da obrigação
de desempenho presente no contrato; (iii) a determinação do preço para cada tipo de transação;
(iv) a alocação do preço da transação às obrigações de desempenho estipuladas no contrato; e (v)
o cumprimento das obrigações de desempenho do contrato. Uma receita não é reconhecida se
houver uma incerteza significativa sobre a sua realização.
As receitas da Companhia e suas controladas são mensuradas conforme as obrigações de
desempenho identificadas nos contratos com os clientes, sendo os principais critérios de
reconhecimento e mensuração, por segmento, apresentados a seguir:
a) Receita de suprimento de energia elétrica
A receita de venda de energia elétrica é reconhecida no resultado de acordo com as regras do
mercado de energia elétrica, as quais estabelecem a transferência de controle sobre a quantidade
contratada de energia para o comprador. A apuração do volume de energia entregue para o
comprador ocorre em bases mensais, conforme as bases contratadas. A receita de suprimentos de
energia elétrica inclui também as transações no mercado de curto prazo.
b) Venda de Energia na Câmara de Comercialização de Energia – CCEE
A Companhia e suas controladas reconhecem a receita pelo valor justo da contraprestação a
receber no momento em que haja um excedente de geração, após transferências no Mecanismo
de Realocação de Energia (MRE), liquidada no mercado spot (“mercado de curto prazo”) ao valor
do preço de liquidação das diferenças (PLD) e comercializado no âmbito da CCEE, nos termos da
Convenção de Comercialização de Energia Elétrica.
c) Leilão de Energia de Reserva (LER) e Leilão de Energia Nova (LEN)
A receita dos Parques Eólicos e Solares é reconhecida conforme a entrega da energia. Dessa
forma, o valor da contraprestação reflete o valor justo a receber no momento em que a energia é
efetivamente entregue ao cliente.
Para as Companhias renováveis, os contratos de Energia de Reserva e Energia Nova estabelecem
que sejam apuradas em cada ano contratual as diferenças entre a energia gerada pelas usinas e a
energia contratada com base na quantidade de energia (MWh) e o preço contratual. Os contratos
estabelecem limites para os desvios positivos ou negativos com aplicação de bônus ou
penalidades, que devem compor a contraprestação.

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
ou passivos, não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia em 31 de dezembro de
2021.
(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 não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia em 31 de dezembro de 2021.
(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 não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia em 31 de dezembro de
2021.
(iv)

contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada não evidenciada
nos balanços patrimoniais da Companhia em 31 de dezembro de 2021.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de
financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia 31 de dezembro de
2021.
(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021, os Diretores da Companhia informam que os seguintes
compromissos contratuais relevantes não foram reconhecidos em suas informações financeiras:
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Taxa de Fiscalização dos Serviços de
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Transmissão e Distribuição (TUST e
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260.789
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Encargos de conexão

6.476

6.476

6.476

6.476
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Modernização e manutenção de usinas
Fornecimento de turbinas eólicas
Contratos de compra de energia
Total

1.529.206 703.001
741.743

319.137

2.901.931 1.398.722 499.291

12.167

426.919 307.289 2.676.114

3.653.570

8.210.266

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
Os Diretores da Companhia comentam que os contratos não evidenciados nas demonstrações
financeiras estão relacionados às atividades operacionais da Companhia e seu registro contábil
decorrerá da efetiva utilização do bem ou serviço. Tais itens ainda não atendem aos critérios de
reconhecimento de passivos, por serem obrigações originadas de contratos ainda não
integralmente cumpridos e, em consequência, não há reconhecimento dos ativos ou despesas
correspondentes.
(b)

natureza e o propósito da operação

Os compromissos contratuais relevantes não reconhecidos nas informações financeiras da
Companhia visaram à modernização, manutenção e expansão de determinados ativos da
Companhia.
(c)
natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações contábeis da
Companhia relativas ao último exercício social.

10.8 - Plano de negócios
(a)

investimentos

(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos
Em 2021, foi investido pela Companhia ou suas controladas um caixa de R$1.668 milhões, reflexo
da aquisição dos projetos eólicos Mandacaru e Salinas, totalizando R$ 597 milhões, e Ventus, com
o desembolso de R$ 229 milhões no primeiro semestre do ano, além da aquisição e capex dos
projetos greenfield em desenvolvimento, Cajuína e Tucano).
Além das referidas aquisições, em andamento há dois projetos eólicos em execução realizados
pela AES Tietê ou suas controladas com um montante de caixa investido esperado de R$2.988
milhões, destinados a (i) construção do Complexo Eólico Tucano, no montante de R$615 milhões;
e (ii) construção do Complexo Eólico Cajuína, no montante de R$ 2.696 milhões.
Para informações acerca da destinação pretendida dos recursos decorrentes da distribuição
primária no âmbito da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia, veja o item 18.12
deste Formulário de Referência.
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

A principal fonte de financiamento para os investimentos da Companhia e de suas controladas
advém do mercado de capitais brasileiro por meio das debêntures tradicionais e de infraestrutura,
sendo que a Companhia continuará comparando as opções de financiamentos tanto no mercado
local quanto internacional, especialmente por meio de bancos de desenvolvimento e recursos
subsidiados para investimentos em energias renováveis, para optar pela melhor combinação
associada a cada investimento.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Foram realizados os desinvestimentos da AES Inova Soluções de Energia Ltda., no montante de
R$ 101,7 milhões, celebrado junto à subsidiária integral da EDP Energias do Brasil, cujo closing
ocorreu em 14 de junho de 2021.
(b)
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Todos os investimentos realizados pela Companhia até a data de apresentação deste Formulário
de Referência já foram divulgados nos demais itens deste Formulário de Referência.
(c)

novos produtos e serviços

(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Os Diretores da Companhia esclarecem que as pesquisas da Companhia ou suas controladas em
andamento até 31 de dezembro de 2021 são:
•

Sistema inteligente de controle e otimização de Microrredes - fase II: desenvolvimento e
implantação de inteligência de máquina, miniaturização do produto e PoC da solução
técnica e comercial;

•

Confiabilidade Humana: sistema computacional para aumento da segurança de pessoas,
ativos e meio ambiente nas usinas hidrelétricas;

•

Mitsidi: plataforma computacional de diagnóstico energético parametrizado para
consumidores de grande e médio porte;

•

Desenvolvimento de modelos de negócios na eletromobilidade: uma proposta a partir de
plataformas multimodais integradas;

•

Plataforma para operação de balcão organizado de comercialização de energia utilizando
tecnologia Blockchain;

•

Sistema de iluminação artificial, programável, full spectrum, para otimização do custo da
energia elétrica consumida pelas estufas verticais urbanas;

•

Quimerismo fase II: aplicação da biotecnologia da reprodução de bagre sapo para programa
de reforço de estoque no setor hidrelétrico;

•

Virtual Power Plant AES com foco em agregação de grandes clientes e mercado energético;

•

Exploração Sustentável de Compostos Naturais em Macrófitas Presentes em Reservatórios
de Hidroelétricas;

•

Impactos econômicos da mudança do clima na geração renovável para otimização da matriz
elétrica brasileira; e

•

Estudo de técnicas alternativas para tratamento de superfície em parques solares.

(ii)
montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Os Diretores da Companhia esclarecem que o montante total gasto em pesquisa e desenvolvimento
no período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 11,02 milhões.
(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

Os Diretores da Companhia esclarecem que os projetos em desenvolvimento pela Companhia ou
por suas controladas já divulgados são:
•

Balcão de Energia (Blockchain): Projeto de P&D que visa a implantação e operação de um
Balcão Organizado de Comercialização de Energia, utilizando o sistema bancário como
suporte para a liquidação dos contratos, com criptografia em blockchain;

•

Microrredes fase II: Projeto de P&D para o desenvolvimento e teste em ambiente real de
um software controlador de microrredes modular, de fácil instalação e pronto para inserção
no mercado;

•

movE e Mitsidi: startups selecionadas no segundo programa de aceleração da AES Tietê
Energia S.A. desenvolveram uma plataforma digital de gerenciamento de eletropostos e
uma plataforma computacional de diagnóstico energético parametrizado, respectivamente;

•

Eletromobilidade: Estudo e desenvolvimento de novos modelos de negócio através do uso
de uma plataforma digital de gerenciamento de eletropostos e instalação de infraestrutura
de recarga de veículos elétricos para execução de provas de conceito;

•

H2 on Demand: Projeto de P&D que visa odesenvolvimento de sistema de eletrólise da
água para produção de hidrogênio e uso em grupos geradores dual fuel (H2 - BD) como
solução de armazenamento de energia e descarbonização da geração térmica;

•

Estufas Urbanas: Projeto de P&D para o desenvolvimento de um sistema otimizado de
iluminação artificial (LED) para estufas urbanas, que consistem em estruturas destinadas

para a produção de alimentos em camadas verticais em grandes centros urbanos, a fim de
reduzir as áreas de cultivo e aproximá-las dos locais de consumo;

(iv)

•

Plataforma Digital de Gestão de Energia: Projeto de P&D consiste no desenvolvimento de
uma plataforma digital customizada para atender as demandas dos clientes do Mercado
Livre, com apresentação de dados em dashboard, criação de alertas e recomendações
automáticas;

•

Quimerismo fase II: Projeto de P&D para o desenvolvimento e aplicação e de técnica
avançada de reprodução de peixes (Quimerismo) através de transfusão de gene de uma
espécie em extinção para outra de grande quantidade, comumente conhecida como
“barriga de aluguel de peixes”;

•

VPP fase II: Sistema de otimização dos recursos energéticos de forma agregada, em
substituição à operações individuais, e com o aproveitamento das oportunidades de
resposta da demanda provenientes de cargas flexíveis, usinas de backup e outras behindthe-meter.
montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Produtos e serviços

Valor do investimento
(Em R$ milhões)

H2 on Demand

0,70

Microrredes fase II

1,58

Confiabilidade Humana

0,38

Plataforma Move (Eletromobilidade)

0,02

Plataforma Mitsidi (Diagnóstico Energético)

0,006

Balcão de Energia (Blockchain)

1,10

Plataforma Digital de Gestão de Energia

0,43

Eletromobilidade (Estratégico 22)

1,80

Estufas Urbanas

2,21

Quimerismo fase II

0,37

VPP fase II

1,24

Exploração de Macrófitas

0,08

Risco de Clima

0,58

Controle de Vegetação

0,10

Projeto de Gestão

0,41

10.9 - Outros fatores com influência relevante

Informações financeiras selecionadas adicionais
Desde a sua constituição, em 20 de março de 2020, até a conclusão da incorporação de ações de
emissão da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê”) pela Companhia, em 29 de março de
2021 (“Incorporação de Ações”), a Companhia não era operacional, não possuía controladas ou
coligadas nem, portanto, havia registrado em suas demonstrações e informações financeiras
quaisquer despesas ou receitas relevantes. Com a conclusão da Incorporação de Ações, a
Companhia passou a ser a holding do grupo a que pertence a AES Tietê no Brasil (“Grupo AES”)
e passou a consolidar em suas demonstrações e informações financeiras a AES Tietê e as suas
respectivas controladas diretas e indiretas a partir de 01 de abril de 2021.

ANEXO II – PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL

(Conforme artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações)
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Senhores Acionistas da
AES Brasil Energia S.A.

Ref.: Proposta de Orçamento de Capital para o Exercício 2022

Nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por
Ações”), a assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela
do lucro líquido, para execução de orçamento de capital por ela previamente aprovado, sendo possível
a aprovação pela assembleia geral ordinária que deliberar a respeito das demonstrações financeiras
do exercício anterior.
Nesse sentido, a administração da AES Brasil Energia S.A. (“Companhia”), propõe à Assembleia a
aprovação do orçamento de capital, conforme opinião favorável do Conselho Fiscal da Companhia em
reunião concluída em 28 de fevereiro de 2022, e manifestação favorável do Comitê de Auditoria
Estatutário na mesma data, bem como proposta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião
realizada em 24 de fevereiro de 2022, de forma que seja retido o montante de R$296.476.402,77
(duzentos e noventa e seis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e
setenta e sete centavos), relativo ao resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,
para execução do orçamento de capital para o exercício social de 2022.
Adicionalmente, a administração propõe que tal valor seja somado ao montante destinado para a
mesma finalidade em períodos anteriores, equivalente a R$547.217.909,17 (quinhentos e quarenta e
sete milhões, duzentos e dezessete mil, novecentos e nove reais e dezessete centavos), totalizando,
portanto, o montante de R$843.694.311,94 (oitocentos e quarenta e três milhões, seiscentos e noventa
e quatro mil, trezentos e onze reais e noventa e quatro centavos), com a finalidade de subsidiar
parcialmente os investimentos da Companhia estimados no montante de R$3.859.500.000,00 (três
bilhões, oitocentos e cinquenta e nove milhões e quinhentos mil reais), conforme projeções de
investimentos previstas para serem realizadas para os negócios no período de 2022 a 2026, divulgadas
aos seus acionistas e ao mercado nos termos do Anexo I. Caso aprovada pela assembleia geral,
referida retenção será mantida até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício
findo em 31 de dezembro de 2022, oportunidade em que a administração reavaliará a adequação da
retenção efetuada e apresentará proposta de prorrogação ou alteração, conforme necessário.
Por fim, informa a Administração que a retenção ora proposta está refletida nas Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, as quais foram amplamente
divulgadas nos termos da legislação vigente.
Considerando as razões acima expostas, propomos a deliberação da presente proposta de Orçamento
de Capital.

Conselho de Administração
AES Brasil Energia S.A.

Anexo I

ANEXO III – PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
Data-Base: 31/12/2021

(Conforme Anexo 9-1-II da ICVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009)
1.

Informar o lucro líquido do exercício

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foi apurado, conforme evidenciado nas
Demonstrações Financeiras da AES BRASIL ENERGIA S.A. (“Companhia”), um lucro líquido no
montante total de R$ 374.284.091,06 que (i) acrescido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor
de R$ 41.740.927,41; (ii) ajustado pelo acréscimo de dividendos e juros sobre capital próprio
prescritos no valor de R$ 78.102,81; e (iii) subtraído do montante destinado à reserva legal, no
valor de R$ 20.801.250,92, perfaz um lucro líquido ajustado total de R$ 395.301.870,36.
2.
Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo
dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados
A Administração da Companhia propõe destinação, à conta de dividendos obrigatórios, do valor de
R$ 98.825.467,59, equivalentes a 25% do lucro líquido ajustado (i.e., lucro líquido total ajustado
pelo acréscimo de dividendos e juros sobre capital próprio prescritos, no valor de R$ 78.102,81,
e subtraído o montante destinado à reserva legal), observado que:
(a)

em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 4 de agosto de 2021,
foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários no valor total de
R$ 24.154.250,65 (R$ 0,06052081242 por ação ordinária), pagos em 22 de setembro de
2021, sendo tal valor imputado aos dividendos obrigatórios; e

(b)

o montante de R$ 74.671.216,94, referente a lucros já apurados pela Companhia, mas
ainda não realizados, será destinado à reserva de lucros a realizar, para quando
financeiramente realizado, em períodos posteriores, possa então ser distribuído como
dividendos.

A Companhia não pagou e não pagará juros sobre capital próprio.
3.

Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído

O percentual do lucro líquido ajustado do exercício (antes da retenção e destinação à Reserva Legal)
efetivamente distribuído é de 5,81%.
4.
Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com
base em lucro de exercícios anteriores
A Companhia não realizou distribuição de dividendos com base em lucro de exercícios anteriores.
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5.
Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já
declarados
a.
O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por
ação de cada espécie
b.
A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
c.
Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre
capital próprio
d.
Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
Não aplicável.
6.
Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores
a.

Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados

Como já indicado no item 2 acima, em reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 4 de agosto de 2021, foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários no valor
total de R$ 24.154.250,65 (R$ 0,06052081242 por ação ordinária), pagos em 22 de setembro de
2021, sendo tal valor imputado aos dividendos obrigatórios.
b.

Informar a data dos respectivos pagamentos

Como já indicado no item 2 acima, os dividendos intermediários cuja distribuição foi aprovada em
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 4 de agosto de 2021 foram
pagos em 22 de setembro de 2021.
7.
Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada
espécie e classe:
a.

Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores

Lucro líquido do exercício (R$)

2021
R$ 374.284.091,06

2020
–

2019
N/A1

2018
N/A1

Lucro líquido por ação (R$)

R$ 1,14382535442

–

N/A1

N/A1

(1) A Companhia foi constituída em 20 de março de 2020.
b.
Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios
anteriores

Descrição
Dividendos
JCP (bruto)
JCP (líquido)

Tipo de Ação
ON
Não aplicável
Não aplicável

2021
Valor Bruto por Ação
R$ 0,06052081242
Não aplicável
Não aplicável

Descrição
Dividendos

Tipo de Ação
Não aplicável

2020
Valor Bruto por Ação
Não aplicável

Total

ON

R$ 0,06052081242

Valor Total Bruto
R$ 24.154.250,65
Não aplicável
Não aplicável

R$ 24.154.250,65

Valor Total Bruto
Não aplicável
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JCP (bruto)
JCP (líquido)

Total

Descrição
Dividendos
JCP (bruto)
JCP (líquido)

Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável

Tipo de Ação
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável
20191
Valor Bruto por Ação
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Total
Não aplicável
Não aplicável
(1) A Companhia foi constituída em 20 de março de 2020.

Descrição
Dividendos
JCP (bruto)
JCP (líquido)

Tipo de Ação
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

20181
Valor Bruto por Ação
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Total
Não aplicável
Não aplicável
(1) A Companhia foi constituída em 20 de março de 2020.
8.

Havendo destinação de lucros à reserva legal

a.

Identificar o montante destinado à reserva legal

Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável

Valor Total Bruto
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável

Valor Total Bruto
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável

Foi proposta a alocação de 5,00% do lucro líquido, equivalente a R$ 20.801.250,92, para a reserva
legal, nos termos do artigo 38, inciso I, do Estatuto Social da Companhia;
b.

Detalhar a forma de cálculo da reserva legal

Nos termos do artigo 38, inciso I, do Estatuto Social da Companhia, a reserva legal é constituída
pela destinação de 5% do lucro líquido do exercício, já deduzidos os eventuais prejuízos e a provisão
do Imposto de Renda, conforme demonstrado a seguir (em R$):

Lucro líquido do exercício
Reserva legal - (5%)

2021
416.025.018,47
20.801.250,92

O valor total destinado à Reserva Legal não poderá ultrapassar 20% do capital social da Companhia,
conforme o disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações. Além disso, no exercício em
que o saldo da Reserva Legal acrescido dos montantes das reservas de capital de que trata o
parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações exceder 30% (trinta por cento) do
capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a Reserva
Legal.
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9.
Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou
mínimos
a.
Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
b.
Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos
dividendos fixos ou mínimos
c.
Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
d.
Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada
classe de ações preferenciais
e.
Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial
de cada classe
Não aplicável.
10.

Em relação ao dividendo obrigatório

a.

Descrever a fórmula de cálculo prevista no estatuto

Nos termos do inciso II do artigo 38 do Estatuto Social da Companhia, o dividendo obrigatório
corresponderá a 25% do saldo de lucros remanescente, se houver, após as deduções e reversões
referentes à constituição reserva legal, à formação ou reversão de reserva para contingências, e à
destinação para a reserva de incentivos fiscais, conforme previsto no artigo 202 da Lei das S.A.
b.

Informar se ele está sendo pago integralmente

O dividendo obrigatório não está sendo pago integralmente. Conforme indicado no item 2 acima, a
Administração da Companhia propõe destinação, à conta de dividendos obrigatórios, do valor de
R$ 98.825.467,59, equivalentes a 25% do lucro líquido ajustado (i.e., lucro líquido total ajustado
pelo acréscimo de dividendos e juros sobre capital próprio prescritos, no valor de R$ 78.102,81,
e subtraído o montante destinado à reserva legal), observado que:
(a)

em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 4 de agosto de 2021,
foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários no valor total de
R$ 24.154.250,65 (R$ 0,06052081242 por ação ordinária), pagos em 22 de setembro de
2021, sendo tal valor imputado aos dividendos obrigatórios; e

(b)

o montante de R$ 74.671.216,94, referente a lucros já apurados pela Companhia, mas
ainda não realizados, será destinado à reserva de lucros a realizar, para quando
financeiramente realizado, em períodos posteriores, possa então ser distribuído como
dividendos.

c.

Informar o montante eventualmente retido

Foi proposta a retenção do montante de R$ 74.671.216,94, referente a lucros já apurados pela
Companhia, mas ainda não realizados, que será destinado à reserva de lucros a realizar, para
quando financeiramente realizado, em períodos posteriores, possa então ser distribuído como
dividendos.
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11.
Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da
companhia
a.
Informar o montante da retenção
b.
Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia,
abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e
fluxos de caixa positivos
c.
Justificar a retenção dos dividendos
Não aplicável.
12.

Havendo destinação de resultado para reserva de contingências

a.
b.
c.
d.

Identificar o montante destinado à reserva
Identificar a perda considerada provável e sua causa
Explicar porque a perda foi considerada provável
Justificar a constituição da reserva

Não aplicável.
13.

Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar

a.

Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar

Conforme indicado no item 10(c) acima, foi proposta a retenção do montante de
R$ 74.671.216,94, referente a lucros já apurados pela Companhia, mas ainda não realizados, que
será destinado à reserva de lucros a realizar, para quando financeiramente realizado, em períodos
posteriores, possa então ser distribuído como dividendos.
b.

Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva

Os lucros realizados que deram origem à reserva de lucros a realizar consistem, principalmente, no
reconhecimento de imposto diferido ativo sobre prejuízo fiscal e base negativa no montante de
R$ 532.611 mil, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, decorrente da incorporação reversa
da AES Tietê Energia S.A. pela AES Brasil Operações S.A.
14.

Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias

a.
b.
c.

Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
Identificar o montante destinado à reserva
Descrever como o montante foi calculado

Não aplicável.
15.

Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital

a.

Identificar o montante da retenção

Foi proposta a retenção dos lucros remanescentes, no valor de R$ 296.476.402,77, para a execução
do orçamento de capital para o exercício social de 2022, nos termos do artigo 196 da Lei das
Sociedades por Ações – observado que tal valor, somado ao montante destinado para a mesma
finalidade em períodos anteriores, equivalente a R$ 547.217.909,17, totaliza o montante de
R$ 843.694.311,94, com a finalidade de subsidiar parcialmente os investimentos da Companhia, no
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montante aproximado de R$ 3.859.500.000,00, conforme projeções de investimentos previstas para
serem realizadas no período de 2022 a 2026, conforme já divulgado aos acionistas da Companhia
e ao mercado em geral.
Caso aprovada pela Assembleia Geral, tal retenção será mantida até a assembleia geral ordinária
que deliberar acerca das contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, oportunidade em
que a administração reavaliará a adequação da retenção efetuada e apresentará proposta de
prorrogação ou alteração, conforme necessário.
b.

Fornecer cópia do orçamento de capital

Vide Anexo III desta Proposta da Administração.
16.

Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais

a.
b.

Informar o montante destinado à reserva
Explicar a natureza da destinação

Não aplicável
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ANEXO IV – REMUNERAÇÃO GLOBAL ANUAL DOS ADMINISTRADORES

(Conforme item 13 do Anexo 24 da Instrução CVM n.º 480, de 07 de dezembro de 2009)
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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 e 10 de março de 2021 (“Política”). A 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) websites da Companhia (ri.aesbrasil.com.br), da Comissão de Valores
Mobiliários (gov.br/cvm) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
Os principais objetivos da Política são: (i) aplicar 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 Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria 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 da Diretoria Não Estatutária da Companhia recebem o
salário base pró-labore, 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 plano de 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 membros do
Conselho de Administração 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; e

•

outros – 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: (i) 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; e (ii) 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.
Além da remuneração prevista para os membros dos Comitês, aqueles que porventura também
participem de outro órgão da Companhia poderão ter sua remuneração atribuída a um ou mais
cargos que ocupem.
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

Considerando que a constituição da Companhia se deu em 20 de março de 2020, não houve o
reconhecimento de qualquer remuneração nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2019 e 2020 aos membros do Conselho de Administração, da Diretoria estatutária e do Conselho
Fiscal. Além disso, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 10 de fevereiro de 2021, os administradores passaram a ser remunerados pela
Companhia apenas após a conclusão da incorporação pela Companhia das ações de emissão da
AES Tietê Energia S.A., que ocorreu em março de 2021. Nesse sentido, não há informações a
serem apresentadas em relação a este item.

(iii)

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

O limite global da remuneração dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária
e Comitê de Auditoria são aprovadas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, sendo que,
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 pagam 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 e Comitês de Assessoramento
da Companhia, que, cumulativamente, exercem a função de Diretor Executivo ou empregado da
Companhia ou de outra sociedade do grupo econômico da Companhia, não são remunerados pela
Companhia especificamente pela função de membro do Conselho de Administração ou do
respectivo Comitê de Assessoramento, uma vez que o exercício de tal cargo é parte do contrato de
trabalho celebrado entre respectivo executivo e as entidades que compõem o grupo econômico da
Companhia, sendo remunerado, pois, no âmbito de tal contrato.
(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 The AES Corporation 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 entidade, 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, entre outros.
Os objetivos da política de remuneração são sustentados pelos seguintes valores da Companhia:
(i) segurança em primeiro lugar; (ii) agir com integridade; (iii) agilidade; (iv) buscar excelência; e (v)
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 deste 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 submete 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 a 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: (i) empresas que atuam no mesmo setor; (ii) empresas
estruturadas, com processos claros e critérios definidos para gestão de pessoas e remuneração; e
(iii) 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

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2022 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

11

4

6

21

Nº de membros
remunerados

5

4

6

15

Salário ou pró-labore

1.776.000

4.759.336

783.000

7.318.336

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

992.965

0,00

992.965

720.000

0,00

120.000

840.000

499.200

951.867

156.600

1.607.667

Encargos INSS

Encargos INSS

Encargos INSS

Encargos INSS

0,00

3.129.487

0,00

3.129.487

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

1.105.406

0,00

1.105.406

0,00

ENCARGOS DE
INSS - R$ 705.815 E
LTC 399.590

0,00

0,00

Pós-emprego

0

358.184

0

358.184

Cessação do cargo

0

1.359.883

0

1.359.883

0,00

0,00

0,00

0,00

2.995.200

12.657.128

1.059.600

16.711.928

Remuneração fixa anual

Participação
comitês

em

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus
Participação
resultados

de

Participação
reuniões

em

Descrição de outras
remunerações
variáveis

Baseada em ações,
incluindo opções

0,00
0,00

Observação
Total da remuneração

Remuneração exercício encerrado em 31/12/2021

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de
membros

11

3

5

19

Nº de membros
remunerados

4

3

5

11,66

Remuneração
fixa anual

363.840

406.577

185.400

955.817

Salário ou prólabore

203.200

289.355

124.500

617.055

Benefícios direto
e indireto

0

59.351

0

59.351

Participações em
comitês

30.000

130.000

100.000

0

Outros

60.640

57.871

30.900

149.411

Descrição de
outras
remunerações
fixas

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

Remuneração
variável

0

206.840

0

206.840

Bônus

0

147.154

0

147.154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Outros

0

59.686

0

59.686

Descrição de
outras
remunerações
variáveis

0

R$ 32.041 ENCARGOS DE INSS
E R$ 27.645 DE LTC

0

0

Pós-emprego

0

24.065

0

24.065

0

0

0

14.594

Participação de
resultados
Participação em
reuniões
Comissões

Cessação do
cargo
Baseada em
ações
(incluindo
opções)
Observação
Total da
remuneração

0

14.594

0

0

0

0

0

363.840

652.076

185.400

1.201.316

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 exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2019 e 2020 aos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal.
Prevista
31/12/2022

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de
membros

11

4

6

21

Nº de membros
remunerados

5

4

6

15

0,00

0,00

0,00

6.308.324

0

6.308.324

2.836.588

0

2.836.588

Bônus
Valor mínimo
previsto no plano de
remuneração

0,00

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

0,00

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

0,00

Participação nos resultados
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 –
metas atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizado
31/12/2021

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de
membros

11

3

5

19

Nº de membros
remunerados

5

3

5

11

Bônus
Valor mínimo
previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

0,00

362.345

0

362.345

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

0,00

159.819

0

159.819

Participação nos resultados
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 –
metas atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

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 de emissão da
Companhia 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 de emissão da
Companhia 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.

13.7 - 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 de emissão da
Companhia 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.

13.8 - 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, portanto, nenhuma opção de compra de ações de emissão da
Companhia 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.
(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, portanto, nenhuma opção de compra de ações de emissão da
Companhia 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.
(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, portanto, nenhuma opção de compra de ações de emissão da
Companhia 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.
(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, portanto, nenhuma opção de compra de ações de emissão da
Companhia 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.
(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, portanto, nenhuma opção de compra de ações de emissão da
Companhia 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.

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis
detidas por administradores e conselheiros fiscais – por órgão

Conforme declaração dos membros da administração da Companhia realizada nos termos da
regulamentação aplicável, os administradores da Companhia não eram titulares de ações ou
valores mobiliários conversíveis em ações de emissão social da Companhia, de seus controladores,
de suas controladas e de entidades sob controle comum, nos termos do formulário apresentado em
atendimento ao artigo 11 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 358/2002,
relativo a dezembro de 2021, conforme previsto no Ofício Circular/CVM/SEP/nº 02/2022.
Conforme declaração dos membros da administração da Companhia realizada nos termos da
regulamentação aplicável, os conselheiros fiscais da Companhia eram titulares de 20 mil (vinte mil)
ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de emissão social da Companhia, de seus
controladores, de suas controladas e de entidades sob controle comum, nos termos do formulário
apresentado em atendimento ao artigo 11 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
nº 358/2002, relativo a dezembro de 2021, conforme previsto no Ofício Circular/CVM/SEP/nº
02/2022.
Adicionalmente, em dezembro de 2020 o Conselho Fiscal da Companhia não estava instalado e,
portanto, não possuía quaisquer membros com mandato vigente.

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

Item

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

11,00

3,00

Nº de membros remunerados

5,00

3,00

Nome de plano

Quantidade de administradores que
reúnem as condições para se
aposentar

Metropolitan
Life
Seguros
e
Previdência Privada S/A (”Metlife”) e
Fundação CESP – Plano de
Previdência Psap Tiete ("Funcesp)

Não aplicável

0

Não aplicável

Metlife: Na ocorrência de invalidez ou
morte do participante, o saldo
acumulado na conta do participante
será posto à disposição do
participante,
beneficiários
e
sucessores legais, sem qualquer
prazo
de
carência,
mediante
solicitação devidamente instruída na
Metlife e a apresentação dos
documentos
previstos
no
regulamento.
Funcesp: O participante que tiver
cumprida a carência de filiação e
contar com mínimo 30 anos de tempo
de serviço, se do sexo masculino e
com 25, se do sexo feminino, poderá
requerer um benefício vitalício
antecipado. Na
ocorrência de
invalidez ou morte, se possuir 90 dias
de filiação, exceto em acidente de
trabalho.

Não aplicável

1.475.718,85

Não aplicável

199.336,33

Condições para se aposentar
antecipadamente

Valor atualizado das contribuições
acumuladas no plano de previdência
até o encerramento do último exercício
social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores (em R$)

Valor total acumulado das
contribuições realizadas durante o
último exercício social, descontada a
parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores (em
R$)
Possibilidade e condições pararesgate
antecipado

Metlife: O participante poderá, após
completado o prazo de, no mínimo, 60
dias, a contar da data de registro na
Metlife da proposta de inscrição
solicitar o resgate total ou parcial do
valor acumulado em seu nome; ou a
portabilidade total ou parcial do valor

acumulado em seu nome, para outra
entidade
de
previdência
complementar, aberta ou fechada. O
intervalo mínimo entre pedidos de
resgate ou entre solicitações de
portabilidade do mesmo participante,
deverá ser de 60 dias, contados a
partir da data do registro do último
pedido ou solicitação.
O resgate da conta instituidora básica
e/ou suplementar seguirá a carência
determinada pela Resolução CNSP
139 de 27 de dezembro de 2005,
artigo 56, parágrafo 4º, conforme
segue: “Os recursos correspondentes
a cada uma das contribuições das
pessoas jurídicas no plano de
previdência somente poderão ser
resgatados após o período de
carência de um ano civil completo,
contado a partir do 1º dia útil do mês
de janeiro do ano subsequente ao da
contribuição.
O participante, na hipótese de perda
do vínculo empregatício ou de
administração com a instituidora, terá
sempre direito ao valor total dos
recursos acumulados na Conta
Participante – Básica e Suplementar,
acrescido de um percentual do valor
acumulado na Conta Empresa –
Básica, calculado de acordo com as
informações da tabela abaixo.
Funcesp: Ao perder o vínculo
empregatício com a empresa, o
participante
pode
optar
pelo
recebimento
do
saldo
das
contribuições de acordo com a
modalidade do benefício - Benefício
Definido - BD: Serão restituídos os
saldos da contribuição mensal feita
pelo participante e da joia atuarial
(caso tenha sido paga). As
contribuições
relativas
à
patrocinadora
feitas
pelos
participantes auto patrocinados, a
partir de julho de 2005, serão
devolvidas, exceto as destinadas à
cobertura de benefícios de risco
(aposentadoria por invalidez e pensão
por morte). Contribuição Variável –
CV: Serão restituídos os saldos das
contribuições do participante e até
90% das contribuições feitas pelo
patrocinador, conforme o tempo de
filiação do participante (0,5% para
cada mês).

Tempo de contribuição ao programa

% a ser liberado sobre as contribuições básicas da instituidora

Até 1 mês

Metlife e Funcesp: 0%

Metlife: 100%.
A partir de 1 mês

Funcesp: Serão restituídos até 90% das contribuições feitas pelo
patrocinador, conforme o tempo de filiação do participante (0,5% para cada
mês).

São expressamente vedados quaisquer resgates ou portabilidades para outras entidades de
previdência aberta ou fechada, totais ou parciais, dos valores acumulados na conta básica
instituidora, sem que antes sejam cumpridos s requisitos para aquisição de direitos de exercício,
descritos acima.

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:
Considerando que a constituição da Companhia se deu em 20 de março de 2020, não houve o reconhecimento de qualquer remuneração nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2020 aos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal.

Remuneração máxima, mínima e média - exercício social encerrado em 31/12/2021

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Número total de membros

11

3

5

Número de membros remunerados

5

3

5

Valor da maior remuneração individual

108.960

279.967

29.880

Valor da menor remuneração
individual

60.960

166.898

29.880

Valor médio da remuneração individual

90.960

217.342

29.880

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não há mecanismos formalmente
aprovados relativos à remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição
do cargo ou de aposentadoria.
Não obstante, no âmbito da atividade da Companhia, e conforme prática comum de mercado, a
Companhia pode vir a negociar com membros da 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

Considerando que a constituição da Companhia se deu em 20 de março de 2020, não houve o
reconhecimento de qualquer remuneração nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2019 e 2020 aos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal.

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

2021

2020

2019

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

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, nos três últimos exercícios sociais, 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.

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
Considerando que a constituição da Companhia se deu em 20 de março de 2020, não houve o
reconhecimento de qualquer remuneração nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2019 e 2020 aos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal.
A tabela 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 no último exercício social. 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 2021 (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

45.114.880

-

Controladas

-

-

-

Sociedades sob controle
comum

-

5.215.164

-

Controladores diretos e
indiretos

Conselho Fiscal
-

Total

5.215.164

13.16 - Outras informações relevantes

Informações adicionais em relação ao item 13.4 deste Formulário de Referência
A The AES Corporation mantém plano de remuneração a colaboradores próprios e de suas
controladas, diretas e indiretas, relacionado com a outorga de instrumentos patrimoniais. A
concessão desses instrumentos patrimoniais ocorre quando determinadas condições
preestabelecidas são atingidas. As ações ou opções de ações concedidas pela The AES
Corporation são registradas na Companhia ao valor justo do instrumento patrimonial na data de sua
outorga.
De acordo com o CPC 10 (R1) – Pagamento baseado em ações, o custo de transações de outorga
de títulos patrimoniais é reconhecido no resultado do exercício em contrapartida a uma reserva de
capital, no patrimônio líquido a Companhia, em conta específica que indica o compromisso futuro
do controlador da Companhia de aportar os recursos necessários para suportar a outorga das
ações e opções de ações recebidas a tais colaboradores da Companhia. Ainda, de acordo com a
referida norma contábil, a reserva de capital constituída poderá ser utilizada para aumentar o capital
da Companhia em favor da The AES Corporation, sendo garantia aos demais acionistas a
participação nesse aumento de capital.

ANEXO V – QUADRO COMPARATIVO COM JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

REDAÇÃO ORIGINAL E COMPARADA
COM JUSTIFICATIVAS DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS AO ESTATUTO SOCIAL DA JBS S.A.
Redação Atual
Capítulo II

Capital Social e Ações

Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito
e integralizado é de R$ 500,00 (quinhentos
reais), representado por 500 (quinhentas) ações,
sendo todas ordinárias nominativas e escriturais,
sem valor nominal.

Redação Comparada
Capítulo II

Capital Social e Ações

Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito
e integralizado é de R$ 2.116.000.500,00 (dois
bilhões, cento e dezesseis milhões e quinhentos
reais)
R$ 500,00
(quinhentos
reais),
representado por 492.106.495 (quatrocentas e
noventa e dois milhões, cento e seis mil,
quatrocentas e noventa e cinco) 500
(quinhentas) ações, sendo todas ordinárias,
nominativas, e escriturais, e sem valor nominal.

Artigo 21. Além das demais matérias previstas
em lei e neste Estatuto Social, compete ao
Conselho de Administração:
N/A

(...)
(xix) deliberar sobre a emissão de quaisquer
instrumentos de crédito para a captação de
recursos por meio de oferta pública de

Comentários/Justificativas sobre as
Alterações Propostas
A alteração proposta busca refletir o valor
atualizado do capital social e o número total de
ações de emissão da Companhia, tendo em vista
(i) os aumentos de capital aprovados (a) na
Assembleia Geral Extraordinária de 29 de janeiro
de 2021 e (b) na reunião do Conselho de
Administração da Companhia de 28 de setembro
de 2021, e (ii) o cancelamento de ações em
tesouraria aprovado na reunião do Conselho de
Administração de 3 de novembro de 2021.
Tendo em vista que não haverá alteração no
valor do capital social, o ajuste não produz
efeitos jurídicos materiais. O ajuste também não
produzirá efeitos econômicos relevantes, haja
vista que o valor do capital social e o número de
ações em que se divide o capital já foram
alterados.
A alteração proposta visa a atribuir ao Conselho
de Administração da Companhia a competência
para deliberar sobre emissão de instrumentos de
crédito para a captação de recursos por meio de
oferta pública de distribuição, alinhando o
Estatuto Social da Companhia ao disposto no
artigo 6º da Instrução CVM n.º 566, de 31 de
julho de 2015, conforme alterada.
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Redação Atual

Redação Comparada

Comentários/Justificativas sobre as
Alterações Propostas

distribuição, sejam debêntures não conversíveis
em ações, notas promissórias, “commercial
papers”, “bonds”, “notes”, ou outros de uso
comum no mercado, bem como sobre suas
condições de emissão e resgate;

O ajuste não produzirá efeitos econômicos
relevantes. Do ponto de vista jurídico, o ajuste
ampliará o rol de competências atribuídas ao
Conselho de Administração.

Artigo 21. Além das demais matérias previstas
em lei e neste Estatuto Social, compete ao
Conselho de Administração:

Artigo 21. Além das demais matérias previstas
em lei e neste Estatuto Social, compete ao
Conselho de Administração:

(...)

(...)

(xxv) deliberar sobre a participação ou
realização de quaisquer operações com partes
relacionadas que envolvam valor, individual ou
em uma série de operações com mesmas partes
e objeto e em um mesmo exercício social, igual
ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais), com exceção das (a) controladas cujo
capital social seja direta ou indiretamente
integralmente detido pela Companhia; (b)
controladas cujo capital social seja direta ou
indiretamente
integralmente
detido
pela
Companhia, com exceção de uma ação/quota,
detida por outrem a fim de garantir a pluralidade
de sócios, sendo certo que não necessitarão de
aprovação pelo Conselho de Administração,
independentemente do valor envolvido, as
transações relativas à celebração de contratos de
compra e venda de energia com partes
relacionadas, conforme previsto na Política de
Transações com Partes Relacionadas da
Companhia;

(xxvi) (xxv)
ressalvada a competência legal
de a Assembleia Geral deliberar acerca de
transações com partes relacionadas com valor
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor
dos ativos totais da Companhia constantes do
último balanço aprovado, nos termos do artigo
122, inciso X, da Lei das Sociedades por Ações,
deliberar sobre a participação ou realização de
quaisquer operações com partes relacionadas
que envolvam valor, individual ou em uma série
de operações com mesmas partes e objeto e em
um mesmo exercício social, igual ou superior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com
exceção das (a) controladas cujo capital social
seja direta ou indiretamente integralmente
detido pela Companhia; (b) controladas cujo
capital social seja direta ou indiretamente
integralmente detido pela Companhia, com
exceção de uma ação/quota, detida por outrem
a fim de garantir a pluralidade de sócios, sendo
certo que não necessitarão de aprovação pelo
Conselho de Administração, independentemente
do valor envolvido, as transações relativas à

A alteração proposta busca ressalvar a
competência do Conselho de Administração da
Companhia para deliberar acerca de transações
entre partes relacionadas, reconhecendo a
competência da assembleia geral para deliberar
sobre operações cujo valor é superior a
determinado limite. Tal alteração visa a alinhar o
Estatuto Social da Companhia à nova redação do
artigo 122, inciso X, da Lei das Sociedades por
Ações introduzida pela Lei n.º 14.195, de 26 de
agosto de 2021.
O ajuste não produzirá efeitos jurídicos ou
econômicos relevantes, apenas refletindo
dispositivo legal.
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Redação Atual

Redação Comparada

Comentários/Justificativas sobre as
Alterações Propostas

celebração de contratos de compra e venda de
energia com partes relacionadas, conforme
previsto na Política de Transações com Partes
Relacionadas da Companhia;
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ANEXO VI – ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
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ESTATUTO SOCIAL
AES BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 37.663.076/0001-07
NIRE 35.300.552.644

Capítulo I

Denominação, Duração, Sede e Objeto

º. A AES Brasil Energia S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, regida pelo
presente Estatuto Social e pelas demais disposições legais aplicáveis.
Parágrafo 1º. Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem
denominado Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a
Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e
membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo
Mercado (“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo 2º. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das
ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.
º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
º. A Companhia tem sua sede social e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
e poderá abrir e/ou extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações em quaisquer
pontos do território nacional, mediante deliberação da Diretoria, e, no exterior, por proposta da
Diretoria e deliberação do Conselho de Administração.
Parágrafo 1º. A sede da Companhia não poderá ser transferida a outro Estado da
federação, devendo ser mantida a todo tempo, no Estado de São Paulo.
Parágrafo 2º. Competirá à Diretoria deliberar acerca da alteração do endereço da sede
social da Companhia, desde que tal endereço se mantenha na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
º. A Companhia tem por objeto social: (i) participar em outras sociedades como sócia,
acionista ou quotista; (ii) estudar, planejar, projetar, produzir, comercializar, construir executar e
operar (a) sistemas de produção, transmissão e comercialização de energia, resultante do
aproveitamento de rios e de outras fontes de energia incluindo, sem contudo se limitar, fontes
renováveis como a solar, eólica e biomassa, instalação e implantação de projetos de produção
independente de energia, operação e manutenção de usinas, obras e edificações correlatas, além
de compra e importação de equipamentos para a geração de energia, (b) barragens de
acumulação, eclusas e outros empreendimentos destinados ao aproveitamento múltiplo das águas
e de seus leitos e reservatórios, e (c) planos e programas de pesquisa e desenvolvimento de novas
fontes e vetores de energia, diretamente ou em cooperação com outras entidades; (iii) explorar,
desenvolver, produzir, importar, exportar, processar, tratar, transportar, carregar, estocar,
acondicionar, operar e manter atividades relacionadas ao suprimento, distribuição e
comercialização de combustíveis destinados à geração de energia, além de realizar liquefação e
regaseificação; (iv) prestar todo e qualquer serviço; e (v) desenvolvimento de outras atividades
correlatas de interesse da Companhia.

Parágrafo 1º. A Companhia tem como objeto principal a participação em outras sociedades
como sócia, acionista ou quotista. As demais atividades serão desempenhadas por meio de
sociedades controladas, subsidiárias ou filiais constituídas nos termos do presente Estatuto
Social.
Parágrafo 2º. O desenvolvimento das atividades relacionadas ao objeto social leva em
consideração os seguintes fatores: (i) os interesses, de curto e longo prazo, da Companhia
e de seus acionistas, e (ii) os efeitos econômicos, sociais, ambientais e jurídicos, de curto
e longo prazo, em relação aos seus colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes e
demais credores, bem como das comunidades em que a Companhia atue local e
globalmente.
Capítulo II

Capital Social e Ações

º. O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 2.116.000.500,00 (dois
bilhões, cento e dezesseis milhões e quinhentos reais), representado por 492.106.495
(quatrocentos e noventa e dois milhões, cento e seis mil, quatrocentas e noventa e cinco) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1º. O capital social autorizado é de R$ 4.600.000.000,00 (quatro bilhões e
seiscentos milhões de reais) totalmente composto por ações ordinárias nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 2º. A Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração,
independentemente de reforma estatutária, está autorizada a aumentar o capital social até
o limite referido no Parágrafo 1º deste Artigo 5º emitindo as ações correspondentes.
Parágrafo 3º. Na emissão de ações dentro do limite do capital autorizado serão fixados:
(a) quantidade, espécie e classe de ações; (b) preço da emissão; (c) demais condições de
subscrição e integralização em virtude da exigência da Lei nº 6.404/1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
Parágrafo 4º. O disposto no Parágrafo 2º deste Artigo 5º não se aplica na hipótese de
aumento de capital mediante integralização de bens, que dependerá de aprovação de
Assembleia Geral, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 5º. A Companhia também poderá emitir debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição, observando o limite do capital autorizado, mediante deliberação do
Conselho de Administração.
Parágrafo 6º. A critério do Conselho de Administração poderá ser realizada emissão sem
direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o artigo 171, parágrafo 4°, da
Lei das Sociedades por Ações, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição
pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle,
nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
Parágrafo 7º. O Conselho de Administração deverá dispor sobre as sobras de ações não
subscritas em aumento de capital, durante o prazo do exercício de preferência,
determinando, antes da venda das mesmas em bolsa de valores em benefício da
Companhia, o rateio, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem
manifestado, no boletim ou lista de subscrição, interesse em subscrever as eventuais
sobras.
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Parágrafo 8º. Os acionistas que deixarem de realizar as integralizações nas condições
fixadas ficarão de pleno direito constituídos em mora e sujeitos ao pagamento de juros de
1% (um por cento) ao mês, correção monetária, segundo índice a ser definido pelo
Conselho de Administração, e multa de 10% (dez por cento), calculados sobre os valores
em atraso, sem prejuízo das demais providências legais cabíveis.
Parágrafo 9º. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá adquirir
ações de sua própria emissão para fins de cancelamento ou manutenção em tesouraria,
determinar sua revenda ou recolocação no mercado, observadas as normas legais e demais
disposições aplicáveis, inclusive aquelas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”).
Parágrafo 10. As ações de emissão da Companhia são escriturais, mantidas em contas de
depósito em instituição depositária, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados.
A Companhia poderá autorizar a instituição depositária encarregada do registro das ações
escriturais a cobrar do acionista, observados os limites fixados pela Comissão de Valores
Mobiliários, o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais.
Parágrafo 11. A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações das
Assembleias Gerais.
Parágrafo 12. É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.
º. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas se confere o direito de preferência
para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de ações
possuídas, observando o disposto no artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações.
Capítulo III

Dos Órgãos da Companhia

º. São órgãos da Companhia:
(i)

a Assembleia Geral;

(ii)

o Conselho de Administração;

(iii)

a Diretoria;

(iv)

o Conselho Fiscal; e

(v)

os Comitês de Assessoramento à Administração.

Parágrafo Único. No desempenho de suas funções, os administradores (assim entendidos
como os membros do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento ao
Conselho de Administração e Diretoria) e membros do Conselho Fiscal (quando instalado)
deverão considerar o melhor interesse da Companhia, incluindo os interesses, expectativas
e os efeitos de curto e longo prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados à
Companhia e a suas subsidiárias: (i) os acionistas; (ii) os empregados ativos; (iii) os
fornecedores, consumidores e demais credores; e (iv) a comunidade e o meio ambiente
local e global.
Seção I

Assembleias Gerais

º. As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão, ordinariamente, uma vez por ano,
nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, nos termos da
legislação pertinente e, extraordinariamente, sempre que necessário, seja em função dos
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interesses sociais, ou de disposição deste Estatuto Social, ou quando a legislação aplicável assim
o exigir.
º. Dentro do limite de capital autorizado, a Assembleia Geral pode aprovar planos de
remuneração baseada em ações de emissão da Companhia, na forma da Lei das Sociedades por
Ações.
. As Assembleias Gerais, salvo as exceções previstas na legislação em vigor e neste
Estatuto Social, serão convocadas pelo Conselho de Administração ou acionistas, observadas as
disposições legais aplicáveis.
Parágrafo 1º. As convocações das Assembleias Gerais deverão ser efetuadas com o prazo
de antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias, em primeira convocação, e de, no mínimo,
8 (oito) dias em segunda convocação.
Parágrafo 2º. As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração e secretariadas por quem o presidente da Assembleia Geral indicar.
Parágrafo 3º. No caso de ausência do Presidente do Conselho de Administração, a
Assembleia Geral será presidida por outro administrador da Companhia por ele nomeado e
secretariada por quem o presidente da mesa indicar.
Parágrafo 4º. Para participar das Assembleias Gerais, os acionistas deverão apresentar à
Companhia: (i) documento de identidade, instrumento de mandato com reconhecimento da
firma do outorgante e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal,
conforme o caso; (ii) comprovante expedido pela instituição escrituradora; e/ou
(iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.
. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em
lei e na regulamentação aplicável, serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se
computando os votos em branco.
Seção II

Conselho de Administração

. O Conselho de Administração será constituído por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo,
11 (onze) membros efetivos e mantendo-se sempre que possível um número ímpar de membros,
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral. Os honorários e demais vantagens dos membros do
Conselho de Administração serão fixados pela Assembleia Geral.
Parágrafo 1º. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) VicePresidente, eleitos pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2º. O Conselho de Administração deverá ser composto por um mínimo de 2
(dois) conselheiros ou contar com 20% (vinte por cento) de seus membros, o que for maior,
enquadrados como conselheiros independentes (os "Conselheiros Independentes"), tal
como definidos no Regulamento do Novo Mercado, os quais devem ser expressamente
declarados como tais na Assembleia que os eleger.
Parágrafo 3º. Também serão considerados Conselheiros Independentes aqueles eleitos
mediante a faculdade prevista no artigo 141, parágrafos 4° e 5°, da Lei das Sociedades por
Ações, enquanto houver acionista controlador.
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Parágrafo 4º. Quando a aplicação do percentual definido no Parágrafo 2º deste Artigo 12
resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o
número inteiro imediatamente superior, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 5º. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma
pessoa.
. Os membros do Conselho de Administração terão mandato unificado de 2 (dois) anos,
sendo permitida a reeleição. Os membros do Conselho de Administração permanecerão no
exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores
. A posse dos membros do Conselho de Administração estará condicionada à assinatura
do termo de posse lavrado no respectivo livro da Companhia, ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis, bem como deverá contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida Artigo 47
deste Estatuto Social.
. Ocorrendo vacância no Conselho de Administração, os conselheiros remanescentes
indicarão um substituto em complementação de mandato, o qual permanecerá no cargo até a
próxima Assembleia Geral em que for eleito o Conselho de Administração para um novo mandato
unificado de 2 (dois) anos. Ocorrendo a vacância da maioria dos cargos do Conselho de
Administração, a Assembleia Geral deverá ser convocada para proceder a nova eleição.
Parágrafo 1º. O Presidente do Conselho de Administração será substituído, nos seus
impedimentos temporários, pelo Vice-Presidente, ou, na falta deste, por outro Conselheiro
por ele indicado (exceto em casos de impedimento por conflito de interesses) e, não
havendo indicação, por escolha dos demais membros do Conselho de Administração.
Parágrafo 2º. Em caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração,
assumirá o Vice-Presidente, que permanecerá no cargo até que o Conselho de
Administração escolha seu novo titular, exercendo o substituto mandato pelo prazo
restante.
. O Conselho de Administração reunir-se-á em reuniões ordinárias em periodicidade
mínima trimestral e, extraordinariamente, sempre que convocado nos termos do presente Estatuto
Social.
Parágrafo Único. As decisões do Conselho de Administração deverão ser transcritas em
atas, as quais serão lavradas em livro próprio mantido na sede social da Companhia.
. O Conselho de Administração reunir-se-á quando convocado pelo Presidente ou por
solicitação da maioria de seus membros, podendo dita convocação ser solicitada, de forma
justificada, por qualquer membro do Conselho de Administração. As reuniões do Conselho de
Administração somente serão consideradas validamente instaladas se contarem com a presença
da maioria dos membros do Conselho de Administração.
Parágrafo 1º. O Conselho de Administração reunir-se-á com a presença da maioria dos
seus membros e deliberará pelo voto da maioria dos presentes, tendo o presidente, além
do voto próprio, o de qualidade.
Parágrafo 2º. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas mediante
convocação por escrito com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em primeira
convocação, e de 3 (três) dias úteis, em segunda convocação, e com apresentação da data,
horário e local da reunião, bem como da pauta dos assuntos a serem tratados.
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. Os membros do Conselho de Administração poderão participar de qualquer reunião do
Conselho de Administração por meio de conferência telefônica, videoconferência ou outros meios
de comunicação por meio dos quais todas as pessoas participantes da reunião possam ouvir as
demais, e tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião.
. Independentemente das formalidades previstas no Artigo 17 acima, será considerada
regular a reunião a que comparecerem todos os conselheiros
. O membro do Conselho de Administração deve se abster de participar de qualquer
reunião, discussão ou votação sobre assunto com relação ao qual tenha interesse conflitante com
a Companhia ou que possa beneficiá-lo de maneira particular, devendo tal membro cientificar o
Conselho do seu impedimento e fazer consignar, em ata, a natureza e extensão do seu interesse.
. Além das demais matérias previstas em lei e neste Estatuto Social, compete ao
Conselho de Administração:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii)

eleger e destituir os membros da Diretoria da Companhia, fixando-lhes as
atribuições;

(iii)

fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de
celebração e praticar quaisquer outros atos;

(iv)

convocar Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgado
conveniente;

(v)

manifestar-se sobre o relatório da administração, as demonstrações contábeis e
contas da Diretoria em periodicidade mínima trimestral;

(vi)

a aprovação, no início de cada exercício, dos Planos de Negócios Anual e
Quinquenal, que compreenderão os orçamentos anuais ou plurianuais, todos os
planos de investimento de capital, os planos estratégicos e os programas de
manutenção das instalações da Companhia, bem como suas revisões cujas
variações sejam superiores a 5% (cinco por cento) das despesas ou dos
investimentos previstos no orçamento aprovado;

(vii)

escolher e destituir auditores independentes;

(viii)

submeter à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;

(ix)

deliberar sobre a emissão, colocação, preço e condições de integralização de
ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, bem como fazer
os aumentos e as chamadas de capital, nos limites do capital autorizado;

(x)

deliberar sobre a outorga, dentro do capital autorizado, e de acordo com o plano
aprovado pela Assembleia Geral, de opção de compra de ações a seus
administradores e empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à
Companhia, sem direito de preferência para os acionistas;

(xi)

deliberar sobre a abertura de subsidiárias da Companhia, no exterior, sendo
vedada, em qualquer caso, a abertura de subsidiária cujo objeto social contemple
atividades ou negócios estranhos ao objeto da Companhia;

(xii)

deliberar sobre a aquisição de bens cujo valor exceda a 5% do patrimônio líquido
total da Companhia, ou qualquer porcentagem inferior deste que venha a ser
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estabelecida pelo Conselho de Administração, determinado com base nas
demonstrações financeiras auditadas mais recentes da Companhia;
(xiii)

deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto Social que lhe forem submetidos
pela Diretoria ou determinados pela Assembleia Geral;

(xiv)

deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio da Companhia, à Taxa
de Juros de Longo Prazo – TJLP;

(xv)

deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários e intercalares, à conta de
lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço, anual ou
semestral;

(xvi)

deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários em períodos inferiores a
1 (um) semestre, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do
exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo
182, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações;

(xvii)

deliberar sobre a abertura de programas de recompra de ações e sobre a aquisição
de ações, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação,
observado o disposto no Artigo 5º, Parágrafo 9º, deste Estatuto Social;

(xviii)

deliberar sobre a celebração de quaisquer acordos, contratos, documentos, títulos,
notas promissórias comerciais, instrumentos ou investimentos de capital,
financiamentos, empréstimos, mútuos, em um valor superior a R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais) em valor individual ou em uma série de operações com
mesmas partes e objeto em um mesmo exercício social, com exceção de contratos
de comercialização de energia;

(xix)

deliberar sobre a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de
recursos por meio de oferta pública de distribuição, sejam debêntures não
conversíveis em ações, notas promissórias, “commercial papers”, “bonds”, “notes”,
ou outros de uso comum no mercado, bem como sobre suas condições de emissão
e resgate;

(xx)

deliberar sobre a venda, a locação, cessão, transferência, alienação, liquidação ou
outra disposição, de qualquer ativo ou participação acionária da Companhia por um
valor que exceda R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), exceto nos
seguintes casos: (a) se estiverem especificados no Plano de Negócios Anual; ou
(b) os contratos de compra e venda de energia;

(xxi)

deliberar sobre a alienação ou cessão de bens integrantes do ativo imobilizado da
Companhia cujos valores excedam, isolada ou conjuntamente, por exercício social,
o limite de 15% (quinze por cento) do ativo imobilizado consolidado, aferido com
base nas demonstrações financeiras anuais auditadas mais recentes apresentadas
pela Companhia à CVM;

(xxii)

deliberar sobre a prestação de quaisquer garantias por obrigações de terceiros que
excedam, isolada ou conjuntamente, o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) por exercício social, exceto pela prestação de garantias por obrigações
relacionadas a contratos de energia – que não estará sujeita à deliberação pelo
Conselho de Administração –, assumidas por (a) controladas direta ou
indiretamente integralmente detidas pela Companhia; (b) controladas cujo capital
social seja direta ou indiretamente integralmente detido pela Companhia, com
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exceção de uma ação/quota, detida por outrem a fim de garantir a pluralidade de
sócios; ou (c) sociedades coligadas da Companhia, até o limite da proporção que a
participação da Companhia represente em relação ao capital social total de tais
sociedades, desde que os demais sócios da referida coligada não sejam partes
relacionadas da Companhia;
(xxiii)

deliberar sobre a oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da Companhia
cujos valores excedam, isolada ou conjuntamente, por exercício social, o limite de
20% (vinte por cento) do ativo imobilizado consolidado, aferido com base nas
demonstrações financeiras anuais consolidadas auditadas mais recentes
apresentadas pela Companhia à CVM;

(xxiv)

aprovar o regimento interno do Conselho de Administração;

(xxv)

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer OPA (conforme
abaixo definido) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio
de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação
do edital da OPA, e que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos
acionistas e em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos
valores mobiliários de sua titularidade; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo
ofertante em relação à Companhia; e (iii) as alternativas à aceitação da OPA
disponíveis no mercado;

(xxvi)

ressalvada a competência legal de a Assembleia Geral deliberar acerca de
transações com partes relacionadas com valor superior a 50% (cinquenta por cento)
do valor dos ativos totais da Companhia constantes do último balanço aprovado,
nos termos do artigo 122, inciso X, da Lei das Sociedades por Ações, deliberar sobre
a participação ou realização de quaisquer operações com partes relacionadas que
envolvam valor, individual ou em uma série de operações com mesmas partes e
objeto e em um mesmo exercício social, igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), com exceção das (a) controladas cujo capital social seja direta ou
indiretamente integralmente detido pela Companhia; (b) controladas cujo capital
social seja direta ou indiretamente integralmente detido pela Companhia, com
exceção de uma ação/quota, detida por outrem a fim de garantir a pluralidade de
sócios, sendo certo que não necessitarão de aprovação pelo Conselho de
Administração, independentemente do valor envolvido, as transações relativas à
celebração de contratos de compra e venda de energia com partes relacionadas,
conforme previsto na Política de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia;

(xxvii) analisar e se manifestar sobre propostas para aquisição, incorporação,
incorporação de ações, fusão ou cisão da Companhia, além de negociar os
respectivos instrumentos de Protocolo e Justificativa, bem como submeter referidas
operações à aprovação da Assembleia Geral;
(xxviii) definir e apresentar à Assembleia Geral a escolha de instituição ou empresa
especializada em avaliação econômica de empresas para a elaboração do laudo de
avaliação das ações da Companhia, nos casos de oferta pública de aquisição de
ações da Companhia para cancelamento do registro de companhia aberta ou de
saída no Novo Mercado, na forma do Capítulo V deste Estatuto Social;
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(xxix)

autorizar a participação da Companhia em outras sociedades como sócia quotista
ou acionista, bem como a sua participação em acordos de investimento, associação
e/ou acordos de acionistas e sobre a constituição de sociedades, no Brasil ou no
exterior, pela Companhia, sempre que o respectivo valor envolvido na participação,
individual ou em uma série de operações com mesmas partes e objeto, em um
mesmo exercício social, for igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais); e

(xxx)

autorizar a contratação ou aditamento, pela Companhia ou por qualquer de suas
sociedades controladas, de quaisquer empréstimos, financiamentos ou obrigações
que visem à aquisição de ativos ou de participação em outras empresas, consórcios,
sociedades ou comunhões e condomínios, cujo valor individual ou em uma série de
operações com mesmas partes e objeto em um mesmo exercício social, seja igual
ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), com exceção de
contratos de comercialização de energia.

Parágrafo Único. As importâncias determinadas em Reais neste Artigo 21 serão
consideradas com ajuste ao final de cada exercício social, de acordo com a variação do
IGP-M/FGV.
. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto favorável de,
no mínimo, a maioria dos conselheiros presentes.
Seção III

Diretoria

. A Companhia será administrada por uma Diretoria composta um mínimo de 2 (dois) e
por até 8 (oito) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente de
Relações com Investidores e os demais Diretores Vice-Presidentes sem designação específica. Os
membros da Diretoria exercerão suas funções na forma estabelecida no presente Estatuto Social,
competindo ao Conselho de Administração fixar as atribuições individuais que serão aplicáveis aos
Diretores Vice-Presidentes sem designação específica, observado o previsto no Parágrafo 3º deste
Artigo 23 do Estatuto Social.
Parágrafo 1º. Observado o limite mínimo de 2 (dois) membros da Diretoria previsto no
artigo 143, caput, da Lei das Sociedades por Ações, os cargos previstos no Artigo 23, caput,
deste Estatuto Social poderão ser acumulados por uma mesma pessoa.
Parágrafo 2º. Compete ao Diretor Presidente: (i) presidir os negócios da Companhia de
forma geral voltado para a consecução do seu objeto social, incluindo as definições e
alterações da estrutura organizacional; (ii) implementar a política geral da Companhia fixada
pelo Conselho de Administração e as atividades de elaboração do plano de negócios e de
crescimento; (iii) convocar e presidir os trabalhos das reuniões de Diretoria e coordenar as
atividades de seus membros; (iv) conduzir o atendimento e as relações com os órgãos
governamentais, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, quando instalado;
(v) conduzir o desenvolvimento, implementação e gestão das ações, políticas e programas
de recursos humanos, operações, novos negócios e regulação setorial; (vi) representar a
Companhia perante autoridades públicas, regulatórias e veículos de comunicação; e
(vii) administrar os ativos da Companhia.
Parágrafo 3º. Compete ao Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores:
(i) representar a Companhia nas relações com os mercados de capitais e financeiro, interno
e externo, responsabilizando-se pela prestação de informações à CVM e às bolsas de
valores, bem como pela manutenção do registro de companhia aberta; (ii) gerir a estrutura
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de capital, nível de endividamento, fluxo de caixa e demais recursos financeiros necessários
à operação e expansão da Companhia, conforme orçamento anual; (iii) coordenar as
políticas acionárias, de dividendos e operações econômico-financeiras; (iv) coordenar a
elaboração e conduzir o processo de aprovação do orçamento anual da Companhia, com a
participação de todas as Diretorias; (v) coordenar o trabalho de preparação das
demonstrações contábeis e fiscais, prestação de contas ao mercado e atividades
assessórias em atendimento da regulamentação aplicável; e (vi) coordenar as análises de
investimento e viabilidade financeira dos projetos da Companhia.
Parágrafo 4º. Os Diretores Vice-Presidentes sem designação específica terão suas
respectivas competências atribuídas pelo Conselho de Administração, os quais deverão
orientar, coordenar e supervisionar as atividades específicas que lhes venham a ser
atribuídas nos termos deste Artigo 23, Parágrafo 4º, do Estatuto Social.
. O mandato dos membros da Diretoria será de 3 (três) anos, admitida a reeleição.
Parágrafo Único. Terminado o prazo de mandato, os membros da Diretoria permanecerão
nos cargos até a posse dos sucessores.
. Em caso de vacância definitiva de cargo da Diretoria, a respectiva substituição, para
completar o prazo de gestão, será deliberada pelo Conselho de Administração.
. Durante o período do impedimento temporário de qualquer Diretor, as funções a ele
atribuídas serão desempenhadas temporariamente por outro Diretor a ser designado pelo Conselho
de Administração.
. Os membros da Diretoria desempenharão suas funções de acordo com o objeto social
da Companhia e de modo a assegurar a condução normal de seus negócios e operações com
estrita observância das disposições deste Estatuto Social e das resoluções das Assembleias Gerais
de Acionistas e do Conselho de Administração.
. À Diretoria compete administrar e representar a Companhia, com poderes para contrair
obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos, doar, onerar e alienar bens sociais, inclusive os
integrantes do ativo permanente, sempre observadas as disposições e os limites aqui previstos e
as competências do Conselho de Administração previstos em lei e neste Estatuto Social.
. A posse dos Diretores estará condicionada à prévia assinatura do termo de posse
lavrado no respectivo livro da Companhia, que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória referida no Artigo 47 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis.
. A Diretoria reunir-se-á por convocação do Diretor Presidente da Companhia com a
presença da maioria de seus membros.
Parágrafo 1º. As decisões da Diretoria tomar-se-ão por maioria de votos dos membros
presentes, tendo o Diretor Presidente da Companhia, além do voto pessoal, o de qualidade.
Parágrafo 2º. Caberá a qualquer membro da Diretoria, ressalvadas as competências legais
e estatutárias, a representação judicial e extrajudicial da Companhia.
Parágrafo 3º. A representação da Companhia em relação a documentos que envolvam a
Companhia em obrigações ou exonerem terceiros de responsabilidade conterão a
assinatura de: (i) 2 (dois) membros da Diretoria; ou (ii) 1 (um) membro da Diretoria em
conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais; ou (iii) 2 (dois) procuradores com
poderes especiais.
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Parágrafo 4º. Os instrumentos de mandato da Companhia deverão ser assinados,
conjuntamente, por 2 (dois) Diretores e estabelecerão expressamente a limitação dos
poderes. Os instrumentos de mandato serão outorgados por prazo certo não superior a 1
(um) ano, exceto os outorgados para fins judiciais, arbitrais e/ou administrativos em que
seja da essência do mandato o seu exercício até o encerramento da questão ou processo.
. Compete a qualquer membro da Diretoria, além de exercer os poderes conferidos pelo
presente Estatuto Social, as atribuições que lhe serão fixadas pelo Conselho de Administração.
. O Diretor Presidente será substituído, nos seus impedimentos temporários, pelo Diretor
Vice-Presidente de Relações com Investidores ou, na falta deste, por outro Diretor a ser designado
pelo Conselho de Administração, sendo certo que na hipótese de impedimento por conflito de
interesses, o Diretor não poderá intervir na matéria em questão, seja diretamente ou por meio de
substituto discricionariamente indicado.
Seção IV

Conselho Fiscal

. A Companhia terá um Conselho Fiscal que se instalará somente a pedido de acionistas
nos termos da lei e terá as atribuições e os poderes conferidos por lei.
Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal será constituído de no mínimo 3 (três) e no máximo 5
(cinco) membros efetivos e o mesmo número de suplentes, com mandato de 1 (um) ano,
eleitos em Assembleia Geral, que também estabelecerá a respectiva remuneração,
permitida a reeleição.
Parágrafo 2º. Na hipótese da vacância ou impedimento de membro efetivo, convocar-se-á
o respectivo suplente.
Parágrafo 3º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso
obrigatório das despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho da função,
será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, respeitados os limites legais.
Parágrafo 4º. Sem prejuízo das atribuições e competências do Conselho Fiscal, não estará
a cargo dos membros do Conselho Fiscal assuntos negociais e de estratégia.
Parágrafo 5º. A posse dos membros do Conselho Fiscal, fica condicionada à assinatura de
termo de posse, que devem contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no
Artigo 47 deste Estatuto Social.
Seção V

Comitês de Assessoramento à Administração

. O Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia poderá ter comitês de
assessoramento, permanentes ou não, para auxílio, assessoramento e suporte. A instalação de
tais comitês, a eleição de seus membros e a definição das regras referentes à sua competência e
ao seu funcionamento serão definidas pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria da
Companhia, conforme o caso.
. Sem prejuízo do previsto no Artigo 34 acima, a Companhia terá um Comitê de Auditoria,
órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, composto por, no mínimo, 3
(três) membros, sendo que ao menos 1 (um) é Conselheiro Independente, e ao menos 1 (um) deve
ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.
Parágrafo 1º. O mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular ambas as
características referidas no caput deste Artigo 35.
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Parágrafo 2º. As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria estão definidas em seu
regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração.
. Compete ao Comitê de Auditoria, entre outras matérias previstas em seu regimento
interno:
(i)

opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(ii)

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;

(iii)

acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da
Companhia;

(iv)

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

(v)

avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da Companhia, incluindo a Política de Transações entre Partes
Relacionadas; e

(vi)

possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além
de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos
específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação.
Capítulo IV

Exercício Social, Balanço e Lucros

. O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de
cada ano. No dia 30 de junho e no encerramento do exercício levantar-se-á o balanço patrimonial
da Companhia e serão produzidas as demais demonstrações contábeis previstas na Lei das
Sociedades por Ações e demais normativos aplicáveis, para os fins previstos neste Artigo 37,
Parágrafo Único, abaixo. Adicionalmente, a Companhia levantará demonstrações contábeis
trimestrais para os fins previstos na regulamentação aplicável da CVM.
Parágrafo Único. A distribuição dos resultados apurados em 30 de junho e 31 de dezembro
de cada ano far-se-á semestralmente, ou em períodos inferiores a 1 (um) semestre, caso o
Conselho da Administração delibere a distribuição de dividendos intermediários, conforme
previsto neste Estatuto Social, com base em balanço especial levantado para esse fim.
. Observadas além as normas legais aplicáveis, do resultado do exercício serão
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, destinando-se:
(i)

5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, até o máximo previsto em
lei;

(ii)

25% (vinte e cinco por cento) para o pagamento do dividendo obrigatório nos termos
do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;

(iii)

mediante proposta da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, ouvido
o Conselho Fiscal (se em funcionamento), o saldo remanescente do lucro será
destinado à reserva de lucros, observado o previsto no Parágrafo 3º abaixo, e/ou
distribuído aos acionistas, conforme aprovado pela Assembleia Geral. Este saldo
remanescente do lucro terá a sua destinação integral proposta nas demonstrações
contábeis, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral, sendo que
qualquer retenção de lucros do exercício pela Companhia deve ser obrigatoriamente
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acompanhada de proposta orçamentária previamente aprovada pelo Conselho de
Administração.
Parágrafo 1º. O dividendo de que trata o inciso (ii) deste Artigo 38 não será obrigatório no
exercício em que a Diretoria informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível
com a situação financeira da Companhia.
Parágrafo 2º. O pagamento de juros sobre o capital próprio poderá ser deduzido do
montante de dividendos obrigatório a pagar.
Parágrafo 3º. A reserva de lucros estatutária terá a finalidade de reforço de capital de giro
e/ou financiamento da expansão e desenvolvimento das atividades da Companhia e de
suas controladas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital ou criação de
novos empreendimentos ou aquisição de novas sociedades. O saldo da reserva de lucros
estatutária não poderá ultrapassar o valor do capital social conforme o disposto no
artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações. Atingindo esse limite, a administração deverá
propor à Assembleia Geral a aplicação do excesso na integralização ou aumento do capital
social, ou na distribuição de dividendos.
Capítulo V

Alienação de Controle, Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e
Saída do Novo Mercado

. Para fins deste Capítulo V, os seguintes termos com iniciais maiúsculas terão os
significados a eles atribuídos abaixo:
“Adquirente” significa qualquer pessoa (incluindo, sem limitação, qualquer pessoa natural
ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de
direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou
no exterior), ou Grupo de Acionistas para quem o Acionista Controlador Alienante transfere,
direta ou indiretamente, as Ações de Controle em uma Alienação de Controle da
Companhia;
“Acionista Controlador” significa o(s) acionista(s) ou Grupo de Acionistas que exerça(m)
o Poder de Controle da Companhia;
“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove
a Alienação de Controle da Companhia;
“Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta,
ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da
Companhia;
“Ações em Circulação” significa as ações emitidas pela Companhia, excetuada as ações
detidas pelo acionista controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores, e
aquelas em tesouraria. Para fins do cálculo mencionado no Artigo 42, inciso (ii), deste
Estatuto Social, considera-se em circulação apenas as ações cujos titulares concordem
expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para o leilão da OPA, na
forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de aquisição de
ações de companhia aberta para cancelamento de registro;
“Alienação de Controle” significa a transferência, direta ou indireta, a terceiro, a título
oneroso, das Ações de Controle;
“Grupo de Acionistas” significa o grupo de duas ou mais pessoas que sejam (a) vinculadas
por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, inclusive acordo de acionistas, seja
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diretamente ou por meio de Controladas, Controladoras ou sob Controle Comum; ou
(b) entre os quais haja relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que estejam
sob Controle comum;
“Ofertante” significa a Companhia ou seu Acionista Controlador;
“OPA” significa Oferta Pública de Aquisição de Ações;
“Poder de Controle” (bem como seus termos correlatos “Controlador”, “Controlada”,
“Controle” ou “sob Controle Comum”) significa o poder efetivamente utilizado para dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou
indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida.
“Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser
determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida
ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM.
. A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, quanto
por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição suspensiva ou resolutiva
de que o Adquirente se obrigue a efetivar OPA, tendo por objeto as ações de emissão da
Companhia de titularidade dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os
prazos previstos na legislação e regulamentação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de
forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.
. A saída da Companhia do Novo Mercado poderá ocorrer em decorrência (i) de decisão
do Acionista Controlador ou da Companhia; (ii) do descumprimento de obrigações do Regulamento
do Novo Mercado; e (iii) do cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou da
conversão de categoria do registro na CVM.
. A saída voluntária da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA,
respeitados os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas
públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta, e observados
os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deverá ser justo, o qual deverá ser obtido conforme
disposto no Artigo 43 deste Estatuto Social e nas demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis, sendo possível o pedido de nova avaliação da Companhia; e (ii) acionistas titulares de
mais de 1/3 (um terço) das Ações em Circulação, deverão aceitar a OPA ou concordar
expressamente com a saída do Novo Mercado sem efetuar a venda das ações.
Parágrafo 1º. Os aceitantes da OPA não poderão ser submetidos a rateio na alienação de
sua participação, observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na
regulamentação aplicável a ofertas públicas de aquisição de ações.
Parágrafo 2º. O Ofertante ficará obrigado a adquirir as Ações em Circulação
remanescentes, pelo prazo de 1 (um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo
preço final do leilão da OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do
edital, da legislação e da regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15
(quinze) dias contados da data do exercício da faculdade pelo acionista.
Parágrafo 3º. Independentemente da previsão contida no caput deste Artigo 42, a saída
voluntária da Companhia do Novo Mercado poderá ocorrer na hipótese de dispensa de
realização da OPA aprovada pela maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em
Circulação presentes em Assembleia Geral, desde que instalada em (i) primeira
convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
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do total das Ações em Circulação, ou (ii) segunda convocação, com a presença de qualquer
número de acionistas titulares de Ações em Circulação.
. Na OPA a ser feita pelo Acionista Controlador ou pela Companhia para o cancelamento
do registro de companhia aberta, o preço a ser ofertado deverá corresponder a preço justo, ao
menos igual ao valor de avaliação da Companhia apurado em laudo de avaliação de que tratam os
Parágrafos 1° e 2° deste Artigo 43, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1º. O laudo de avaliação mencionado no caput deste Artigo 43 deverá ser
elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e
independência quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus administradores e/ou
Acionista(s) Controlador(es), além de satisfazer os requisitos do artigo 8°, parágrafo 1°, da
Lei das Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6° desse
mesmo artigo.
Parágrafo 2º. A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela
determinação do preço justo a ser ofertado nos termos deste Artigo 43 é de competência
privativa da Assembleia Geral, observado os requisitos previstos no Artigo 42 acima.
. Na hipótese de operação de reorganização societária que envolva a transferência da
base acionária da Companhia, a(s) sociedade(s) resultante(s) deverá(ão) pleitear o ingresso no
Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que
aprovou a referida operação.
Parágrafo Único. Caso a operação de reorganização societária envolva sociedade
resultante que não pretenda pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares
das Ações em Circulação da Companhia presentes na Assembleia Geral deverão anuir com
essa decisão.
. A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado estará condicionada à efetivação de OPA a ser
realizada com as mesmas características descritas no Artigo 42 deste Estatuto Social
Parágrafo Único. Na hipótese de não atingimento do percentual de que trata o caput do
Artigo 42 deste Estatuto Social, após a realização de OPA, as ações de emissão da
Companhia ainda serão negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses no Novo Mercado,
contados da realização do leilão da OPA.
Capítulo VI

Liquidação e Dissolução

. Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão
competente para determinar a forma de liquidação, nomear o liquidante e os membros do Conselho
Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação.
Capítulo VII

Juízo Arbitral

. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, da sua condição de emissor, acionistas,
administradores, e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições
contidas na Lei nº 6.385/1976, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no neste
Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
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capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado
Capítulo VIII

Disposições Gerais

. A Companhia será regulada pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais
aplicáveis em vigor.

***
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ANEXO VII – INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CANDIDATOS AOS CARGOS DE MEMBRO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

(Conforme itens 12.5 a 12.10 do Anexo24 da ICVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009)
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do
emissor, indicar, em forma de tabela:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
a. nome

Juan Ignacio Rubiolo

b. data de nascimento

08/07/1976

c. profissão

Administrador de Empresas

d. CPF ou número de passaporte

Passaporte nº AAG610495

e. cargo eletivo ocupado

Membro efetivo do Conselho de
Administração

f.

11/02/2022

data da eleição

g. data da posse

11/02/2022

h. prazo do mandato

23/11/2022

i.

outros cargos ou funções no emissor

Não exerce
emissor.

j.

eleito pelo controlador

Sim, eleito pelo controlador

outros

cargos

k. membro independente e, caso positivo, critério
utilizado para determinar a independência

Não é membro independente

l.

0 (zero)

número de mandatos consecutivos

m. informações sobre:
(i)

principais experiências profissionais dos
últimos 5 anos, indicando: (a) nome e
setor de atividade da empresa; (b)
cargo e funções inerentes ao cargo; e
(c) atividade principal da empresa na
qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou
organizações que integram, (c.1) o
grupo econômico do emissor, ou (c.2)
se é controlada por acionista do
emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou espécie
de valores mobiliários do emissor; e

(ii)

indicação de todos os cargos de
administração que ocupe em outras

no

Originário da Argentina e atualmente
com domicílio profissional no
Panamá, o Sr. Juan Ignacio Rubiolo,
administrador de empresas, possui
mestrado em Gestão de Projetos
pela Universidade de Quebec, no
Canadá,
e
bacharelado
em
Administração de Empresas pela
Universidade Austral na Argentina.
Também realizou programas de
liderança e negócios executivos na
University of Virginia Darden School
of Business. Em 2018, foi nomeado
presidente da AES no México,
América Central e Caribe. Nessa
função, trabalha em parceria com
líderes
regionais,
reguladores,
clientes
e
comunidades
para
transformar a matriz energética de
economias inteiras e fornecer
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sociedades ou organizações do terceiro
setor

n. descrição de qualquer dos eventos elencados
abaixo nos últimos 5 anos:
(i)

qualquer condenação criminal;

(ii)

qualquer condenação em processo
administrativo sancionador na CVM e
as penas aplicadas; e

(iii)

qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial
qualquer

soluções mais sustentáveis e
inteligentes
para
atender
às
crescentes necessidades de energia.
O Sr. Rubiolo tem experiência
comprovada em desenvolvimento de
negócios, gestão de risco e
estratégia comercial, e combina seu
conhecimento do setor de energia
com os recursos globais da AES e
expertise local para acelerar a
transição responsável para a energia
sustentável.
Não esteve sujeito, nos últimos 5
anos, à condenação criminal, à
condenação
em
processo
administrativo da CVM e à
condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou
inabilitado para prática de atividade
profissional ou comercial legal.

a.

nome

Madelka Mitzuri McCalla
Molinar

b.

data de nascimento

03/09/1980

c.

profissão

Bacharel em ciências políticas e
sociologia

d.

CPF ou número de passaporte

Passaporte n.º PA0635589

e.

cargo eletivo ocupado

Membro efetivo do Conselho de
Administração

f.

data da eleição

23/03/2022

g.

data da posse

24/03/2022

h.

prazo do mandato

23/11/2022

i.

outros cargos ou funções no emissor

Não exerce
emissor.

j.

eleito pelo controlador

Sim, eleito pelo controlador

outros

cargos

k. membro independente e, caso positivo,
critério utilizado para determinar a independência

Não é membro independente

l.

0 (zero)

número de mandatos consecutivos

no
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m.

informações sobre:
(i)

principais experiências profissionais dos
últimos 5 anos, indicando: (a) nome e
setor de atividade da empresa; (b)
cargo e funções inerentes ao cargo; e
(c) atividade principal da empresa na
qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou
organizações que integram, (c.1) o
grupo econômico do emissor, ou (c.2)
se é controlada por acionista do
emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou espécie
de valores mobiliários do emissor; e

(ii)

indicação de todos os cargos de
administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro
setor

n. descrição de qualquer dos eventos elencados
abaixo nos últimos 5 anos:
(i)

qualquer condenação criminal;

(ii)

qualquer condenação em processo
administrativo sancionador na CVM e
as penas aplicadas; e

(iii)

qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial
qualquer

Originária
do
Panamá,
a
Sra. Madelka Mitzuri McCalla Molinar
é bacharel em ciências políticas e
sociologia. Além do cargo ocupado
na Companhia, a Sra. Molinar
também atua desde julho de 2014
como vice-presidente de relações
com partes interessadas globais e
impacto social da The AES
Corporation, acionista controladora
da Companhia. Anteriormente, a
Sra. Molinar atuou como diretora de
relações com partes interessadas da
AES na Europa, Oriente Médio e
África,
dando
suporte
à
implementação da visão estratégica
da AES. A Sra. Molinar também
atuou
como
diretora
de
responsabilidade social corporativa
da AES África de 2010 a 2013, e
como Especialista de Coordenação
da ONU no âmbito do Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas
(UNPD) no Panamá.
Não esteve sujeito, nos últimos 5
anos, à condenação criminal, à
condenação
em
processo
administrativo da CVM e à
condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou
inabilitado para prática de atividade
profissional ou comercial legal.
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12.6. Em relação à cada uma das pessoas que atuaram como membro do Conselho de
Administração ou Conselho Fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela,
o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que após a posse no cargo
Conselho de Administração

Percentual de participações nas
reuniões

Juan Ignacio Rubiolo

100%

Madelka Mitzuri McCalla Molinar

N/A

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários.
Não aplicável.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.
Não aplicável.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor
e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor;
(c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; e (d) (i) administradores do emissor
e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor.
Não há.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor com exceção daquelas
em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social;
Não há.
b. controlador direito ou indireto do emissor;
A Sra. Madelka Mitzuri McCalla Molinar atua desde julho de 2014 como vice-presidente de relações
com partes interessadas globais e impacto social da The AES Corporation, acionista controladora
da Companhia.
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c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não há.
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