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COMUNICADO AO MERCADO
A AES BRASIL ENERGIA S.A. (“AES Brasil” ou “Companhia”) (B3: AESB3), em cumprimento ao
disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de
2021, conforme alterada (“Resolução CVM 44”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em
atenção ao disposto no art. 150 da Lei das Sociedades por Ações e no art. 15 do Estatuto Social da Companhia,
que em reunião realizada em 05 de maio de 2022, os membros do Conselho de Administração da Companhia
elegeram o Sr. Jeffrey Kenneth MacKay ao cargo de conselheiro de administração, em complementação ao
mandato do Sr. Fellipe Agostini Silva, cuja renúncia foi comunicada ao mercado em 19 de abril de 2022.
Originário dos Estados Unidos, o Sr. MacKay, possui formação em Ciências Políticas pela Dartmouth
College, e Educação Executiva em Administração de Empresas pela University of Virginia’s Darden School of
Business e pelo Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) Business School.
Desde 2004 no grupo AES, ocupou vários cargos de liderança na área financeira nos EUA e na América
Latina. Fez parte da equipe que estabeleceu o centro financeiro do Panamá em 2008 e o centro financeiro de
Indianápolis em 2013. Em seus vários cargos de liderança, executou diversos financiamentos e participou
ativamente nas várias compras e vendas de ativos e outras transações estratégicas que ajudaram a moldar os
atuais portfólios dos EUA e México, América Central e Caribe (“MCAC”).
O Sr. MacKay, desde abril de 2022, vem expandindo suas responsabilidades atuais como CFO da MCAC
para também como CFO da Eurásia e lidera a área de Estratégia e Gestão de Portfólio para a unidade operacional
de Negócios Internacionais. Antes de suas funções atuais, atuou como Tesoureiro e Diretor de Fusões e
Aquisições da MCAC.
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