AES BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 37.663.076/0001-07
NIRE nº 35.300.552.644
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2022
1.

DATA, HORA, LOCAL: No dia 9 de junho de 2022, às 14h30, por videoconferência,

conforme o disposto no Estatuto Social da AES Brasil Energia S.A. (“Companhia”), situada à
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.376, 12º andar, Sala Digitalização, bairro Cidade
Monções, CEP: 04.571-936, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social,

presentes as Sras. Denise Duarte Damiani, Krista Sweigart e Susan Pasley Keppelman Harcourt,
e os Srs. Charles Lenzi, Francisco Jose Morandi Lopez (Presidente), Franklin Lee Feder, Jeffrey
Kenneth MacKay e Roberto Oliveira de Lima, e, por procuração, a Sra. Madelka Mitzuri McCalla
Molinar e os Srs. Bernerd Raymond Da Santos Ávila e Juan Ignacio Rubiolo (Vice-Presidente).
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez e

secretariados pela Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) nos termos do art. 21, item ‘xxix’ do Estatuto Social da

Companhia, a ratificação da realização pela Tucano Holdings III S.A., (“Tucano Holding III”) de
sua 1ª (primeira) emissão (“Emissão”) de notas comerciais escriturais, em série única, para
distribuição pública com esforços restritos (“Notas Comerciais”), no montante total de até
R$231.279.000,00 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e setenta e nove mil reais), nos
termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”), da Lei n° 14.195, de 26 de agosto de 2021 e das demais disposições
legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), das Obrigações Garantidas (conforme termo
definido no Termo de Emissão) no âmbito da Emissão, conforme os termos e condições previstos
no “Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Tucano Holdings III S.A.” (“Termo
de Emissão”), a ser celebrado entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (CNPJ/ME nº 36.113.876/0004-34) (“Agente Fiduciário”), representando
a comunhão dos titulares das Notas Comerciais (“Titulares das Notas Comerciais”); (ii) nos
termos do art. 21, item ‘xxix’ do Estatuto Social da Companhia, a aprovação da outorga de
garantia fidejussória, pela Companhia, na modalidade de fiança, a ser prestada pela Emissora,
na proporção de sua respectiva participação societária (direta ou indireta) na Tucano Holding III,
de maneira que a Companhia se obrigue, em conjunto com a Unipar Carbocloro S.A., em caráter
irrevogável e irretratável, perante os Titulares da Notas Comerciais, na qualidade de fiadoras,
pelo fiel, pontual e integral pagamento das Obrigações Garantidas, conforme os termos e
condições previstos no Anexo III ao Termo de Emissão (“Garantia Fidejussória”), em razão da
ausência da obtenção, pela Tucano Holding I, da anuência expressa do Banco do Nordeste do
Brasil para o compartilhamento de todas as Garantias Reais (conforme termo definido na

Escritura de Emissão) com os Titulares das Notas Comerciais (“Anuência BNB”); (iii) a
autorização à diretoria e/ou procuradores da Companhia para tomar todas as medidas para
efetivar a Emissão e a Oferta, incluindo a celebração de todos os documentos e seus eventuais
aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes às matérias acima, incluindo,
mas não se limitando, ao aditamento ao Termo de Emissão, a ser celebrado entre a Companhia
e o Agente Fiduciário, para refletir a constituição da Garantia Fidejussória em razão da ausência
da Anuência BNB; e (iv) a ratificação dos atos já praticados pela diretoria e/ou procuradores da
Companhia relacionados às deliberações acima.
5.

DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os

membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade
de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, o quanto segue:
5.1.

Ratificar a autorização para a Emissão, pela Tucano Holdings III S.A., nos termos

definidos no Termo de Emissão;
5.2.

Aprovar a outorga, pela Companhia, da Garantia Fidejussória; e

5.3.

Autorizar a Diretoria e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos, tomar

todas as medidas para efetivar a Emissão e a Oferta, incluindo a celebração de todos os
documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes
às matérias acima, incluindo, mas não se limitando, ao aditamento ao Termo de Emissão, a ser
celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário, para refletir a constituição da Garantia
Fidejussória em razão da ausência da Anuência BNB.
5.4.

Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia

relacionados às deliberações aprovadas acima.
6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a

presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Francisco Jose Morandi
Lopez – Presidente, e Sabrina Cassará Andrade da Silva – Secretária. Conselheiros de
Administração: Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Charles Lenzi, Denise Duarte Damiani,
Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin Lee Feder, Jeffrey Kenneth MacKay, Juan Ignacio
Rubiolo, Krista Sweigart, Madelka Mitzuri McCalla Molinar, Roberto Oliveira de Lima e Susan
Pasley Keppelman Harcourt.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
São Paulo/SP, 9 de junho de 2022.

Sabrina Cassará Andrade da Silva
Secretária da Mesa

