AES BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 37.663.076/0001-07
NIRE 35.300.552.644
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 24 de fevereiro de 2022 às 9h30, por

videoconferência conforme o disposto no Estatuto Social da AES Brasil Energia S.A. (“Companhia”).
2.

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

presentes a Sra. Denise Duarte Damiani e os Srs. Charles Lenzi, Fellipe Agostini Silva, Francisco Jose
Morandi Lopez, Franklin Lee Feder, Juan Ignacio Rubiolo (Vice-Presidente), Julian Jose Nebreda
Marquez (Presidente) e Roberto Oliveira de Lima e, por procuração, a Sra. Susan Pasley Keppelman
Harcourt e o Sr. Bernerd Raymond Da Santos Ávila. Ausência justificada da Sra. Krista Sweigart.
Estiveram presentes, ainda, a Sra. Louise Barsi e os Srs. Raimundo Cláudio Batista e Luis Eduardo
Frisoni Junior, membros do Conselho Fiscal, durante as discussões dos itens (i) da Ordem do Dia, e o
Sr. Mário Shinzato, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), durante as discussões dos
itens (i) e (ii) da Ordem do Dia. Registra-se que a Sra. Denise Damiani e o Sr. Charles Lenzi,
conselheiros de administração, também são membros do CAE.
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez e secretariados

pela Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as demonstrações financeiras e correspondentes notas

explicativas, a proposta de destinação de resultado e o relatório da administração, todos relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, e deliberar sobre sua submissão à Assembleia
Geral da Companhia, (ii)a Contratação dos Auditores Independentes da Companhia; (iii) a Proposta
de Remuneração Global da Administração e dos membros dos Comitês de Assessoramento, e sua
submissão à Assembleia Geral da Companhia; (iv) o Relatório de Sustentabilidade; e (v) o Panorama
de Negócios.
5.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente

instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração registraram suas
manifestações e deliberações da seguinte forma:
5.1.1.

Aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos informados pelo
Sr. Alessandro Gregori Filho, Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores
da Companhia, as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras e correspondentes notas
explicativas, e o relatório da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2021, bem como a submissão desses documentos à aprovação da Assembleia
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Geral Ordinária da Companhia prevista para ocorrer no dia 28 de abril de 2022. Registra-se a
aprovação, também, do parecer dos auditores independentes, sob a premissa de que (i) não
haja diferença substancial entre a versão submetida à apreciação do Conselho de
Administração e a versão final e assinada do referido documento, e (ii) sejam mantidas as
opiniões favoráveis dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da
Companhia em relação aos documentos ora aprovados. Caso sejam feitas alterações no
parecer dos auditores independentes e/ou existam manifestações contrárias do Conselho
Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, será convocada nova reunião do
Conselho de Administração para reavaliação dos documentos ora aprovados.
5.1.2.

Aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a proposta da Diretoria, a
ser submetida à Assembleia Geral, para destinação do resultado face à apuração do lucro
líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, 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 a ser
destinado conforme descrito abaixo:

5.1.3.

O montante total de R$ 98.825.467,59, equivalente a 25% do líquido ajustado total apurado
pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, para o pagamento
de dividendos obrigatórios, observado que:
(a)

em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 04 de
agosto de 2021, foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários, no
montante de R$24.154.250,65, sendo R$0,06052081242 por ação ordinária da
Companhia, sendo tal valor imputado ao montante total dos dividendos
obrigatórios. O pagamento de tais dividendos intermediários foi realizado em
22 de setembro de 2021;

(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.

5.1.4.

O montante destinado à reserva de R$296.476.402,77 a ser retido para execução do
orçamento de capital para o exercício social de 2022, somado ao montante destinado para a
mesma finalidade em períodos anteriores, equivalente a R$547.217.909,17, totalizando,
portanto, o montante de R$843.694.311,94, com a finalidade de subsidiar parcialmente os
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,
divulgadas aos seus acionistas e ao mercado. Caso aprovada pela assembleia geral, referida
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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.
5.1.5.

Consignaram a participação dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria
Estatutário da Companhia durante a discussão acerca das contas da Diretoria, demonstrações
financeiras e correspondentes notas explicativas, o relatório da administração, o parecer dos
auditores independentes, e a destinação do resultado, todos relativos ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2021, observado que a manifestação favorável do Conselho Fiscal
acerca de tais matérias será formalizada em ata de reunião própria e em parecer, após emissão
final do parecer dos auditores independentes da Companhia.

5.2.

Após análise das informações relativas ao processo concorrencial e demais informações
pertinentes, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos
apresentados pelo Sr. Pedro Vitagliano Teixeira, profissional indicado pela Companhia, a
escolha da Ernst & Young Auditores Independentes (“EY”) para execução dos trabalhos de
auditoria das demonstrações contábeis da Companhia e suas controladas a partir do exercício
social de 2022, de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e as práticas
contábeis adotadas no Brasil, nos termos propostos. Registra-se a participação dos membros
do Comitê de Auditoria Estatutário durante a apresentação do tema e sua manifestação
favorável à contratação da EY, conforme avaliação efetuada em reunião própria.

5.3.

Após revisão da premissas, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas,
conforme recomendação do Comitê de Remuneração e Pessoas da Companhia, e nos termos
apresentados pelo Sr. Rodrigo de Brito Porto, profissional indicado pela Companhia, a Proposta
de Remuneração Global da Administração e dos membros dos Comitês de Assessoramento
para o exercício de 2022, a ser submetida à Assembleia Geral, no montante de
R$16.320.290,32.

5.4.

Validaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos apresentados
pelas Sras. Erika de Lima e Andrea Santoro, profissionais indicadas pela Companhia, o
Relatório Integrado de Sustentabilidade referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2021, que fora previamente disponibilizado aos Conselheiros para análise e comentários.

5.5.

Tomaram conhecimento do Panorama dos Negócios da Companhia, com informações sobre
os seguintes aspectos: (i) segurança e desempenho operacional, (ii) desenvolvimento de
negócios, (iii) mercado de energia, (iv) financeiro e (v) jurídico.
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6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da

qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros
presentes. Assinaturas: Mesa: Julian José Nebreda Marquez – Presidente, e Sabrina Cassará Andrade
da Silva - Secretária. Conselheiros de Administração: Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Charles
Lenzi, Denise Duarte Damiani, Fellipe Agostini Silva, Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin Lee
Feder, Juan Ignacio Rubiolo, Julian Jose Nebreda Marquez, Roberto Oliveira de Lima e Susan Pasley
Keppelman Harcourt.
Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo/SP, 24 de fevereiro de 2022.

________________________________
Sabrina Cassará Andrade da Silva
Secretária da Mesa

