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

COMUNICADO AO MERCADO
A AES Brasil Energia S.A (“AES Brasil” ou “Companhia”) (B3: AESB3), em atendimento às determinações
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009, conforme alterada, comunica aos seus
acionistas, ao mercado em geral e demais partes interessadas a respeito da caracterização do seguinte
contrato com parte relacionada, conforme características abaixo especificadas:

Nome das partes

AES Tietê Integra Soluções em Energia Ltda. (“AES Tietê Integra”) e GreenAnt
do Brasil Sistemas de Informação Ltda. (“GreenAnt”).

Relações com a Companhia

A GreenAnt foi adquirida em 30 de novembro de 2021 pela Next Brasil
Investimentos Ltda., indiretamente controlada pela The AES Corporation, que,
por sua vez, é a controladora indireta da AES Brasil e da AES Tietê Integra.

Data da operação

O contrato foi celebrado em 23 de fevereiro de 2021, estando sujeito à
comunicação a partir da data de aquisição da GreenAnt em 30 de novembro de
2021.

Objeto do contrato

O contrato tem por objeto a prestação de serviços de cessão de direito de uso
de programa de computação pela GreenAnt para monitoramento online do
consumo elétrico a clientes indicados, captados e/ou apontados pela AES Tietê
Integra, e a locação de medidor e/ou de equipamentos pela GreenAnt à AES
Tietê Integra, quando aplicável, por meio de ordem de serviço.

Principais termos e condições

Duração: 23/02/2021 a 23/02/2026, observado o prazo de vigência de cada
ordem de serviço;
Valor: Mediante ordem de serviço, a AES Tietê Integra pagará à GreenAnt uma
taxa de instalação e mensalidade previstos na tabela de preço que consta como
anexo ao contrato;
Forma de pagamento: Por meio de documento de cobrança mensal, referente
ao mês da prestação dos serviços, a ser pago em 30 (trinta) dias;

Garantias e seguro: não há.
Eventual
participação
da
contraparte, de seus sócios ou
administradores no processo de
decisão da Companhia acerca da
transação ou da negociação da
transação como representantes da
Companhia, descrevendo essas
participações

Os acionistas e administradores da GreenAnt não participaram das
negociações do contrato como agentes da AES Brasil. Vale ressaltar que na
data de assinatura do contrato, a GreenAnt não era parte relacionada da
Companhia.

Justificativa pormenorizada das
razões pelas quais a administração
da Companhia considera que a
transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado

Não obstante o contrato ter sido celebrado anteriormente à caracterização da
GreenAnt como parte relacionada, a operação foi contratada à época de acordo
com boas práticas de mercado.

Informações Adicionais

Não foram emitidas quaisquer ordens de serviços desde a celebração do
contrato. Doravante, a cada emissão de Ordem de Serviço, a administração
observará os critérios estabelecidos no Artigo I do ANEXO 30-XXXIII da ICVM
480, que dispõe que devam ser divulgadas transações (ou conjunto de
transações) que superem o menor dentre R$50M ou 1% do ativo total do
emissor ou que, a critério da administração, sejam entendidas como sensíveis
pela administração em razão de suas características, natureza ou extensão do
interesse.

São Paulo, 9 de dezembro de 2021.

AES Brasil Energia S.A.
Alessandro Gregori
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

