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FATO RELEVANTE
A AES Brasil Energia S.A. (“AES Brasil”) (B3: AESB3), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo
157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem
informar que nesta data, sua controlada AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) teve aprovada pelo
seu Conselho de Administração a proposta de reorganização societária envolvendo incorporação da AES Tietê
pela AES Brasil Operações S.A. (“AES Operações” e, em conjunto com a AES Tietê, “Partes”), subsidiária integral
da AES Tietê, na forma prevista pelo artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, conforme Fato Relevante
divulgado pela AES Tietê na data de hoje, onde consta os detalhes da reorganização. Referida reorganização tem
a eficácia suspensa, condicionada à obtenção de aprovações prévias de terceiros competentes para tanto.
Ao longo dos últimos anos, a AES vem reestruturando as suas atividades no País, com o intuito de otimizar a
estrutura societária e de capital, concentrar esforços na geração de energia renovável, bem como elevar os níveis
de governança corporativa com a listagem da AES Brasil Energia S.A no Novo Mercado da B3 S.A – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”). Esse novo passo contribuirá para que a AES Brasil e suas controladas consolidem seus
investimentos em fontes renováveis, por meio do aumento de liquidez, suportando assim sua estratégia de
crescimento e diversificação de portfólio.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados sobre os fatos
subsequentes.
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