AES BRASIL ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 37.663.076/0001-07
NIRE nº 35.300.552.644

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022

1.
DATA, HORA, LOCAL: No dia 24 do mês de fevereiro de 2022, às 11h, por
videoconferência, conforme o previsto no Estatuto Social da AES Brasil Energia S.A.
(“Companhia”, “Emissora” ou “AES Brasil” e, após o implemento da Condição Suspensiva (abaixo
definida), “Fiadora”).
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da
Companhia, presentes a Sra. Denise Duarte Damiani e os Srs. Charles Lenzi, Fellipe Agostini
Silva, Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin Lee Feder, Juan Ignacio Rubiolo (VicePresidente), 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.
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) a realização, pela AES Brasil, da 1ª (primeira) emissão
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada
em espécie com garantia real e, após o implemento da condição suspensiva, com garantia
adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, no
montante total de R$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de Reais) (“Emissão” e
“Debêntures”, respectivamente), 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”) e das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis, a ser realizada nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da
1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e, após o implemento da
Condição Suspensiva, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição
Pública com Esforços Restritos” (“Escritura de Emissão”), celebrado entre a AES Brasil, a AES
Tucano Holding I S.A. (CNPJ/ME nº 33.113.381/0001-74) (“Tucano Holding I”) e o agente
fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), representando a comunhão de titulares das
Debêntures (“Debenturistas”) (“Oferta”); (ii) conforme submetido pela diretoria, a cessão pela
AES Brasil, de todos os direitos e obrigações por ela assumidas no âmbito da Escritura de
Emissão para a Tucano Holding I, de forma que esta última, após tal cessão, passará,
automaticamente, a ser a Emissora das Debêntures e assumirá todos os direitos e obrigações
da AES Brasil, na qualidade de emissora, respeitados os termos previstos na própria Escritura
de Emissão (“Assunção da Dívida”); (iii) a outorga, sob Condição Suspensiva (abaixo definida),
de garantia fidejussória pela AES Brasil, por meio de fiança, para assegurar o fiel, integral e
pontual pagamento das Obrigações Garantidas (conforme abaixo definidas), nos termos a serem
definidos na Escritura de Emissão (“Fiança”), concomitantemente à Assunção da Dívida; (iv) a
constituição de Alienação Fiduciária de Ações (conforme abaixo definida), nos termos do
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (conforme abaixo definido), para assegurar o fiel,

integral e pontual pagamento das Obrigações Garantidas; (v) a autorização à diretoria e/ou
procuradores da AES Brasil para tomar todas as medidas para efetivar a Emissão e a Oferta,
incluindo (a) negociar os demais termos e condições da Escritura de Emissão, da Fiança, do
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e da Assunção da Dívida; (b) celebrar todos os
documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes
às matérias acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração da Escritura de Emissão e do
“Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada
em Espécie Com Garantia Real, e, após o implemento da Condição Suspensiva, com Garantia
Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição com Esforços Restritos, da AES Brasil
S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os Coordenadores (conforme a seguir definido) e a
Tucano Holding I (“Contrato de Distribuição”); e (c) contratar as instituições financeiras
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para intermediar a Oferta
(“Coordenadores”) e os demais prestadores de serviços necessários para a Emissão e a Oferta
(tais como agente fiduciário, escriturador, banco liquidante, assessores jurídicos, B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 e demais instituições e/ou prestadores de serviços que,
eventualmente, sejam necessárias para a realização da Emissão e da Oferta, incluindo CVM e
ANBIMA), fixando-lhes os respectivos honorários; e (vi) 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.
Aprovar, nos termos do artigo 59 da Lei de Sociedades por Ações, conforme os votos
apurados nos itens adiante registrados, a realização da Oferta pela Companhia, com as
seguintes características principais, a serem detalhadas e reguladas por meio da Escritura de
Emissão:
(i)

Condição Suspensiva: Nos termos do artigo 125 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, conforme alterada, todas as obrigações da AES Brasil, na qualidade de
Fiadora, terão a sua eficácia suspensa e não produzirão qualquer efeito até a
Assunção da Dívida pela Tucano Holding I (“Condição Suspensiva”), sendo certo
que:
(i)

até o implemento da Condição Suspensiva (exclusive): (a) todas as
referências à Fiadora terão a sua eficácia suspensa e não produzirão
qualquer efeito, conforme acima disposto; e (b) a AES Brasil será, para todos
os fins de direito, a Emissora das Debêntures;

(ii)

após implemento da Condição Suspensiva (inclusive): (a) a AES Brasil
assumirá, automaticamente, todas as obrigações e direitos da Fiadora aqui
previstos; e (b) a AES Brasil deixará de ter qualquer obrigação na qualidade
de Emissora; e (c) a Tucano Holding I passará, automaticamente, a ser a
Emissora das Debêntures e assumirá todos os direitos e obrigações da
Emissora aqui previstos.

(ii)

Emissora: AES Brasil até o implemento da Condição Suspensiva (exclusive) e
Tucano Holding I, após o implemento da Condição Suspensiva (inclusive);

(iii)

Valor Total da Emissão: R$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais),
na Data de Emissão;

(iv)

Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de
R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”);

(v)

Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das
Debêntures será a data a ser definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”);

(vi)

Número da Emissão: As Debêntures representam a 1ª emissão de debêntures da
Companhia;

(vii)

Número de Séries: A Emissão será realizada em série única;

(viii)

Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 1.100.000 (um milhão e cem mil)
Debêntures;

(ix)

Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses em que ocorrer o
vencimento e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de
Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 3 (três) anos a contar da
Data de Emissão (“Data de Vencimento”);

(x)

Tipo, Forma e Comprovação da Titularidade das Debêntures: As Debêntures
serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou
cautelas. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será
comprovada pelo extrato das Debêntures, emitido pelo escriturador. Adicionalmente,
será reconhecido, como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato
emitido pela B3, em nome do Debenturista, com relação às Debêntures custodiadas
eletronicamente na B3;

(xi)

Conversibilidade: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de
emissão da Emissora;

(xii)

Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, a ser convolada em espécie
com garantia real, e, após o implemento da Condição Suspensiva, com garantia
fidejussória adicional, nos termos do artigo 58, caput, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”);

(xiii)

Direito de Preferência: Não haverá direito de preferência dos atuais acionistas da
Emissora na subscrição das Debêntures;

(xiv)

Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das Debêntures;

(xv)

Amortização das Debêntures: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de
eventual vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos
termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário das
Debêntures será amortizado em uma única data, qual seja, na Data de Vencimento;

(xvi)

Amortização Extraordinária das Debêntures: A Emissora poderá, a partir da data
a ser prevista na Escritura de Emissão e a seu exclusivo critério e
independentemente da anuência dos Debenturistas, realizar a amortização
extraordinária facultativa das Debêntures, até o limite de 98% (noventa e oito por
cento) do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o
caso (“Amortização Extraordinária Facultativa”). A Amortização Extraordinária
Facultativa será realizada mediante o pagamento (a) de parcela do Valor Nominal
Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem amortizadas,
conforme o caso, acrescido de (b) Remuneração calculada nos termos da Escritura
de Emissão até a data da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa; e (c)

Encargos Moratórios, se houver (‘a’ + ‘b’ + ‘c’ somados constituem o “Valor da
Amortização Extraordinária Facultativa”).
(xvii)

Amortização Extraordinária Obrigatória. A qualquer momento a partir da Data de
Emissão, caso haja a liberação de quaisquer valores no âmbito do Financiamentos
de Longo Prazo (conforme definidos na Escritura de Emissão) para os Projetos
(conforme definidos na Escritura de Emissão) em valores que não sejam suficientes
para liquidação total das Debêntures, conforme apurado no momento da liberação
de tais recursos, a Emissora deverá realizar a amortização extraordinária obrigatória
parcial das Debêntures na proporção de (i) 5% (cinco por cento) dos valores
efetivamente liberados do Financiamento de Longo Prazo (conforme definições na
Escritura de Emissão) desembolsados, até que o volume desembolsado dos
Financiamentos de Longo Prazo atinja R$1.650.000.000,00 (um bilhão e seiscentos
e cinquenta milhões de Reais) (inclusive); e (ii) 100% (cem por cento), dos valores
dos Financiamentos de Longo Prazo desembolsados, após o desembolso de volume
superior a de R$1.650.000.000,00 (um bilhão e seiscentos e cinquenta milhões de
Reais) (exclusive), até o limite previsto na Escritura de Emissão (“Amortização
Extraordinária Obrigatória”).

(xviii)

Atualização Monetária das Debêntures: O Valor Nominal Unitário das Debêntures
não será atualizado monetariamente ;

(xix)

Juros Remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures(ou sobre o
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures) incidirão juros remuneratórios
correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias
diárias do DI – depósito interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas na
forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua
página na Internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de spread (sobretaxa) de
2,30% (dois inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios” ou “Remuneração”). A
Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis
por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures
(ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures), desde a primeira Data
de Integralização, ou data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior
(inclusive) até a data do efetivo pagamento. Os Juros Remuneratórios serão
calculados de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão;

(xx)

Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de
eventual vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos
termos a serem previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga
semestralmente a partir da Data de Emissão, sendo os pagamentos devidos nas
datas de pagamento a serem definidas na Escritura de Emissão (cada uma dessas
datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração”);

(xxi)

Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Subscrição e
Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas, pelo seu Valor
Nominal Unitário, em uma única data (“Data de Integralização”). Caso qualquer
Debênture venha ser integralizada em data diversa e posterior à Data de
Integralização, o preço de subscrição para as Debêntures que foram integralizadas
após a primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário, acrescido da
Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização
até a data de sua efetiva integralização, de acordo com as normas de liquidação

aplicáveis à B3 (“Preço de Subscrição”) As Debêntures serão integralizadas à vista,
em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Preço de Subscrição, de
acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3.
(xxii)

Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures: A Emissora poderá a qualquer
momento e a seu exclusivo critério, realizar oferta facultativa de resgate antecipado
total das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, a qual
será endereçada a todos os titulares das Debêntures, sem distinção, assegurada a
igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado
das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições a
serem previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”). O valor
a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos
titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado será equivalente ao Valor
Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das
Debêntures a serem resgatadas, acrescido (a) da Remuneração, calculada nos
termos da Escritura de Emissão; e (b) se for o caso, do valor do prêmio de resgate
antecipado a ser oferecido pela Emissora, caso exista, que não poderá ser negativo,
a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Emissora;

(xxiii)

Resgate Antecipado Facultativo Total: A Emissora poderá, a seu exclusivo
critério, a partir da data a ser prevista na Escritura de Emissão, e respeitadas os
termos e condições previstos na Escritura de Emissão, independentemente de
Assembleia Geral de Debenturistas e/ou Assembleia Geral de Acionistas, resgatar
antecipadamente a totalidade das Debêntures, (“Resgate Antecipado Facultativo
Total”), sendo vedado o resgate parcial das Debêntures. Por ocasião do Resgate
Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Emissora será equivalente a (a) ao
Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem
resgatadas, conforme o caso, acrescido (b) da Remuneração, calculada nos termos
da Escritura de Emissão até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo; e (c)
dos Encargos Moratórios (conforme abaixo definido) devidos e não pagos até a data
do efetivo resgate, se for o caso (‘a’ + ‘b’ + ‘c’ somados constituem o “Valor do
Resgate Antecipado Facultativo Total”).

(xxiv)

Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures: A qualquer momento a partir
da Data de Emissão, a Emissora deverá, observados os termos e condições
previstos na Escritura de Emissão, independentemente de sua vontade, realizar o
resgate antecipado obrigatório total das Debêntures (“Resgate Antecipado
Obrigatório Total”) caso seja verificada a liberação de recursos no âmbito do
Financiamento de Longo Prazo em valor suficiente para liquidar integralmente as
Debêntures, observado, no entanto, que, caso os recursos não sejam suficientes
para liquidar integralmente o saldo devedor das Debêntures apurado naquele
momento, a Emissora deverá realizar a Amortização Extraordinária Obrigatória das
Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão. A Emissora deverá realizar o
Resgate Antecipado Obrigatório Total da totalidade das Debêntures na proporção
de (i) 5% (cinco por cento) dos valores dos Financiamentos de Longo Prazo
desembolsados, até que o volume desembolsado dos Financiamentos de Longo
Prazo atinja R$1.650.000.000,00 (um bilhão e seiscentos e cinquenta milhões de
Reais) (inclusive); e (ii) 100% (cem por cento), dos valores dos Financiamentos de
Longo Prazo desembolsados, após o desembolso de volume superior a
R$1.650.000.000,00 (um bilhão e seiscentos e cinquenta milhões de Reais)
(exclusive). Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório Total, o valor devido
pela Emissora será equivalente a (a) o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor

Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas, conforme o caso, acrescido
(b) da Remuneração, calculada nos termos da Escritura de Emissão até a data do
efetiva Resgate Antecipado Obrigatório Total; e (c) dos Encargos Moratórios
(conforme abaixo definido) devidos e não pagos até a data do efetivo resgate, se for
o caso.
(xxv)

Aquisição Facultativa: A Emissora poderá a qualquer momento a partir da Data de
Emissão (exclusive), a seu exclusivo critério, observados os termos do artigo 13 da
Instrução CVM 476 e da Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020 e o disposto
no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, adquirir Debêntures,
por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário, devendo tal fato constar do
relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora, ou por
valor superior ao Valor Nominal Unitário. As Debêntures adquiridas pela Emissora
poderão, a critério da Emissora e se permitido pela legislação vigente na ocasião, (i)
ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria; ou (iii) ser novamente colocadas no
mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria,
se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às
demais Debêntures;

(xxvi)

Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer
outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos da Escritura de
Emissão serão realizados pela Emissora, (i) no que se refere a pagamentos
referentes ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração, aos prêmios (caso haja) e
aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas
eletronicamente na B3, por meio da B3; ou (ii) para as Debêntures que não estejam
custodiadas eletronicamente na B3, por meio do escriturador ou, com relação aos
pagamentos que não possam ser realizados por meio do escriturador, na sede da
Emissora ou da Fiadora, conforme o caso;

(xxvii) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de
qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, sem
prejuízo da Remuneração devida, serão acrescidos sobre todos e quaisquer valores
em atraso independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata
temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e
(ii) multa convencional e irredutível e não compensatória de 2% (dois por cento)
sobre o valor devido em atraso (“Encargos Moratórios”);
(xxviii) Imunidade de Debenturistas: Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de
imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao agente de liquidação e
à Emissora, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência em relação à
data prevista para recebimento de quaisquer valores relativos às Debêntures,
documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sendo certo
que, caso o Debenturista não envie referida documentação, a Emissora fará as
retenções dos tributos previstos na legislação tributária em vigor nos rendimentos de
tal Debenturista;
(xxix)

Garantias: Em garantia do fiel, pontual e integral pagamento das obrigações
pecuniárias, principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Emissora
nesta Emissão e nos Contratos de Garantia (conforme abaixo definidos), incluindo,
mas não se limitando às obrigações relativas ao integral e pontual pagamento do
Valor Nominal Unitário das Debêntures, dos respectivos Juros Remuneratórios, dos
Encargos Moratórios, bem como dos demais encargos relativos a Escritura de

Emissão, seja nas respectivas Datas de Pagamento, na Data de Vencimento, ou em
virtude do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos
termos da Escritura de Emissão, de quaisquer outras obrigações de pagar
assumidas pela Emissora, na Escritura de Emissão, incluindo, mas não se limitando
a, os honorários do Agente de Liquidação (conforme definido na Escritura de
Emissão), do Escriturador (conforme definido na Escritura de Emissão), da B3 e do
Agente Fiduciário, e ao ressarcimento de toda e qualquer importância que o Agente
Fiduciário venha a desembolsar no âmbito da Emissão, bem como todos e quaisquer
custos, despesas judiciais e/ou extrajudiciais e honorários advocatícios comprovada
e diretamente incorridos na proteção dos interesses dos Debenturistas nos termos
da Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”): (a) alienação fiduciária da
totalidade das ações de emissão da Tucano Holding I que vier a ser de propriedade
da AES Brasil, bem como todas as novas ações de emissão da Tucano Holding I
que venham a ser emitidas no futuro e detidas pela AES Brasil dentre outros direitos
e rendimentos relacionados às ações alienadas decorrentes dos Projetos
(“Alienação Fiduciária de Ações”), nos termos do “Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre
a AES Brasil e o Agente Fiduciário com interveniência da Tucano Holding I (“Contrato
de Alienação Fiduciária de Ações”); (b) cessão fiduciária da totalidade dos direitos
creditórios, presentes e/ou futuros, de titularidade da Tucano Holding I oriundos das
SPEs decorrentes e/ou relacionados a distribuição de dividendos e/ou pagamento
de juros sobre capital próprio dentre outros rendimentos, incluindo, sem limitações,
reduções de capital e cancelamento de adiantamento para futuro aumento de capital,
observado conforme previsto no “Instrumento Particular de Constituição de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças” a ser celebrado
entre a Tucano Holding I e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios” e em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações,
os “Contratos de Garantia”) (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” e em
conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações, as “Garantias Reais”); (c) garantia
fidejussória na forma de Fiança, prestada na Escritura de Emissão pelas
Garantidora, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário,
observada a condição suspensiva e o quanto disposto na Escritura de Emissão, bem
como a renúncia aos benefícios dos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821,
824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
conforme alterada, e dos artigos 130 e 794 da Lei n.º 13.105 de 16 de março de
2015, conforme alterada;
(xxx)

Depósito para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: As
Debêntures serão depositadas (i) para distribuição no mercado primário por meio do
MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado
pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição liquidada
financeiramente por meio da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário por
meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado
pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures
custodiadas eletronicamente na B3;

(xxxi)

Colocação: As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos de
distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis e do Contrato de Distribuição, sob o regime de garantia
firme de colocação para a totalidade das Debêntures, com intermediação dos
Coordenadores, sendo a instituição financeira intermediária líder denominada

“Coordenador Líder”), por meio do módulo MDA, administrado e operacionalizado
pela B3, nos termos do Contrato de Distribuição;
(xxxii) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio
da integralização das Debêntures serão utilizados até a Data de Vencimento
(conforme abaixo definido), ressalvadas as hipóteses em que ocorrer o vencimento
e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão,
exclusivamente para o pagamento de despesas e gastos futuros incorridos pela
Tucano Holding I, pelas SPEs dos Projetos, quais sejam: Ventos de Santa Tereza
01 Energias Renováveis S.A., Ventos de Santa Tereza 02 Energias Renováveis
S.A., Ventos de Santa Tereza 03 Energias Renováveis S.A., Ventos de Santa Tereza
04 Energias Renováveis S.A., Ventos de Santa Tereza 05 Energias Renováveis
S.A., Ventos de Santa Tereza 07 Energias Renováveis S.A., Ventos de Santa Tereza
08 Energias Renováveis S.A., Ventos de Santa Tereza 10 Energias Renováveis
S.A., Ventos de Santa Tereza 12 Energias Renováveis S.A., Ventos de Santa Tereza
13 Energias Renováveis S.A., Ventos de Santa Tereza 14 Energias Renováveis
S.A., Ventos de São Ricardo 03 Energias Renováveis S.A., Ventos de São Ricardo
04 Energias Renováveis S.A., Ventos de São Ricardo 10 Energias Renováveis S.A.,
Ventos de São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A. e SPE Serra Verde V
Energética S.A. (em conjunto, as “SPEs”) ou por quaisquer entidades que
cumulativamente (i) venham a ser constituídas abaixo da AES Brasil; (ii) tenham o
controle direto das SPEs; e (iii) sejam controladas diretamente pela Tucano Holding
I e indiretamente pela AES Brasil (“Subholdings”) em quaisquer casos, diretamente
relacionados à construção do parque eólico Cajuína Fase 1 e Fase 2, localizado nos
Municípios de Angicos, Assú, Bodó, Fernando Pedroza, Itajá, Lajes, Pedro Avelino
e Santana do Matos-RN, com 690 MW de capacidade instalada com outorga emitida
por meio das Resoluções Autorizativas da Agência Nacional de Energia Elétrica
(“ANEEL”) listadas na Escritura de Emissão (“Autorizações”), em todos os casos
exceto pela AES Operações S.A. e pela Tucano Holding I (“Projetos”), incluindo a
quitação da nota comercial emitida pela AES Brasil em 23 de dezembro de 2021 no
valor de R$650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais).
(xxxiii) Vencimento Antecipado: Sujeito ao disposto na Escritura de Emissão, o Agente
Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações
constantes da Escritura de Emissão, independentemente de aviso, interpelação ou
notificação, judicial ou extrajudicial na ocorrência das hipóteses descritas na
Escritura de Emissão (cada uma, um “Evento de Vencimento Antecipado”).
(xxxiv) Demais Características: As demais características e condições da Emissão serão
especificadas na Escritura de Emissão.
5.2.

Aprovar a Assunção da Dívida;

5.3.
Aprovar a outorga da Fiança pela AES Brasil com a renúncia aos benefícios dos artigos
333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei n.º 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, e dos artigos 130 e 794 da Lei n.º 13.105 de 16 de
março de 2015, conforme alterada;
5.4.

Aprovar a constituição da Alienação Fiduciária de Ações;

5.5.
Em decorrência das deliberações acima aprovadas, autorizar a diretoria e/ou os
procuradores da Companhia, conforme o caso, a tomar todas as medidas para efetivar a Emissão
e a Oferta, incluindo (a) negociar os demais termos e condições da Escritura de Emissão, da
Fiança, do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e da Assunção da Dívida; (b) celebrar

todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou
convenientes às matérias acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração da Escritura de
Emissão, do Contrato de Distribuição e do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; e (c)
contratar os Coordenadores e os demais prestadores de serviços necessários para a Emissão e
a Oferta (tais como Agente Fiduciário, escriturador, banco liquidante, agência de classificação
de risco, assessores jurídicos, B3 e demais instituições e/ou prestadores de serviços que,
eventualmente, sejam necessárias para a realização da Emissão e da Oferta, incluindo eventuais
substituições e a CVM e a ANBIMA), fixando-lhes os respectivos honorários.
5.6.
Ratificar os atos relacionados às deliberações acima já praticados pela Diretoria da
Companhia e por procuradores bastante constituídos, relacionados às deliberações acima.
5.7.
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: 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, 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

