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COMUNICADO AO MERCADO
A AES BRASIL ENERGIA S.A. (“AES Brasil” ou “Companhia”) (B3: AESB3), em cumprimento ao disposto no
artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021,
conforme alterada (“Resolução CVM 44”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Sr.
Leonardo Eleutério Moreno apresentou, nesta data, sua carta de renúncia ao cargo de conselheiro de
administração da Companhia, com efeitos imediatos.
Em reunião do Conselho de Administração realizada também nesta data, os demais conselheiros receberam a
renúncia e manifestaram os votos de agradecimento pela dedicação e significativa contribuição do Sr. Leonardo
Eleutério Moreno ao longo dos últimos anos. Ato contínuo, nos termos do art. 15 do estatuto social da Companhia,
elegeram, como substituto, em complementação de mandato, o Sr. Juan Ignacio Rubiolo para ocupar a posição
de vice-presidente do Conselho.
Originário da Argentina e atualmente com domicílio profissional no Panamá, o Sr. Juan Ignacio Rubiolo,
administrador de empresas, possui mestrado em Gestão de Projetos pela Universidade de Quebec, no Canadá, e
bacharelado em Administração de Empresas pela Universidade Austral na Argentina. Também realizou programas
de liderança e negócios executivos na University of Virginia Darden School of Business. Em 2018, foi nomeado
presidente da AES no México, América Central e Caribe. Nessa função, trabalha em parceria com líderes regionais,
reguladores, clientes e comunidades para transformar a matriz energética de economias inteiras e fornecer
soluções mais sustentáveis e inteligentes para atender às crescentes necessidades de energia. O Sr. Rubiolo tem
experiência comprovada em desenvolvimento de negócios, gestão de risco e estratégia comercial, e combina seu
conhecimento do setor de energia com os recursos globais da AES e expertise local para acelerar a transição
responsável para a energia sustentável.
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