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 28 DE SETEMBRO DE 2021
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DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de setembro de 2021, às 18h45 horas, por videoconferência
conforme o previsto no Estatuto Social da AES Brasil Energia S.A. (“Companhia” e “Estatuto
Social”, respectivamente).
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CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social, estando
presentes os Srs. Julian Jose Nebreda Marquez, Bernerd Raymond da Santos Ávila, Charles
Lenzi, Denise Duarte Damiani, Fellipe Agostini Silva, Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin
Lee Feder, Roberto Oliveira de Lima, Leonardo Eleutério Moreno e Susan Pasley Keppelman
Harcourt e, por procuração, a Sra. Krista Sweigart. Presentes também os membros do Conselho
Fiscal, Srs. Raimundo Batista, Luis Eduardo Frisoni Junior e Louise Barsi durante as
discussões referentes à deliberação sobre o aumento do capital social da Companhia.
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MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez e secretariados
pela Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva.
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ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a fixação e justificativa do
preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de
emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames (“Ações”), no âmbito da oferta pública de distribuição de Ações, realizada no Brasil,
com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e com esforços de
colocação no exterior (“Oferta Restrita”); (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro
do limite do seu capital autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta
Restrita, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); (iii) a verificação da subscrição das
Ações emitidas em razão do aumento de capital social da Companhia no contexto da Oferta
Restrita, conforme item (i) acima; (iv) a homologação do aumento de capital social da
Companhia em razão das deliberações a serem tomadas com relação aos itens (ii) e (iii) acima;
(v) a determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas pela
Companhia, bem como os seus direitos, vantagens e restrições; (vi) a ratificação dos atos que
a Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores devidamente constituídos já tenham
praticado com vistas à realização da Oferta Restrita; (vii) a autorização para que a Diretoria da
Companhia e/ou seus procuradores devidamente constituídos tomem todas as providências e
pratiquem todos os atos necessários à realização da Oferta Restrita; e (viii) a aprovação, ad
referendum, da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do
Estatuto Social.
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DELIBERAÇÃO: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente
instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e
sem ressalvas, deliberaram por:
(i)

aprovar o preço de R$12,00 (doze reais) por Ação, no âmbito da Oferta Restrita (“Preço
por Ação”), que foi fixado de acordo com o procedimento de coleta de intenções de
investimento realizado no Brasil, exclusivamente junto a investidores profissionais,
conforme definidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021,
conforme alterada, e no exterior junto a investidores estrangeiros (“Procedimento de
Bookbuilding”). Nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações, a escolha do critério para determinação do Preço por Ação é
justificada pelo fato de que o Preço por Ação foi aferido de acordo com: (i) a cotação
das ações ordinárias da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”); e (ii) as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume
e preço) pelas Ações, coletadas junto a investidores durante o Procedimento de
Bookbuilding, não promovendo, portanto, diluição injustificada dos atuais acionistas da
Companhia;

(ii)

aprovar o aumento do capital social da Companhia, no âmbito da Oferta Restrita, dentro
do limite de capital autorizado previsto no artigo 5º, parágrafo 2º, do Estatuto Social, no
valor de R$1.116.000.000,00 (um bilhão e cento e dezesseis milhões de reais),
passando o capital social da Companhia de R$1.000.000.500,00 (um bilhão e
quinhentos reais), dividido em 399.106.520 (trezentas e noventa e nove milhões, cento
e seis mil, quinhentas e vinte) Ações, para R$2.116.000.500,00 (dois bilhões, cento e
dezesseis milhões e quinhentos reais), dividido em 492.106.520 (quatrocentas e
noventa e duas milhões, cento e seis mil, quinhentas e vinte) Ações, mediante a
emissão de 93.000.000 (noventa e três milhões) de Ações, ao Preço por Ação;

(iii)

aprovar a verificação da subscrição de 93.000.000 (noventa e três milhões) de Ações,
correspondentes à totalidade das Ações emitidas nos termos do item (ii) acima, dentro
do limite do capital autorizado;

(iv)

aprovar a homologação do aumento de capital social da Companhia em razão das
deliberações tomadas nos termos dos itens (ii) e (iii) acima, no montante de
R$1.116.000.000,00 (um bilhão e cento e dezesseis milhões de reais), mediante a
emissão de 93.000.000 (noventa e três milhões) de Ações;

(v)

aprovar que as Ações emitidas nos termos do item (ii) acima deverão ser subscritas e
integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições
conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos
previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento
do Novo Mercado da B3, conforme vigentes nesta data, dentre eles a participação de
forma integral em eventuais distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital
próprio que venham a ser declarados pela Companhia a partir da data de divulgação do
fato relevante comunicando a fixação do Preço por Ação;

(vi)

ratificar os atos que a Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores devidamente
constituídos já tenham praticado com vistas à realização da Oferta Restrita;

(vii)

autorizar os membros da Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores devidamente
constituídos a praticar todos os atos, incluindo com relação à definição dos termos e
condições da Oferta Restrita, e adotar todas as medidas necessários à realização,
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formalização e aperfeiçoamento das deliberações acima, incluindo, mas não se
limitando, a representar a Companhia perante a CVM, a B3 e a Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), conforme se faça
necessário, podendo para tanto praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer
atos ou negociar, aprovar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações,
certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados
para a realização da Oferta Restrita, incluindo, sem limitação, o Contrato de Colocação
e o Contrato de Colocação Internacional; e
(viii)

face ao aumento de capital objeto das deliberações acima, aprovar, ad referendum da
próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do caput do artigo 5º do Estatuto
Social para refletir o aumento de capital social da Companhia, que passará a vigorar
com a seguinte redação:
“Artigo 5°. O capital social totalmente subscrito e integralizado é de
R$2.116.000.500,00 (dois bilhões, cento e dezesseis milhões e quinhentos
reais), representado por 492.106.520 (quatrocentas e noventa e duas milhões,
cento e seis mil, quinhentas e vinte) ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal.”
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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 membros
do Conselho de Administração presentes. Assinaturas: Mesa: Julian Jose Nebreda Marquez –
Presidente e Sabrina Cassará Andrade da Silva – Secretária. Conselheiros de
Administração: Julian Jose Nebreda Marquez, Bernerd Raymond da Santos Ávila, Charles
Lenzi, Denise Duarte Damiani, Fellipe Agostini Silva, Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin
Lee
Feder, Krista
Sweigart, Leonardo
Eleutério
Moreno, Roberto
Oliveira
de
Lima e Susan Pasley Keppelman Harcourt.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo-SP, 28 de setembro de 2021.

Sabrina Cassará Andrade da Silva
Secretária da Mesa
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