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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

1.1 - Declaração do Diretor Presidente

Não aplicável, tendo em vista que, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração
realizada em 10 de fevereiro de 2021, a Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi passou a cumular
os cargos de Diretora Presidente e Diretora de Relações com Investidores, de modo que a
declaração a ela aplicável consta do item 1.3 deste Formulário de Referência.
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

Não aplicável, tendo em vista que, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração
realizada em 10 de fevereiro de 2021, a Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi passou a
cumular os cargos de Diretora Presidente e Diretora de Relações com Investidores, de modo que
a declaração a ela aplicável consta do item 1.3 deste Formulário de Referência.
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

1.3 - Declaração do Diretor Presidente / Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário
Cargo do responsável

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Presidente e Diretora Vice-Presidente
de Relações com Investidores

A Diretora Presidente e Diretora Vice-Presidente de Relações com Investidores acima
qualificada declara que:
(a)

reviu o formulário de referência;

(b)

todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução da CVM nº
480/2009, em especial aos artigos 14 a 19; e

(c)

o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e
dos valores mobiliários por ela emitidos.
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

1127-4

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ

10.830.108/0001-65

Data Início

04/12/2020

Descrição do serviço contratado

Execução dos trabalhos de auditoria independente com a finalidade de emissão do relatório dos auditores independentes dos
períodos intermediários findos em 31 de março de 2020, 30 de junho de 2020 e 30 de setembro de 2020 e das demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2020, contemplando, quando aplicável, o balanço patrimonial e as respectivas
demonstrações do resultado, demonstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de
caixa, do valor adicionado e a sua adequação com as posições patrimonial e financeira.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Tendo em vista que a contratação dos auditores independentes foi realizada em 4 de dezembro de 2020, não foi realizado
qualquer pagamento aos auditores independentes no exercício social encerrado em 2019.

Justificativa da substituição

Não aplicável

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Élica Daniela da Silva Martins

04/12/2020

CPF
212.989.758-40

Endereço
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 105, CJS. 121 e 122, Torre 4, Cidade Monções, São Paulo, SP, Brasil,
CEP 04571-010, Telefone (11) 98865100, e-mail: grantthornton.brasil@br.gt.com
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2.3 - Outras Informações relevantes

A administração da Companhia entende que os serviços mencionados nos itens 2.1 e 2.2 deste
Formulário de Referência são caracterizados como serviços relacionados à auditoria e, por
consequência, não afetam a independência e objetividade do auditor independente contratado. A
escolha dos auditores independentes da Companhia é de competência do Conselho de
Administração e, ao contratar outros serviços que não de auditoria externa de seus auditores, a
Companhia atua conforme as suas políticas de modo a preservar a independência do auditor
seguindo os seguintes princípios: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) o auditor
não deve exercer funções gerenciais na Companhia; e (c) o auditor não deve promover os
interesses da Companhia
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3.1 - Informações Financeiras - Individual

(Reais)

Exercício social (30/09/2020)

Patrimônio Líquido

50,00

Ativo Total

50,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

500

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

0,100000
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3.2 - Medições Não Contábeis

3.2 - Medições Não Contábeis

(a)

valor das medições não contábeis

A Companhia foi constituída em 20 de março de 2020 e ainda não realizou qualquer atividade e,
por este motivo, ainda não divulgamos medições não contábeis. Após a implementação da
restruturação societária no contexto da transação objeto do Fato Relevante da AES Tietê Energia
S.A. (“AES Tietê”) de 18 de dezembro de 2020, com a incorporação das ações de emissão da
AES Tietê pela Companhia, pretendemos iniciar a divulgação regular de nosso EBITDA.
EBITDA
Definimos “EBITDA” como o lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social,
resultado financeiro líquido, depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida contábil
reconhecido segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e as normas
internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) e não deve ser considerado como um substituto
para o lucro líquido, fluxo de caixa proveniente de operações ou outras medidas de desempenho
operacional ou de liquidez determinado sem determinados em IFRS ou BR GAAP.
Nossa definição de EBITDA pode ser diferente da utilizada por outras empresas. Nós utilizamos o
EBITDA para analisar nosso desempenho financeiro e operacional, bem como uma base para
algumas das nossas decisões administrativas.
Além disso, acreditamos que o EBITDA oferece a nós e aos investidores uma melhor
compreensão da nossa capacidade de cumprir com nossas obrigações e nossa capacidade de
obter novos financiamentos para nossos investimentos e capital de giro. No entanto, o EBITDA
apresenta limitações que prejudicam a sua utilização como medida de nossa lucratividade, uma
vez que não leva em conta certos custos decorrentes de nossos negócios, o que poderia afetar
adversamente nossos lucros, tais como despesas financeiras, tributos, depreciação, despesas de
capital e outros encargos relacionados.

(b)
Conciliação entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas
Não aplicável tendo em vista que até a data deste Formulário de Referência não havíamos
divulgamos medições não contábeis.

(c)
Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a
correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
Entendemos que o EBITDA é a medida mais apropriada para a correta compreensão da nossa
condição financeira e do resultado de nossas operações, pois apresenta o verdadeiro lucro
contábil a partir das atividades genuinamente ligadas ao nosso objeto social, sendo utilizados
internamente como medidas para avaliar produtividade e eficiência e demonstrando-se útil para
avaliar o nosso desempenho econômico-financeiro. Além disso, acreditamos que o EBITDA e a
Margem EBITDA oferecem aos investidores uma melhor compreensão da nossa capacidade de
cumprir com nossas obrigações e nossa capacidade de obter novos financiamentos para
investimentos e capital de giro.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

Os eventos subsequentes às demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019 são:
Em 23 de novembro de 2020, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, foram aprovadas as
seguintes matérias:
Alteração de razão social
Alteração da razão social da Companhia de Amethystus A007.20 Participações S.A. para AES
Brasil Energia S.A.
Endereço da sede
Alteração do endereço da sede da Companhia, da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Amaro Cavalheiro, 347, andar 14º, Sala 1410, Caixa Postal A007.20, Pinheiros, CEP 05425011 para Av. Luiz Carlos Berrini, nº 1.376, 12º andar da Torre A - Sala Digitalização, Brooklin
Paulista, CEP 04571-936.
Alteração do objeto social
Alteração do objeto social da Companhia, o qual passará a ser o seguinte: (i) estudar, planejar,
projetar, produzir, comercializar, construir executar e operar (a) sistemas de produção,
transmissão e comercialização de energia, resultante do aproveitamento de rios e de outras
fontes de energia incluindo, sem contudo se limitar, fontes renováveis como a solar, eólica e
biomassa, instalação e implantação de projetos de produção independente de energia, operação
e manutenção de usinas, obras e edificações correlatas, além de compra e importação de
equipamentos para a geração de energia, (b) barragens de acumulação, eclusas e outros
empreendimentos destinados ao aproveitamento múltiplo das águas e de seus leitos e
reservatórios, e (c) planos e programas de pesquisa e desenvolvimento de novas fontes e vetores
de energia, diretamente ou em cooperação com outras entidades; (ii) explorar, desenvolver,
produzir, importar, exportar, processar, tratar, transportar, carregar, estocar, acondicionar, operar
e manter atividades relacionadas ao suprimento, distribuição e comercialização de combustíveis
destinados à geração de energia, além de realizar liquefação e regaseificação; (iii) prestar todo e
qualquer serviço; (iv) participar em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista; e
(v) desenvolvimento de outras atividades correlatas de interesse da Companhia.
Destituição de diretores
Destituição dos atuais diretores da Companhia, Fábio Guimarães Corrêa Meyer e Graziela Marques
Conde e eleição para os cargos de Diretores da Companhia na posição de: Diretor Presidente: Ítalo
Tadeu de Carvalho Freitas Filho; Diretora Vice-Presidente de Relações com Investidores: Clarissa
Della Nina Sadock Accorsi; e Diretor Vice-Presidente: Carlos Renato Xavier Pompermaier.
Adicionalmente, conforme apreciado na reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de
fevereiro de 2021, o Sr. Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho apresentou renúncia ao cargo de
Diretor Presidente. Nesse sentido, de modo a preencher tal vacância, foi eleita, como Diretora
Presidente, a Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, que, portanto, passou a cumular os cargos
de Diretora Presidente e Diretora Vice-Presidente de Relações com Investidores.
Conselho de Administração
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

Criação e instalação do Conselho de Administração da Companhia, composto por, no mínimo, 5
(cinco) e, no máximo, 11 (onze) membros, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida
a reeleição.
Abertura de capital
Autorização para a realização da abertura de capital da Companhia e, consequentemente, a
submissão, pela administração da Companhia, do pedido de registro de emissor de valores
mobiliários na categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da
Instrução da CVM 480/2009.
Novo Mercado
Autorização para a administração da Companhia realizar a submissão do pedido de adesão da
Companhia ao segmento de listagem denominado Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), bem como a celebração com a B3 do Contrato de Participação no Novo Mercado, ficando a
administração da Companhia autorizada a tomar todas as medidas necessárias junto à B3 com
vistas à formalização da adesão ao Novo Mercado e ao cumprimento de todas as regras previstas
no Regulamento do Novo Mercado.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

Não aplicável, tendo em vista que nossa constituição se deu em 20 de março de 2020, de forma
que não existíamos nos últimos 3 (três) exercícios sociais.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que nossa constituição se deu em 20 de março de 2020, de forma que não existíamos nos
últimos 3 (três) exercícios sociais.
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

Não aplicável, tendo em vista que nossa constituição se deu em 20 de março de 2020, de forma
que não existíamos nos últimos 3 (três) exercícios sociais
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3.7 - Nível de Endividamento
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui qualquer passivo nesta data.
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3.8 - Obrigações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que não possuímos obrigações financeiras em aberto no presente exercício social e que
nossa constituição se deu em 20 de março de 2020, de forma que não existíamos nos últimos 3 (três) exercícios sociais
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3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9 - Outras informações relevantes

Determinados valores e porcentagens incluídos neste Formulário de Referência podem ter sido
arredondados, sendo que os totais apresentados em algumas tabelas podem não corresponder à
soma aritmética dos números que os precedem.
Informações adicionais ao item 3.1 deste Formulário de Referência
O capital social da Companhia foi totalmente integralizado apenas em 10 de dezembro de 2020,
conforme indicado no item 17.1 deste Formulário de Referência, sendo que, em 30 de setembro
de 2020, o valor do capital social da Companhia integralizado correspondia a R$50,00 (cinquenta
reais). Nesse sentido, embora o capital social subscrito corresponda a R$500,00 (quinhentos
reais), em 30 de setembro de 2020 a Companhia registrou um saldo de capital social a
integralizar no montante de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), correspondendo, pois, o
seu patrimônio líquido a R$50,00 (cinquenta reais), conforme indicado no item 3.1 deste
Formulário de Referência.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

4.1 - Descrição dos Fatores de Risco

Fomos formados com o único propósito de viabilizar e facilitar a reestruturação societária da AES
Tietê Energia S.A. (“AES Tietê”), de modo a passar a ser a companhia holding que deterá o controle
da AES Tietê e de suas controladas.
A partir da data em que a incorporação de ações da AES Tietê pela Companhia for implementada,
e passarmos a consolidar os resultados da AES Tietê em nossas demonstrações financeiras,
nossos fatores de risco serão essencialmente os mesmos da AES Tietê, conforme descritos abaixo.
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a
determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário
de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo e as
demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas. Os negócios, situação
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia
poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O
preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia poderá diminuir em razão de
qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores
poderão perder substancial ou totalmente o seu investimento nos valores mobiliários de emissão
da Companhia. Os riscos descritos abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que,
na data deste Formulário de Referência e/ou a partir da incorporação de ações de emissão da AES
Tietê pela Companhia, podem afetar a Companhia e suas subsidiárias adversamente. Além disso,
riscos adicionais não conhecidos ou considerados irrelevantes pela Companhia na data deste
Formulário de Referência também poderão afetar a Companhia adversamente.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira
diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema
poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou
expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito
adverso relevante nos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa,
liquidez e/ou negócios futuros da Companhia e das suas subsidiárias, bem como no preço dos
valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção “4.
Fatores de Risco” devem ser compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que
estejam em um item podem também se aplicar a outros itens.

(a)

à Companhia

A construção, expansão e operação das instalações e equipamentos de geração de energia
da Companhia envolvem riscos significativos que podem afetar adversamente seus
negócios, resultados operacionais e situação financeira.
A Companhia está atualmente engajada na construção de pequenas plantas de geração distribuída.
No segundo semestre de 2020, a Companhia iniciou a construção da primeira e segunda fase do
Complexo Eólico Tucano.
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A construção, expansão e operação de instalações e equipamentos para a geração de energia da
Companhia, bem como a conclusão de projetos dentro dos prazos e orçamentos, envolvem muitos
riscos, incluindo:
•

dificuldade em obter, manter ou renovar tempestivamente autorizações e aprovações
governamentais exigidas pela regulamentação aplicável;

•

restrições ambientais ou alterações na legislação ambiental ensejando a criação de novas
obrigações e custos aos projetos;

•

indisponibilidade de equipamentos e dos sistemas de geração e/ou transmissão;

•

sinistros que venham a ocorrer conosco e/ou com nossas controladas, provenientes de
problemas de equipamentos ou outros tipos de sinistros quaisquer;

•

problemas na fase de planejamento e construção de projetos de expansão ou novos
investimentos, tais como paralisações, atrasos de fornecedores ou prestadores de serviços,
greves ou paralisações de trabalho, condições geológicas e meteorológicas inesperadas,
incertezas políticas e ambientais, problemas de liquidez de quaisquer de parceiros e
subcontratados da Companhia;

•

problemas ambientais não previstos, os quais podem gerar a necessidade de adoção de
medidas compensatórias e investimentos de valores significativos;

•

problemas inesperados de segurança, engenharia, regulatórios e/ou de ambientais não
previstos;

•

custos excedentes não previstos na construção e operação das instalações;

•

indisponibilidade de financiamentos adequados;

•

alterações regulatórias que impactem no desenvolvimento de novos negócios;

•

incapacidade de obter ou manter a posse, servidão e/ou a titularidade dos imóveis
necessários para a implantação dos projetos dentro dos prazos e preços inicialmente
previstos, seja por atrasos nos procedimentos de regularização fundiária, na aquisição ou
arrendamento de terras, ou ainda, por dificuldade de obtenção de ordem judicial para
imissão de posse nos imóveis, dentre outros fatores;

•

dificuldade de regularização de documentação que comprove a propriedade da terra e a
sua regularidade, bem como a regularidade das construções existentes perante os órgãos
competentes; e

•

intervenção dos órgãos competentes do governo federal, tais como o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

Caso enfrente esses ou outros problemas significativos relacionados a qualquer um de seus
projetos e investimentos, a Companhia pode não conseguir gerar energia em quantidade
compatível com suas projeções ou obrigações perante seus clientes e pode não conseguir atender
à demanda exigida, sendo necessária, para alguns dos contratos da Companhia, a compra de
energia correspondente no mercado livre e, para outros, ressarcimento por desvio negativo de
geração, o que poderá ter um efeito prejudicial sobre a situação financeira e resultados operacionais
da Companhia.
Eventual falha em alguns dos empreendimentos ou rompimento de barragens da Companhia
pode causar danos às comunidades próximas a jusante.
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O rompimento ou galgamento das barragens das instalações da Companhia, poderá causar
inundações e danos nas propriedades vizinhas, danos ambientais e até mesmo acidentes com a
população. Nessas hipóteses, a Companhia pode ser acionada judicialmente com pedidos de
indenização e pode ser levada a realizar a reparação de eventuais danos causados ao meio
ambiente, inclusive por meio de ações civis públicas, o que consequentemente pode afetar
adversamente a sua situação financeira, operacional e reputacional. Na esfera administrativa,
poderão ser aplicadas penalidades à Companhia pelo órgão ambiental responsável, além de
exigências técnicas e penalidades que podem envolver o embargo e paralisação das suas
atividades. Além disso, a Companhia, seus administradores e funcionários poderão ser
responsabilizados criminalmente pelo resultado do rompimento de suas barragens, o que poderá
afetar negativamente a imagem e reputação da Companhia.
A ocorrência de fatos que interfiram no bom funcionamento da UHE Água Vermelha pode vir
a afetar adversamente a capacidade da Companhia em gerar energia elétrica.
A UHE Água Vermelha, localizada nos municípios de Ouroeste, Estado de São Paulo e Iturama,
Estado de Minas Gerais, é a maior usina hidrelétrica da Companhia, representando individualmente
52% da capacidade instalada de todas as usinas hídricas da Companhia e 36% da capacidade
instalada total da Companhia. A ocorrência de dificuldades com a operação e/ou manutenção da
usina hidrelétrica de Água Vermelha, bem como riscos climáticos e as consequentes variações de
chuvas e afluências, poderá afetar adversamente a capacidade de gerar energia em quantidade
compatível com as projeções ou obrigações decorrentes dos contratos de venda de energia da
Companhia, o que pode ter um efeito negativo em sua situação financeira e seus resultados
operacionais.
Impactos da COVID-19 no negócio da Companhia
Os efeitos da pandemia do Covid-19 que assolam, desde o início de 2020, a comunidade global e
o país onde a Companhia atua, podem ter impacto relevante em seus fornecedores, clientes,
demanda por carga e consumo de energia. Para os contratos de comercialização de energia, a
Companhia pode ser adversamente impactada pelos possíveis, porém não limitados, impactos:
•

pedidos de flexibilização e ajustes da energia contratada;

•

parcelamento de faturas;

•

rescisão contratual; e

•

inadimplência.

Em ocorrendo os efeitos mencionados e outros não aqui elencados, a Companhia poderá ser
afetada financeira e operacionalmente e não há garantias de que a Companhia será capaz de
garantir liquidez financeira para continuar pagando dividendos. Além disso, o risco de contaminação
dos colaboradores e terceiros pode acarretar a redução da capacidade produtiva da Companhia,
impactando diretamente a atividade de geração de energia.
Além disso, a Companhia não tem como prever se qualquer outra medida que tenha impacto direto
em seu negócio possa ser adotada pelo Governo Federal ou Estadual para contensão da crise.
Todos os pontos mencionados são riscos que podem impactar diretamente os resultados
financeiros e operacionais da Companhia.
A cobertura de seguro da Companhia pode ser insuficiente para cobrir possíveis perdas
relacionadas a riscos operacionais e qualquer excesso acima do seu valor de cobertura pode
ter um efeito adverso na condição financeira e nos resultados das operações da Companhia.
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As apólices de seguro contratadas pela Companhia poderão não cobrir totalmente essas
perdas e danos e a cobertura de seguro pode não estar disponível no futuro.
O negócio da Companhia está sujeito a vários riscos e perigos, incluindo acidentes industriais,
disputas trabalhistas, mudanças no ambiente regulatório, riscos ambientais e climáticos e outros
fenômenos naturais. Qualquer dano sofrido em excesso de quantias de cobertura limitada, ou em
relação a eventos não segurados, não seria coberto por suas apólices de seguro, e a Companhia
arcaria com o impacto de tais perdas, que podem ter um efeito adverso sobre a sua condição
financeira e seus resultados operacionais.
O seguro de responsabilidade civil geral contra terceiros da Companhia pode não ser suficiente
para cobrir totalmente os danos resultantes de serviços de geração de energia inadequados, o que
poderá afetar a Companhia negativamente. Além disso, a Companhia pode não conseguir contratar
seguro em termos similares no futuro. Dessa forma, os seus negócios e resultados operacionais
poderão ser afetados negativamente.
A Companhia é responsável por quaisquer perdas e danos causados a terceiros resultantes
da não prestação e/ou prestação de serviço inadequado de geração de energia por suas
unidades de geração, como, por exemplo, interrupções e/ou falhas.
De acordo com a legislação brasileira e a regulação da Agência Nacional de Energia
Elétrica (“ANEEL”), a Companhia, como prestadora de serviços públicos, é estritamente
responsável por perdas e danos diretos e indiretos resultantes da prestação inadequada de
serviços, tais como danos decorrentes de falhas na operação de suas usinas, interrupções ou
distúrbios em seus sistemas de geração.
Caso sejam impostas obrigações indenizatórias oriundas de tal responsabilidade à Companhia,
estas poderão acarretar um efeito substancial e adverso na condução dos negócios, nos resultados
operacionais e na condição financeira e reputacional da Companhia.
A Companhia tem a obrigação de concluir o saldo remanescente da obrigação de expansão
da capacidade instalada do seu sistema de geração de energia dentro do Estado de São
Paulo até 2024, e caso não consiga cumprir tais obrigações, a Companhia poderá iniciar uma
nova discussão judicial envolvendo perdas e danos pelo não cumprimento do acordo
judicial.
Nos termos do item XIX da sessão 4.3. do Edital nº SF/002/99 de privatização da Companhia, após
aquisição de seu bloco de controle no âmbito do processo de privatização, a Companhia assumiu
a obrigação de expandir a capacidade instalada do seu sistema de geração de energia dentro do
Estado de São Paulo em pelo menos 15% (aproximadamente 400MW) no período de oito anos,
contados a partir da assinatura do contrato de concessão de geração celebrado com a ANEEL em
20 de dezembro de 1999 (“Contrato de Concessão”) até 20 de dezembro de 2007, ou adquirir o
equivalente em energia de terceiros, desde que tal energia seja proveniente de novos
empreendimentos construídos no Estado de São Paulo, por prazo superior a cinco anos.
Em 12 de agosto de 2011, o Estado de São Paulo propôs ação judicial contra a Companhia
pleiteando o cumprimento da obrigação da Companhia de expandir a capacidade instalada do seu
sistema de geração em, no mínimo, 15% ou, em caso de não cumprimento da referida obrigação,
o pagamento de indenização por eventuais perdas e danos. Em 1 de outubro de 2018, foi celebrado
acordo com Estado de São Paulo, por meio do qual foi concedido prazo de adicional de seis anos
à Companhia, a partir da assinatura do Acordo, para conclusão do saldo remanescente da
obrigação de expansão de sua capacidade de geração em território paulista (81 MW).
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Se após tal período a Companhia não concluir a expansão da capacidade instalada do seu sistema
de geração de energia dentro do Estado de São Paulo, uma nova discussão judicial envolvendo
perdas e danos pelo não cumprimento do acordo judicial poderá ser iniciada pelo Estado de São
Paulo, o que pode impactar adversamente os negócios, o resultado financeiro e a imagem da
Companhia. Para mais informações a respeito do tema, vide item 4.3 do Formulário de Referência
da AES Tietê.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou procedimentos arbitrais
podem causar efeitos adversos nos negócios, condição financeira e resultados operacionais
da Companhia.
A Companhia é ré em processos judiciais, administrativos ou arbitrais de natureza cível, tributária,
trabalhista, regulatória e ambiental, cujos resultados não se pode garantir que lhe serão favoráveis.
As provisões constituídas podem ser insuficientes para fazer frente ao custo total decorrente dos
processos. Adicionalmente, a Companhia pode estar sujeita a contingências por outros motivos que
a obriguem a despender valores significativos. Decisões contrárias aos interesses da Companhia
que eventualmente alcancem valores substanciais ou impeçam a realização de negócios, conforme
inicialmente planejados, poderão causar um efeito adverso nos seus negócios, condição financeira
e resultados operacionais.
O grau de endividamento da Companhia, bem como as disposições restritivas em seus
contratos financeiros (covenants) poderão afetar negativamente a capacidade de operar o
negócio da Companhia e de efetuar o pagamento de suas dívidas. Qualquer inadimplemento
decorrente de descumprimento de obrigações contratuais da Companhia nos termos de
seus contratos de financiamento poderá afetá-la substancial e negativamente.
A dívida bruta, que corresponde a soma da conta de empréstimo, financiamento e debentures
(circulante e não circulante) da Companhia, em 30 de setembro de 2020, era de R$4.766,1 milhões.
Sujeito aos termos de seus instrumentos de dívida e aprovações regulatórias, a Companhia poderá
incorrer em dívida adicional no futuro para amortizar parte de suas dívidas existentes conforme se
tornem devidas, bem como, poderá incorrer em dívida adicional periodicamente para financiar
investimentos ou para outros fins, sujeito às restrições aplicáveis às suas dívidas atuais.
Além disso, alguns dos contratos de financiamento da Companhia contêm cláusulas restritivas que
impõem restrições operacionais e outras restrições ao seu negócio. Em especial, algumas dessas
cláusulas impedem a Companhia de incorrer em dívida adicional ou efetuar pagamentos restritos,
incluindo a distribuição de dividendos, caso alguns índices financeiros e testes financeiros não
sejam cumpridos. Esses índices e testes financeiros têm como base o atingimento de certos níveis
de EBITDA ajustado (calculado de acordo com os critérios contidos em seus instrumentos de
dívida), despesas de juros, endividamento total e endividamento líquido. Esses índices e testes
financeiros são testes de manutenção, o que significa que a Companhia deve cumpri-los
continuamente para não descumprir suas obrigações de dívida. Assim, a Companhia não pode
garantir que conseguirá cumprir tais índices, incorrer em dívida adicional ou que conseguirá
distribuir dividendos.
O nível de endividamento da Companhia e as cláusulas restritivas em seus instrumentos de dívida
podem implicar em riscos importantes, incluindo os seguintes:
•

aumento de vulnerabilidade da Companhia às condições econômicas, financeiras e
setoriais negativas em geral;

•

necessidade de que a Companhia dedique uma parte substancial de seus fluxos de caixa
das operações para o serviço da dívida, reduzindo assim a disponibilidade de seus fluxos
de caixa para o financiamento de despesas de capital;
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•

limitação da flexibilidade da Companhia no planejamento ou reação a mudanças em suas
atividades e no setor em que atua; e

•

limitação de capacidade da Companhia de tomar emprestado recursos adicionais conforme
necessário.

A geração de caixa da Companhia decorrente de suas operações poderá não ser suficiente para
pagar o valor de principal, juros e outros valores devidos relacionados a suas dívidas atuais e
futuras e, nesse caso, a Companhia poderá não conseguir tomar empréstimos, vender ativos ou de
outra forma levantar recursos em condições aceitáveis ou até mesmo de fazê-lo para refinanciar
sua dívida tão logo vencida ou se torne devida. Caso a Companhia incorra em dívidas adicionais,
os riscos relacionados às suas dívidas, incluindo a sua inadimplência com relação aos prazos de
suas dívidas, poderão aumentar. Na hipótese de a Companhia estar inadimplente nos termos de
qualquer um de seus contratos de financiamento, os saldos devedores nos termos desses contratos
(incluindo principal, juros e quaisquer multas) poderão ser antecipados, o que poderá acionar as
disposições sobre inadimplemento cruzado ou antecipação (cross default ou cross acceleration)
nos termos dos outros contratos de financiamento da Companhia e, em vista de seu nível
significativo de endividamento, afetar substancial e negativamente a sua situação financeira. Na
hipótese de antecipação de qualquer uma de suas dívidas, a Companhia poderá não conseguir
pagar o saldo devedor dessa dívida, o que poderá ter um efeito prejudicial relevante sobre os seus
negócios e situação financeira.
A Companhia é parte devedora em instrumentos de dívida que contêm hipóteses de
vencimento antecipado da respectiva dívida em caso de declaração de vencimento
antecipado cruzado de outras dívidas da Companhia e poderá celebrar outros instrumentos
de dívidas e contratos de financiamento que prevejam esse tipo de condição. O eventual
descumprimento de qualquer obrigação da Companhia, no âmbito desses
instrumentos/contratos, poderá desencadear o vencimento antecipado de outras dívidas,
gerando efeitos materiais adversos à Companhia.
A Companhia é devedora em emissões de debêntures simples, assim como sua controlada AES
Tietê Eólica S.A. cujos instrumentos contemplam hipóteses de vencimento antecipado automático
da respectiva dívida em caso de declaração de vencimento antecipado de outras dívidas da
Companhia e/ou de sua controlada, cujo saldo devedor da dívida bruta (correspondente ao
empréstimo e financiamento circulante mais o não circulante) consolidada, em 30 de setembro de
2020 era de R$4.766,1 milhões. A Companhia não tem como garantir que ela e/ou sua controlada
não irão contrair outras dívidas cujos instrumentos/contratos prevejam cláusula de vencimento
antecipado cruzado, bem como não pode garantir que as dívidas correspondentes não vencerão
antecipadamente. Na hipótese de vencimento antecipado de dívidas da Companhia e/ou de sua
controlada, não há garantia de que os ativos e fluxo de caixa poderão ser suficientes para quitar o
saldo devedor dos respectivos instrumentos/contratos vigentes à época, o que poderá resultar em
impacto negativo nas finanças da Companhia.
Os projetos de energia renovável e outras iniciativas da Companhia enfrentam incertezas
consideráveis, incluindo desafios de desenvolvimento, operacionais e regulatórios.
Os projetos de geração de energia por fontes eólica, solar e de armazenamento de energia por
meio de baterias estão sujeitos a riscos substanciais. As tecnologias utilizadas neste tipo de
projetos são recentes e de rápida evolução, o que pode levar à rápida perda de competitividade
dos projetos atuais. Algumas dessas linhas de negócios dependem de incentivos regulatórios
favoráveis para apoiar o investimento contínuo, e há uma incerteza significativa sobre até que ponto
esses incentivos regulatórios favoráveis estarão disponíveis no futuro.

PÁGINA: 22 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Além disso, os níveis de produção dos projetos eólicos e solares da Companhia dependem de vento
ou irradiação solar adequados além de restrições sistêmicas decorrentes como da redução da
demanda da carga do SIN ou limitações no sistema de transmissão entre os submercados,
resultando em volatilidade nos níveis de produção e rentabilidade. Por exemplo, para os projetos
eólicos da Companhia, as estimativas de recursos eólicos são baseadas na experiência histórica,
quando disponíveis, e em estudos de recursos eólicos conduzidos por um engenheiro
independente, e não refletem necessariamente a produção real de energia eólica em um
determinado ano.
Como resultado, esses tipos de projetos de energia renovável enfrentam riscos consideráveis em
relação ao negócio principal da Companhia, incluindo o risco de que regimes regulatórios favoráveis
expirem ou sejam adversamente modificados. Adicionalmente, no estágio de desenvolvimento ou
aquisição, devido à natureza incipiente dessas indústrias ou à experiência limitada com as
tecnologias relevantes, a capacidade da Companhia de prever os resultados reais de desempenho
pode ser prejudicada e os projetos podem não ter o desempenho previsto. Esses projetos podem
ser intensivos em capital e geralmente requerem financiamento de terceiros, que pode ser difícil de
obter. Como resultado, as restrições de capital podem reduzir a capacidade da Companhia de
desenvolver esses projetos ou desenvolvê-los com base em uma estrutura de capital eficiente.
A Companhia não pode assegurar que o Contrato de Concessão será renovado e, se
renovado, que os termos e condições lhe serão favoráveis. O negócio da Companhia poderá
ser afetado negativamente caso não seja possível renovar sua concessão ou garantir
condições favoráveis na sua renovação.
A condução das atividades de geração de energia hidrelétrica da Companhia é realizada de acordo
com o Contrato de Concessão celebrado com o governo, por meio da ANEEL, com prazo de 30
anos encerrando-se em 20 de dezembro de 2029. O contrato poderá ser prorrogado, nas condições
que forem estabelecidas, a critério da ANEEL, mediante requerimento da Companhia. O pedido de
renovação deve ser apresentado à ANEEL até 36 meses antes do término do prazo de concessão.
Os critérios da ANEEL para renovação podem ser discricionários, bem como não estão
estabelecidos e também não existem normas que regulamentem as condições de renovação para
as usinas da Companhia.
Dessa forma, a Companhia pode ser obrigada a atender certas exigências impostas pela ANEEL
para renovar o Contrato de Concessão e não pode garantir que este será renovado nos mesmos
termos e condições ou que conseguirá cumprir tais exigências. Caso o Contrato de Concessão da
Companhia não seja renovado ou seja renovado com condições que lhe sejam menos favoráveis,
os negócios, a capacidade de geração de caixa e os resultados operacionais da Companhia serão
afetados negativamente.
O Contrato de Concessão da Companhia está sujeito à rescisão antecipada, o que pode gerar
perdas nos seus resultados. Além disso, a Companhia pode não conseguir cumprir os
termos do Contrato de Concessão, o que poderia resultar em multas, outras sanções e,
dependendo da gravidade do descumprimento, na rescisão da concessão.
O negócio de geração de energia hidrelétrica da Companhia é conduzido de acordo com a
legislação brasileira e com o Contrato de Concessão de Geração celebrado com o governo
brasileiro, por meio da ANEEL, com prazo até 20 de dezembro de 2029 (“Contrato de
Concessão”). Assim, parte relevante do negócio da Companhia relacionada à geração hidrelétrica
depende do Contrato de Concessão e está sujeita ao risco de que a concessão seja rescindida
antecipadamente ou não seja renovada após a expiração do prazo.
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Conforme dispõe a Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (“Lei de Concessões”), uma
concessão está sujeita à rescisão antecipada em algumas circunstâncias, a saber: descumprimento
total ou parcial do contrato de concessão, expropriação pelo governo brasileiro que seja
determinada como de interesse público (encampação), rescisão amigável ou litigiosa, anulação do
contrato de concessão, falência ou liquidação da concessionária, e também caso a concessionária
não cumpra o plano de resultado e correção das falhas e transgressões em caso de uma
intervenção imposta pela ANEEL.
Caso o Contrato de Concessão seja rescindido, retornam ao poder concedente todos os bens
reversíveis, direitos e privilégios transferidos à Companhia conforme previsto no edital e
estabelecido no contrato. Também, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente,
procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.
Em caso de rescisão antecipada do Contrato de Concessão, não há garantia de que a Companhia
receberá indenização do governo brasileiro com relação aos ativos que não tiverem sido totalmente
amortizados ou depreciados. Qualquer pagamento de indenização que a Companhia receber
poderá ser inferior ao valor residual dos ativos devolvidos ao governo brasileiro. Assim, a
Companhia pode não ser indenizada pela perda de lucros futuros relacionados aos ativos de
concessão. Além disso, tal pagamento poderá ser postergado por muitos anos. Caso o Contrato de
Concessão seja rescindido por razões atribuíveis à Companhia, o valor de indenização a ser pago
pode ser substancialmente reduzido por meio da aplicação de multas ou outras penalidades. A
Companhia não pode garantir que a indenização a ser recebida na hipótese de rescisão do Contrato
de Concessão ou reversão de seus ativos será adequada ou paga pontualmente.
A rescisão antecipada do Contrato de Concessão, a reversão de ativos e outras formas de
intervenção governamental, bem como a aplicação de sanções à Companhia, poderão afetar
negativamente a sua situação financeira e os seus resultados operacionais.
Uma parte significativa da energia gerada no Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas e,
consequentemente, o sistema elétrico brasileiro está sujeito às condições hidrológicas e ao
risco de escassez de energia.
A energia hidrelétrica é a fonte de energia mais amplamente utilizada no Brasil, e uma parte
significativa das usinas operadas pela Companhia geram exclusivamente energia hidrelétrica.
Segundo o ONS (conforme abaixo definido), a energia hidrelétrica representava aproximadamente
66% da energia gerada no Brasil em 2020, até o mês de setembro. A capacidade operacional das
usinas hidrelétricas no Brasil depende fortemente dos níveis dos reservatórios e,
consequentemente, das chuvas. Períodos estendidos de chuvas abaixo da média, como em 2014
e 2015, resultaram em baixos níveis de reservatórios e baixa capacidade de operação hidrelétrica.
As condições hidrológicas podem ser particularmente desafiadoras durante o período seco no
Brasil, que ocorre de maio a novembro.
A proporção a nível de reservatório para atendimento do consumo do país tem diminuído
gradualmente ao longo do tempo, dado que usinas hidrelétricas a fio d’água, usinas eólicas e
projetos de energia solar não possuem capacidade suficiente de armazenamento, bem como a
expansão da capacidade de geração de energia que não inclui aumento na capacidade de
armazenamento pode deixar o sistema mais vulnerável a escassez de recursos hídricos.
Uma escassez severa de recursos pode ocorrer e, em resposta a qualquer escassez, o governo
brasileiro pode estabelecer programas de racionamento para limitar o consumo de energia. A
Câmara de Gestão de Crise de Energia (“GCE”) foi criada como resposta à escassez em 2001.
Estabeleceu índices de redução relacionados ao consumo de energia para consumidores
industriais, comerciais e residenciais, com cortes variando entre 15% e 25% que estavam em vigor
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de junho de 2001 a fevereiro de 2002. Esses programas de racionamento podem resultar na
redução da demanda de eletricidade em todo o Brasil, reduzindo assim a receita operacional bruta
da Companhia. Da mesma forma, como ocorreu durante o racionamento de emergência em 2001,
o volume de compras de eletricidade pelas distribuidoras foi reduzido à força proporcionalmente à
redução do consumo.
O desenvolvimento de atividades em usinas da Companhia está sujeito a permissões e
licenças.
Além das licenças ambientais, o desenvolvimento das atividades da Companhia nas usinas
hidrelétricas, parques eólicos e parques solares está sujeito ao licenciamento imobiliário e ao de
uso e operação, que devem ser obtidos, dentre outros, junto às autoridades competentes e ao
Corpo de Bombeiros local, para cada uma das unidades da Companhia. Para mais informações,
ver subitem 4.1(h) deste Formulário de Referência.
Os processos para obtenção, manutenção ou renovação dessas licenças, autorizações, alvarás e
registros poderão se tornar mais dificultosos e poderão ser impostas novas licenças, autorizações,
outorgas, regulamentações, alvarás e registros, ou mesmo restrições, pelas autoridades
competentes o que poderá afetar negativamente os resultados operacionais da Companhia.
Caso a Companhia não consiga obter, manter ou renovar tempestivamente os licenciamentos
necessários para o desenvolvimento das atividades das usinas tal fato pode fazer com que a
Companhia incorra em custos adicionais, destinando recursos para o cumprimento de eventuais
encargos adicionais, ou mesmo comprometer o regular desenvolvimento de suas atividades.
Ademais, diversas penalidades podem vir a ser aplicadas de acordo com o rigor do não
cumprimento com o licenciamento correspondente, tais como, entre outros, multas sucessivas,
suspensão ou interrupção do desenvolvimento de suas atividades em uma ou mais usinas, e,
conforme o caso, o fechamento, ainda que temporário, das usinas irregulares. Ainda, há o risco da
respectiva seguradora não indenizar a Companhia em caso de sinistro em uma usina irregular. Uma
vez que o desempenho das atividades das usinas é considerado um fator relevante para o sucesso
das operações, a falta ou a não manutenção dos licenciamentos necessários podem afetar
negativamente sua capacidade de produção de energia.
De acordo com o Contrato de Concessão, a Companhia é obrigada a cumprir as obrigações
relacionadas a um plano de pensão de benefício definido e os seus resultados operacionais
podem ser afetados negativamente pelos custos relacionados a esse plano de pensão.
A Companhia é obrigada pelo Contrato de Concessão e pelo Edital n°. SF/002/99 a fornecer aos
seus funcionários um plano de pensão. Na época da sua privatização, a Companhia assumiu a
cobertura de um plano de pensão de benefício definido para seus funcionários, administrado pela
Fundação CESP.
A Companhia, por meio de negociações com os sindicatos representativos da categoria, reformulou
esse plano em 1997 com vencimento em setembro de 2027, tendo como característica principal o
modelo misto, composto de 70% do salário real de contribuição como benefício definido, e 30% do
salário real de contribuição como contribuição definida.
Em 31 de dezembro de 2019, com base no estudo atuarial realizado, a Companhia registrou um
passivo de R$89,0 milhões relacionado a este assunto. Além disso, para o exercício social findo
em 30 de setembro de 2020, a Companhia registrou despesas relativas ao plano de pensão de
benefício definido de R$96,2 milhões. Se os ativos do plano de pensão de benefício definido são
insuficientes para atender às obrigações daqueles cobertos pelo plano, como resultado do
desempenho insatisfatório do investimento dos ativos do plano ou de outra forma, a Companhia
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poderá incorrer em custos adicionais no financiamento de qualquer déficit que possa ter um efeito
material adverso na sua condição financeira e nos resultados das suas operações.
A Companhia poderá ser demandada no futuro pelo sindicato que representa seus
empregados, sendo que uma condenação nestes processos poderá afetar adversamente os
seus resultados.
A Companhia poderá vir a ser processada no futuro pelo sindicato que representa seus
empregados, atualmente Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Energia Elétrica do Estado
de São Paulo, Sindicato dos Eletricitários de Campinas e Sindergel Mococa. As demandas
apresentadas podem envolver diversas questões de natureza trabalhista. O sindicato pode mover
processos contra a Companhia como representante dos empregados e, portanto, a amplitude
dessas demandas poderá alcançar todos os empregados da Companhia. A Companhia não tem
como prever quais demandas serão feitas pelo sindicato no futuro e quais serão os montantes
envolvidos numa eventual condenação nestes processos. Uma condenação a pagamentos ou
obrigações de fazer poderão impactar adversamente as atividades e resultados da Companhia.
Adicionalmente, a publicidade dessa condenação poderá afetar negativamente a imagem da
Companhia.
Uma vez que parte significativa dos bens da Companhia está vinculada ao Contrato de
Concessão, esses bens não estarão disponíveis para liquidação em caso de falência nem
poderão ser objeto de penhora para garantir a execução de decisões judiciais ou servir como
garantia em contratos de financiamento.
Segundo as leis brasileiras, os ativos da Companhia vinculados ao Contrato de Concessão
Hidrelétrica deverão obrigatoriamente ser revertidos ao Poder Público ao final da concessão e não
estão disponíveis para liquidação na hipótese de falência da Companhia e não podem ser utilizados
como garantia na execução de qualquer decisão judicial, pois estão vinculados à prestação de um
serviço público de caráter essencial.
Além disso, na hipótese de rescisão do Contrato de Concessão, incluindo como resultado de
falência da Companhia ou de prestação inadequada de seus serviços, os ativos dedicados à
prestação desses serviços previstos no Contrato de Concessão devem ser devolvidos ao governo
brasileiro, de acordo com a lei brasileira e os termos do Contrato de Concessão. O pagamento de
indenização do governo brasileiro poderá não ocorrer ou qualquer pagamento de indenização que
a Companhia receber poderá ser inferior ao valor de mercado dos ativos que tiverem que ser
devolvidos ao governo brasileiro.
Assim, o valor de mercado dos ativos disponíveis aos acionistas da Companhia na hipótese de
liquidação poderia ser substancialmente inferior ao valor de mercado dos ativos revertidos ao poder
concedente. Além disso, essas limitações podem afetar substancial e negativamente os negócios
e a capacidade da Companhia de obter financiamentos, visto que esses ativos não podem ser
utilizados como garantia.
A ocorrência de danos ambientais envolvendo as atividades das empresas do grupo
econômico da Companhia pode gerar substanciais custos de recuperação ambiental,
inclusive indenizações e sanções, que podem afetar adversamente os negócios, sua
reputação e o valor de mercado dos valores mobiliários da Companhia.
As atividades do setor de energia podem causar significativos impactos e danos ao meio ambiente.
A legislação federal impõe responsabilidade objetiva àquele que direta ou indiretamente causar
degradação ambiental e, portanto, o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros afetados, independentemente de dolo ou culpa. A legislação federal também
prevê a desconsideração da personalidade jurídica da empresa poluidora, atribuindo
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responsabilidade pessoal aos administradores e aos acionistas, para viabilizar o ressarcimento de
prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Como consequência a Companhia e seus
respectivos administradores poderão ser obrigados a arcar com o custo da reparação ambiental. O
pagamento de indenizações ambientais substanciais ou despesas relevantes incorridas para
custear a recuperação do meio ambiente poderá impedir, ou levar a Companhia a retardar ou
redirecionar planos de investimento em outras áreas, o que poderá afetar adversamente seus
negócios, sua reputação, suas operações, e sua imagem.
A Companhia pode ser penalizada caso não consiga comprovar o lastro de energia
necessário para cobertura de suas vendas.
A Companhia é autorizada pela ANEEL a vender energia, em volume acima de sua garantia física,
desde que tenha contratos bilaterais de compra para lastrear essas vendas. A Companhia fica
sujeita ao pagamento de penalidades caso não consiga comprovar o lastro de energia para
cobertura de suas vendas, conforme dispostos nas Regras e Procedimentos de Comercialização
da CCEE. Além disso, a venda de energia sem lastro também implica na compra de energia no
mercado de curto prazo. As situações apresentadas podem impactar adversamente os nossos
negócios e resultados financeiros.
Alterações no preço utilizado para avaliar a energia comercializada no mercado de curto
prazo poderão afetar negativamente as companhias no setor de energia elétrica, incluindo a
Companhia.
O preço no mercado de curto prazo, ou Preço de Liquidação de Diferenças (“PLD”), é calculado
semanalmente para cada patamar de carga e por submercado, e tem como base o custo marginal
da operação. Os submercados do sistema de energia elétrica brasileiro são: Norte, Nordeste,
Sudeste/Centro-Oeste e Sul.
O PLD é calculado em base ex-ante (considerando informações fornecidas para disponibilidade de
fornecimento e projeções de carga). O preço resultante desse cálculo é o preço base da liquidação
de toda a energia não contratada entre os agentes.
No dia 17 de dezembro de 2019, a Resolução Homologatória da ANEEL nº 2655/2019 estabeleceu
os valores mínimo e máximo do PLD em 2020 como R$39,68/MWh e R$559,75/MWh,
respectivamente.
Os fatores que poderão afetar o PLD incluem (i) variações na carga; (ii) reduções nos níveis dos
reservatórios de usinas hidrelétricas; (iii) redução/aumento da afluência prevista e verificada; (iv)
atrasos no início das operações de novos geradores; e (v) geração de pequenas usinas. Esta
resolução também estabeleceu, a partir de 1º de janeiro de 2020, como limite do PLD horário da
operação sombra, o PLD máximo de R$1.148,36/MWh.
A ocorrência de qualquer um desses fatores poderá levar a uma variação substancial do PLD, o
que poderá resultar no aumento de custos na comercialização de energia no curto prazo, o que
poderá afetar negativamente o fluxo de caixa da Companhia no curto prazo.
A falta de proteção adequada contra riscos relacionados à cibersegurança pode afetar a
Companhia substancial e negativamente.
A Companhia está sujeita a diversos riscos de cibersegurança, incluindo, entre outros: invasão de
seus sistemas e plataformas de tecnologia da informação por terceiros mal-intencionados,
infiltração de malware (como vírus de computador) em seus sistemas, contaminação (intencional
ou acidental) de suas redes e sistemas por terceiros com quem são trocados dados, acesso não
autorizado a dados confidenciais de clientes e/ou informações de sua propriedade por pessoas
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dentro ou fora da Companhia e ataques cibernéticos que causam a degradação dos sistemas ou a
indisponibilidade de serviços, o que pode resultar em perdas comerciais.
A Companhia pode não conseguir proteger com sucesso seus sistemas e plataformas de tecnologia
da informação contra essas ameaças. Nos últimos anos, sistemas de computação de companhias
e organizações têm sido alvos não apenas de cibercriminosos, mas também de ativistas e Estados
párias. A Companhia está sujeita a vários ataques cibernéticos, como denial of service, malware e
phishing. Ataques cibernéticos podem gerar perda de quantidades significativas de dados de
clientes e de outras informações sensíveis, bem como níveis significativos de ativos líquidos
(incluindo caixa). Além disso, ataques cibernéticos podem desativar os sistemas de tecnologia da
informação da Companhia utilizados para o atendimento a seus clientes. À medida em que as
tentativas de ataque continuam a evoluir em escopo e sofisticação, a Companhia poderá incorrer
em custos significativos na tentativa de modificar ou aprimorar suas medidas de proteção contra
esses ataques, de investigar ou remediar qualquer vulnerabilidade ou consequente violação e de
comunicar a seus clientes sobre ataques cibernéticos.
Caso a Companhia não consiga gerenciar de maneira efetiva seus riscos de cibersegurança, por
exemplo, ao não atualizar seus sistemas e processos em resposta a novas ameaças, isso poderá
prejudicar a reputação da Companhia e afetar negativamente os seus resultados operacionais, a
sua situação financeira e as suas perspectivas, como decorrência das possíveis implicações tais
como pagamento de indenização aos clientes, penalidades e multas regulatórias e/ou perda de
ativos. Além disso, a Companhia também poderá estar sujeita a ataques cibernéticos contra
infraestruturas críticas do Brasil. Os sistemas de tecnologia da informação da Companhia
dependem dessa infraestrutura crítica e qualquer ataque cibernético contra essa infraestrutura
crítica pode afetar negativamente a capacidade de atender os seus clientes. A Companhia tem
capacidade limitada de proteger seus sistemas de tecnologia da informação dos efeitos prejudiciais
desses ataques cibernéticos. Dessa forma, caso qualquer dos fatores acima venha a ocorrer, os
negócios e resultados financeiros da Companhia podem ser adversamente impactados.
Nossos acionistas podem não receber os dividendos ou os juros sobre o capital próprio
caso nossa administração recomende a sua não distribuição, a Companhia não registre
lucro líquido em determinado exercício, inclusive diante da adoção do IFRS16 ou de normas
contábeis ou em razão de limitações contratuais.
Nosso Estatuto Social determina o pagamento anual aos nossos acionistas de dividendo mínimo e
obrigatório equivalente a 25% do lucro líquido ajustado, sob a forma de dividendos ou juros sobre
o capital próprio. Não obstante, nosso lucro líquido pode ser incorporado ao nosso capital social,
utilizado para compensar prejuízos ou então ser retido para a constituição de reservas, conforme
previsto na Lei das Sociedades por Ações. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações permite
suspender a distribuição obrigatória de dividendos em um determinado exercício na hipótese de o
Conselho de Administração comunicar aos acionistas que tal distribuição é incompatível com a
nossa situação financeira.
Poderemos, ainda, estar sujeitos a restrições para distribuição de dividendos em decorrência de
restrições contratuais impostas por contratos financeiros (covenants). Para uma descrição das
limitações por covenants às quais estamos sujeitos, vide o item 10.1(f) do Formulário de Referência
da AES Tietê. Caso quaisquer destes eventos ocorram, nossos acionistas podem não receber
dividendos ou juros sobre o capital próprio.
A falta de proteção de informações pessoais e confidenciais pode afetar a Companhia
negativamente.
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A Companhia gerencia e mantém informações pessoais confidenciais de clientes no curso normal
do seu negócio. Divulgações não autorizadas ou violações de segurança podem sujeitar a
Companhia a ações judiciais, bem como a danos que podem afetar substancial e negativamente
os seus resultados operacionais, a sua situação financeira e as suas perspectivas. Além disso, as
atividades da Companhia estão expostas a possíveis riscos de inobservância de políticas, conduta
imprópria de funcionários ou negligência e fraude, o que poderá resultar em graves danos
reputacionais ou financeiros. Qualquer interrupção ou desaceleração substancial dos sistemas da
Companhia pode resultar na perda ou entrega de informações a seus clientes com atrasos ou erros,
incluindo dados relacionados a solicitações dos clientes, o que pode reduzir a demanda por seus
serviços e, consequentemente afetar substancial e negativamente os negócios e resultados
operacionais da Companhia.
Atualmente, o tratamento de dados pessoais no Brasil é regulamentado pela Lei nº 13.709/2018 –
Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) em vigor desde 18 de setembro de 2020.
A LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados
pessoais por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. A legislação prevê direitos aos
titulares de dados pessoais, as hipóteses legais ao tratamento de dados pessoais, os requisitos
para obtenção de consentimento, as obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança e
vazamentos de dados e a transferências de dados, bem como a criação da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados.
Atualmente a Companhia está trabalhando para adequação à nova legislação, inclusive com a
contratação de Empresa especializada para criação de um Programa de Privacidade de dados com
a implementação de processos e políticas internas que visam o atendimento às exigências da
LGPD.
Em relação às sanções previstas em lei, cumpre registrar que em caso de descumprimento da
LGPD, a Companhia pode estar sujeita às sanções de advertência, obrigação de divulgação de
incidente, eliminação de dados pessoais e multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da
empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada,
no total, a R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais) por infração. Adicionalmente, a Companhia
pode ser responsabilizada por danos decorrentes do não cumprimento por ela ou suas subsidiárias
da LGPD.
Desta forma, falhas na proteção dos dados pessoais tratados pela Companhia, bem como a
inadequação à legislação aplicável, podem resultar em custos e afetar adversamente a reputação
e os resultados da Companhia.
Por fim, cumpre ressaltar que as sanções previstas na legislação entrarão em vigor apenas em 01
de agosto de 2021. Além disso, inobstante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
ainda não ter sido criada, os Ministérios Público e órgãos de defesa do consumidor estão atuando
nessa esfera para garantir o cumprimento da LGPD.
A instabilidade da taxa de câmbio poderá ter efeitos negativos sobre a economia brasileira,
a Companhia e o preço de suas ações.
O Real tem sido historicamente volátil e sofreu frequentes desvalorizações nas últimas três
décadas. Em todo esse período, o governo brasileiro implementou vários planos econômicos e
utilizou várias políticas de taxas de câmbio, incluindo desvalorizações repentinas,
minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência de ajustes variou de diária para
mensal), controles cambiais, mercados cambiais duplos e um sistema de taxas de câmbio
flutuantes. Apesar da desvalorização do real a longo prazo ser normalmente atrelada à taxa de
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inflação no Brasil, a desvalorização do real a curto prazo resultou em variações significativas na
taxa de câmbio entre o real, o dólar norte-americano e outras moedas. A taxa de câmbio real/dólar
norte-americano divulgada pelo Banco Central foi de R$3,3080, R$3,8748, R$ 4,0301 e R$ R$
5,6407 por um dólar norte-americano no último dia útil dos anos de 2017, 2018, 2019 no exercício
findo em 30 de setembro de 2020, respectivamente. Em 2019, houve uma desvalorização de 4,0%
do real em relação ao dólar norteamericano no final do ano de 2018. Não há garantia de que o real
não apresentará desvalorização em relação ao dólar norte-americano ou outras moedas no futuro.
A desvalorização do real também gera pressões inflacionárias adicionais no Brasil, que poderão
afetar a Companhia negativamente.
A Companhia pode não ser capaz de implementar completamente sua estratégia de
negócios.
Como parte da sua estratégia de negócios, a Companhia pretende: (i) continuar buscando
oportunidades de crescimento lucrativo e disciplinado; (ii) oferecer produtos de qualidade, de
acordo com as necessidades dos clientes, através da agilidade e digitalização em nossos
processos; (iii) otimizar a margem comercial do portfólio integrado da Companhia vis a vis o risco
hidrológico; (iv) garantir a competitividade por meio da eficiência no desenvolvimento de projetos,
construção e operação; e (v) aplicamos as melhores práticas em nossas ações e processos,
imprimindo a ética e nossos valores em tudo o que fazemos.
A capacidade da Companhia de implementar sua estratégia de negócios depende de vários fatores,
incluindo a sua capacidade de:
•

estabelecer posições vantajosas de compra e venda em atividades de negociação;

•

crescer com disciplina financeira;

•

acesso à financiamento;

•

operar de forma eficiente; e

•

cumprir as exigências regulamentares.

A Companhia não pode assegurar que cumprirá com sucesso estes e outros objetivos essenciais
para a sua estratégia de negócios. Qualquer falha na implementação bem-sucedida de suas
estratégias de negócios pode ter um efeito negativo relevante sobre os negócios da Companhia.
A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, que poderá ser captado com a
emissão de valores mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição da participação do
investidor nas ações de emissão da Companhia.
A Companhia poderá emitir mais ações ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em
ações da Companhia no futuro a fim de levantar capital, fazer aquisições ou para diversas outras
finalidades. Emissões adicionais das ações ordinárias da Companhia poderão ser realizadas de
acordo com o exercício ou a conversão de títulos de dívida conversíveis, bônus de subscrição,
opções de compra de ações ou outros prêmios de incentivo em ações. Essas emissões poderão
não contemplar direitos de preferência aos acionistas da Companhia em algumas situações
estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, o que poderá diluir a participação do investidor no
capital social da Companhia. Além disso, a Companhia também poderá realizar incorporações ou
outras operações semelhantes no futuro que poderão diluir a participação do investidor no capital
social da Companhia. Qualquer parceria estratégica, emissão ou colocação das ações ordinárias
da Companhia e/ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações ordinárias da
Companhia poderá afetar o preço de mercado de suas ações ordinárias e poderia resultar em uma
diluição da participação societária do investidor.
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Os detentores das ações da Companhia podem não receber dividendos ou juros sobre o
capital próprio.
De acordo com o estatuto social da Companhia, devem ser pagos aos seus acionistas no mínimo
25% de seu lucro líquido anual, calculado e ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por
Ações em forma de dividendos obrigatórios anuais, dividendos intermediários ou juros sobre o
capital próprio. Contudo, a Lei das Sociedades por Ações permite que seja suspenso o pagamento
de dividendos obrigatórios aos acionistas em um determinado exercício social caso o conselho de
administração da Companhia determinar que esse pagamento não é aconselhável devido à
situação financeira da Companhia. Ademais, conforme estabelecido na Lei das Sociedades por
Ações, o lucro líquido da Companhia poderá ser (i) capitalizado; (ii) utilizado para compensar
perdas; ou (iii) acumulado e alocado para uma reserva especial e poderá não estar disponível para
o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Caso esses eventos ocorram, os
detentores das ações ordinárias da Companhia podem não receber dividendos ou juros sobre o
capital próprio.
Além disso, o pagamento de juros sobre o capital próprio pode restar comprometido em razão de
eventual alteração na legislação tributária, e alguns dos contratos de financiamento da Companhia
restringem o pagamento de dividendos A distribuição ou não de dividendos é avaliada sob a óptica
de diversos cenários de projeção de caixa considerando, em especial, o impacto de eventual
redução de demanda por parte de clientes do mercado livre, condições de hidrologia e GSF.
Qualquer outro rebaixamento do rating de crédito do Brasil pode afetar negativamente o
preço das ações da Companhia.
O Brasil teve o seu rating de grau de investimento rebaixado pelas três principais agências de rating
de crédito norte-americanas, Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch. A Standard & Poor’s rebaixou o
rating soberano de crédito/dívida do Brasil de BBB- para BB+ em setembro de 2015, posteriormente
o rebaixou para BB em fevereiro de 2016 e manteve a perspectiva negativa do rating, mencionando
as dificuldades fiscais e a contração econômica do Brasil como sinais de piora na situação de
crédito. Em janeiro de 2018, a agência rebaixou novamente o rating soberano para BB-, com
perspectiva estável. Em fevereiro de 2019, a agência reafirmou o rating BB- do Brasil, com
perspectiva estável refletindo a expectativa de que o Governo conseguirá avançar com políticas
que melhorem lentamente o déficit fiscal. Em dezembro de 2019, a agência manteve o rating
soberano em BB-, com alteração da perspectiva de estável para positiva, afirmando que o governo
brasileiro continua a implementar medidas de consolidação fiscal que têm ajudado a reduzir o ainda
alto déficit do país. A Standard & Poor’s revisou a perspectiva do Brasil, de positiva para estável,
em abril de 2020, mantendo o rating em BB-, sendo a única agência de crédito que ainda mantinha
rating positivo para o Brasil. Em dezembro de 2015, a Moody’s colocou o rating de Baa3 do Brasil
em análise e rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil em fevereiro de 2016 para Ba2, com
uma perspectiva negativa, mencionando a possibilidade de mais deterioração nos números de
dívida do Brasil em meio a um cenário político de recessão e de desafios. Em abril de 2018, a
Moody’s manteve o rating soberano em Ba2, com alteração da perspectiva de negativa para
estável. Em maio de 2019, em sua revisão periódica de opinião de crédito, a agência reafirmou o
rating em Ba2, reforçando o mesmo rating e perspectiva estável na revisão anual de 2020. A Fitch
rebaixou o rating soberano de crédito do Brasil para BBB-, mais com perspectiva negativa em
dezembro de 2015, mencionando a rápida expansão do déficit orçamentário do país e a recessão
pior que a esperada e rebaixou ainda mais o rating soberano de crédito/dívida do Brasil em maio
de 2016 para BB+ com perspectiva negativa. Em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou o rating de
crédito do Brasil para BB-, com perspectiva estável. Em maio de 2019, a agência reafirmou o rating
do Brasil em BB- com perspectiva estável devido ao cenário político e estrutural do país. Em
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novembro de 2019, a agência manteve o rating do Brasil em BB-, com alerta para o risco a reformas
fiscais e econômicas e instabilidade política. Em maio de 2020 a agência de crédito revisou o rating
soberano, mantendo sua nota em BB-, porém alterando a perspectiva para negativa, refletindo a
piora da perspectiva fiscal e econômica e sobre incertezas políticas.
A Companhia pode ser afetada negativamente pelas percepções de risco dos investidores
relacionadas ao rating soberano de crédito/dívida do Brasil. As agências de rating avaliam
regularmente o Brasil e seus ratings soberanos, que têm como base vários fatores que incluem
tendências macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, parâmetros de endividamento e
perspectiva de mudanças em quaisquer desses fatores.
O rating soberano de crédito do Brasil atualmente encontra-se abaixo do grau de investimento de
acordo com as três principais agências de rating. Consequentemente, os preços de valores
mobiliários emitidos por companhias brasileiras foram afetados negativamente. Um prolongamento
ou piora da atual recessão brasileira e incerteza política contínua, entre outros fatores, podem levar
a rebaixamentos adicionais do rating. Qualquer rebaixamento adicional dos ratings soberanos de
crédito do Brasil poderia aumentar a percepção de risco dos investidores e, como resultado, afetar
negativamente o preço das ações ordinárias, preferenciais e units da Companhia.
Os negócios da Companhia exigem gastos substanciais de capital e a Companhia depende
dos fluxos de caixa de suas operações e da disponibilidade contínua de financiamento
externo para executar seu programa de investimentos.
A expansão da capacidade da Companhia e a manutenção de seus ativos, infraestrutura e
equipamentos exigem gastos substanciais de capital. A Companhia não pode assegurar que gerará
fluxos de caixa suficientes ou que terá acesso a financiamento externo suficiente para financiar
suas despesas de capital orçadas.
Se a Companhia não conseguir cumprir seu programa de dispêndio de capital, a Companhia poderá
não conseguir manter ou aumentar a eficiência de sua capacidade de geração, o que poderá afetar
a sua operação e resultados financeiros.
Podemos não conseguir integrar e captar sinergias de aquisições.
O plano estratégico da Companhia conta a possibilidade de aquisições de outras companhias. Tais
aquisições envolvem riscos e desafios relacionados à integração das operações, sistemas,
funcionários, equipamentos e clientes entre as companhias adquiridas e à geração de retorno
esperado sobre os investimentos e a exposição aos passivos dessas companhias. Assim, a
integração dos nossos negócios com os negócios das companhias adquiridas e a captação de suas
sinergias podem, também, exigir mais recursos e tempo do que inicialmente esperado.
A Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, alterada pela Portaria Interministerial nº 994, de 30
de maio de 2012 (“Lei Concorrencial”) estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Nesse contexto,
a Lei Concorrencial estabelece a obrigação de submissão prévia ao Sistema Brasileiro de Defesa
da Concorrência (“SBDC”), formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”)
e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia, de operações de
concentração econômica em que, cumulativamente, pelo menos um dos grupos envolvidos na
operação tenha registrado faturamento bruto anual ou volume de negócios no país, no ano anterior
à operação, equivalente ou superior a R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais)
e, pelo menos, o outro grupo envolvido na operação tenha registrado faturamento bruto anual ou
volume de negócios no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a
R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais).
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O SBDC tem o dever, então, de analisar eventuais operações de concentração econômica de
notificação obrigatória e determinar se uma operação específica geraria efeitos negativos nas
condições competitivas do mercado no qual operamos, ou mesmo aos consumidores de tal
mercado.
Nesse sentido, futuras aquisições podem não ser aprovadas ou podem ser condicionadas a certas
restrições como condição para aprovação pelo CADE, incluindo restrições que reflitam na estrutura
da operação, em remédios estruturais ou que demandem desembolsos financeiros diretos ou
indiretos, o que pode impactar negativamente os nossos negócios e resultados operacionais.
Para maiores informações sobre nossos investimentos em andamento, vide item 10.8 do Formulário
de Referência da AES Tietê.
Podemos ser afetados substancialmente por violações à Lei Anticorrupção e leis
anticorrupção semelhantes.
A Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (“Lei Anticorrupção”) introduziu o conceito de
responsabilidade objetiva para pessoas jurídicas envolvidas em atos lesivos à administração
pública, sujeitando o infrator a penalidades cíveis e administrativas. Semelhante à Foreign Corrupt
Practice Act dos Estados Unidos da América, a Lei Anticorrupção considera sanções
administrativas a serem aplicadas em consequência de um ato lesivo à administração pública. O
não cumprimento de leis de combate à corrupção ou quaisquer investigações de má conduta ou
execução de ações contra nós pode levar a multas, perda de alvarás de funcionamento e danos à
reputação, bem como a outras penalidades, podendo nos afetar de modo adverso relevante. Não
podemos garantir que conseguiremos prevenir ou detectar todas as práticas inapropriadas, fraudes
ou violações à Lei Anticorrupção e leis anticorrupção semelhantes por qualquer de nossos
administradores, funcionários, empregados ou representantes.

(b)

aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia

Os interesses do acionista controlador da Companhia poderão conflitar com os interesses
dos demais acionistas.
Em 5 de agosto de 2020, a The AES Corporation (“AES Corporation”), acionista controladora
indireta da Companhia, detinha 71,0% do total de ações ordinárias e 24,5% de ações preferenciais
de emissão da AES Tietê Energia S.A., que na data deste Formulário de Referência detém
diretamente 100% do capital social da Companhia. A AES Corporation tem poderes para, entre
outras matérias, eleger membros do Conselho de Administração e determinar o resultado final das
matérias cuja deliberação seja de competência dos acionistas, incluindo operações com partes
relacionadas, reorganizações societárias, aquisições e alienações de ativos, o montante e a
ocasião para distribuição de dividendos ou remunerações de capital similares que excederem o
dividendo mínimo obrigatório, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os interesses da AES
Corporation poderão conflitar com nossos interesses e/ou de nossos demais acionistas.

(c)

aos acionistas da Companhia

A Companhia entende que não está sujeita a riscos relevantes cuja fonte seja seus acionistas.
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(d)

às controladas e coligadas da Companhia

Resultados negativos de sociedades controladas podem afetar negativamente o resultado
operacional da Companhia.
A Companhia detém participação direta e indireta nas seguintes companhias: (i) AES Tietê Integra
Soluções em Energia Ltda.; (ii) AES Tietê Inova Soluções de Energia Ltda.; (iii) Nova Energia
Holding S.A.; (iv) AES Tietê Eólica Participações S.A.; (v) 15 sociedades de propósito específico
(“SPEs”) que compõem o Complexo Eólico Alto Sertão II, localizado no Estado da Bahia; (vi) 6
SPEs que compõem o Complexo Solar Ouroeste, localizado no estado de São Paulo; (vii) 5 SPEs
que compõem o Complexo Solar Guaimbê, localizado no Estado de São Paulo e (viii) 8 SPEs que
compõem o Complexo Eólico Tucano, localizado no Estado da Bahia. Dessa forma, parte de nosso
resultado decorre do resultado de referidas sociedades e, sendo assim, o resultado não satisfatório
delas poderá afetar negativamente o nosso resultado. Adicionalmente, a piora nas condições
setoriais e mercadológicas nas operações desses negócios podem afetar negativamente o
resultado consolidado das operações da Companhia.

(e)

aos fornecedores da Companhia

Custos de contratação podem variar de acordo com a demanda de mercado devido à
limitação do número de fornecedores.
O atendimento das necessidades de manutenção da Companhia e das demandas de construção
de novas obras são efetivadas por um número limitado de fornecedores. Sendo assim, a
Companhia e suas controladas estão vulneráveis à oferta e demanda do mercado, principalmente
em momentos em que existem grandes investimentos no setor de energia, o que pode fazer com
que a Companhia e suas controladas pague preços elevados por esses serviços.
A incapacidade ou indisposição desses terceiros em prestar os serviços contratados pela
Companhia e suas controladas com a qualidade prevista em contrato, poderá: (i) provocar
inadimplemento das suas obrigações regulatórias; (ii) colocar em risco a preservação de suas
centrais geradoras; e/ou (iii) reduzir temporariamente a disponibilidade/capacidade de geração de
energia elétrica das suas centrais hidrogeradoras. Consequentemente, a Companhia e suas
controladas pode obter menor receita de vendas e ter uma possível exposição ao mercado de curto
prazo e/ou obrigação de ressarcimento por desvio negativo na geração ou atraso na entrega da
energia contratada, o que poderá causar um efeito adverso sobre os resultados e imagem da
Companhia. Ademais, a rescisão desses contratos de construção ou operação e manutenção, ou
a incapacidade de renová-los ou de negociar novos contratos com outros prestadores de serviço
igualmente qualificados, tempestivamente e com preços similares, poderá causar um efeito adverso
sobre os resultados da Companhia e suas controladas.
Alguns problemas com subcontratadas podem afetar a Companhia de forma solidária.
Durante a execução de manutenções, as empresas contratadas utilizam recursos externos tais
como subcontratações. Devido a eventuais alterações das condições previstas na execução das
manutenções, as subcontratadas podem não suportar alterações de cenários e podem pleitear
compensações financeiras diretamente da Companhia, impactando adversamente seus resultados.
A Companhia depende de terceiros para o fornecimento de equipamentos utilizados em suas
instalações e falhas de um ou mais fornecedores poderão prejudicar as atividades, a
condição financeira e os resultados operacionais da Companhia.
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A Companhia depende de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações
e para a prestação de serviços de engenharia e, desta forma, está sujeita a aumentos de preços e
falhas por parte de tais fornecedores e prestadores de serviço, como atrasos na entrega ou entrega
de equipamentos avariados. Tais problemas poderão prejudicar as atividades da Companhia e ter
um efeito adverso relevante em seus resultados.
Além disso, em razão das especificações técnicas dos equipamentos e das obras da Companhia,
existem poucos fornecedores e prestadores de serviço disponíveis. Se algum fornecedor
descontinuar a produção, interromper a venda de qualquer dos equipamentos necessários às suas
atividades ou a prestações dos serviços de engenharia, a Companhia poderá não ser capaz de
adquirir tal equipamento ou serviço com outros fornecedores nas mesmas condições de preço e
prazo. Neste caso, a prestação dos serviços de transmissão e geração de energia elétrica pela
Companhia poderão ser prejudicados de forma significativa, o que poderá impactar negativamente
a sua condição financeira e os seus resultados operacionais.
A terceirização de certas operações pode ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia
caso seja considerado o estabelecimento de relação de trabalho com seus prestadores de
serviços terceirizados de acordo com a legislação aplicável ou caso os acordos da
Companhia com prestadores de serviços terceirizados forem contestados nos tribunais
trabalhistas brasileiros.
A Companhia terceiriza certas operações para prestadores de serviços no curso normal de seus
negócios. Se os prestadores de serviços terceirizados contratados pela Companhia não atenderem
a quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e/ou tributárias, a Companhia poderá ser
judicialmente obrigada a cumprir tais obrigações, na medida em que os empregados terceirizados
sejam considerados seus empregados pela legislação trabalhista, o que pode afetar a Companhia
negativa e substancialmente.
Em 31 de março de 2017, foi promulgada a Lei nº 13.429 permitindo a terceirização de “atividades
principais”. Atualmente, o Tribunal Superior do Trabalho possui o entendimento de que atividadesfim não podem ser terceirizadas e não é possível assegurar que os tribunais brasileiros aderirão
completamente a esta lei ou, se os tribunais trabalhistas ignorarão os aspectos desta lei. A
Companhia pode ser obrigada a contratar diretamente empregados terceirizados, resultando em
custos que podem afetar material e significativamente os seus negócios e resultados operacionais.
Nossa atuação no setor de geração de energia elétrica poderá ser prejudicada pela
concorrência.
Nós concorremos diretamente com outras companhias geradoras e comercializadoras no
fornecimento de energia elétrica a consumidores livres e enfrentamos concorrência de tais
companhias nos leilões da ANEEL. Dessa forma, não há como assegurar que teremos sucesso em
vencer os leilões em que participamos, prejudicando a adição de capacidade ao nosso portfólio.
Adicionalmente, essa concorrência poderá dificultar o crescimento e/ou renovação de contratos
existentes da Companhia no mercado de venda de energia para consumidores livres. Por fim, com
relação às atividades de comercialização atreladas ao segmento de geração de energia, outros
fornecedores de energia elétrica podem competir conosco na oferta de energia elétrica a certos
consumidores qualificados como consumidores “livres” ou potencialmente “livres”, afetando a
decisão desses consumidores de comprarem energia elétrica de nossos concorrentes, podendo
impactar nossos resultados operacionais e fluxo de caixa negativamente.
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(f)

aos clientes da Companhia

A eventual redução da capacidade de pagamento dos clientes da Companhia pode afetar
adversamente a condução dos seus negócios e resultados.
No exercício social findo em 30 de setembro de 2020, 96,7% da receita operacional bruta da
Companhia foi proveniente de contratos bilaterais de venda de energia e leilões de energia nova e
de reserva. Além desses contratos, a parcela remanescente é comercializada no MRE e mercado
spot. A ocorrência de qualquer situação que afete adversamente a capacidade dos clientes da
Companhia de honrarem com as obrigações financeiras previstas nos respectivos contratos, poderá
ter efeito adverso na conclusão dos negócios da Companhia e em sua condição financeira.
Além disso, os impactos trazidos pelo Covid-19 na saúde financeira de nossos clientes podem
impactar diretamente os resultados financeiros da Companhia em caso de inadimplência. Para mais
detalhes, ver fator de risco “Impactos da COVID-19 no negócio da Companhia” no subitem (a) deste
item 4.1.

(g)

aos setores da economia nos quais a Companhia atua

Condições hidrológicas desfavoráveis podem afetar substancialmente de forma adversa os
resultados operacionais da Companhia.
Uma parte significativa da geração de energia da Companhia é proveniente de fonte hidrelétrica,
portanto, o desempenho das suas atividades operacionais depende das condições hidrológicas.
Além disso, de acordo com os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS"), 74,5% do
suprimento de energia do Sistema Interligado Nacional (“SIN”), de janeiro a setembro de 2020, foi
gerado por usinas hidrelétricas. Como o SIN opera em sistema de despacho centralizado pelo ONS,
cada usina hidrelétrica, incluindo as usinas hidrelétricas da Companhia, estão sujeitas a variações
nas condições hidrológicas verificadas tanto na região geográfica em que opera como em outras
regiões do país. A região em que suas usinas hidrelétricas operam está sujeita a condições
hidrológicas imprevisíveis, com desvios não cíclicos da média de chuvas. O deslocamento da
geração hidrelétrica por outras fontes faz com que os geradores fiquem expostos ao mercado de
energia de curto prazo ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD).
Em 2017, foi aprovada a publicação da Resolução Normativa nº 764/2017 para regulamentar o art.
2º da Lei 13.203/2015, que trata do custo do deslocamento (“PLDx”) de geração hidrelétrica
decorrente de geração termelétrica que exceder aquela por ordem de mérito e importação de
energia elétrica.
Tal regramento determinou:
•

volume a ser considerado como Geração Fora da ordem de Mérito (“GFOM”) deve ser
considerado como a geração despachada por segurança energética e razões elétricas, com
critérios a serem definidos pelo ONS, adicionado à importação líquida de energia sem
garantia física, não programada por ordem de mérito e proveniente de outros países; e

•

valor a ser ressarcido aos geradores participantes do MRE pelo deslocamento hidroelétrico
resultante da GFOM corresponde ao PLD do referido período subtraído do PLDx. O PLDx
representa a mediana anual do PLD histórico desde 2001 a dezembro do ano anterior ao
cálculo. Para 2020, o PLDx, calculado e divulgado pela CCEE, correspondeu ao valor de
R$ 155,12/MWh.
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A ocorrência de qualquer situação que afete adversamente a capacidade da Companhia de honrar
com as obrigações previstas nos contratos de venda de energia poderá ter efeito substancial e
adverso na condução dos negócios, resultados operacionais e condição financeira da Companhia.
Devido a Companhia possuir usinas hidrelétricas participante do MRE, eventuais montantes de
geração inferiores à sua garantia física podem ser compensados por outras usinas participantes
deste mesmo mecanismo, desta forma, a baixa produção de energia de uma empresa pode ser
compensada pela produção excedente de outra companhia, reduzindo a possibilidade do não
cumprimento das obrigações previstas no contrato de venda de energia. No entanto, seja em
decorrência de escassez hidrológica ou de ocorrência de riscos não hidrológicos (como o atraso da
entrada em operação de linhas de transmissão que limitaram a geração das usinas hidrelétricas
estruturantes), as usinas do mecanismo não geram a totalidade de sua garantia física, gerando
déficit ao MRE como um todo e afetando negativamente os negócios da Companhia.

(h)

à regulamentação dos setores em que a Companhia atua

A Companhia está sujeita à regulamentação abrangente de suas atividades pelo governo
brasileiro e não pode ter certeza do efeito que alterações na legislação poderão causar em
seus negócios, situação financeira e resultados operacionais.
As atividades da Companhia estão sujeitas a uma regulamentação por diversas autoridades
reguladoras brasileiras, especialmente a ANEEL. A ANEEL regulamenta e supervisiona diversos
aspectos das atividades da Companhia. Desde 2004, o governo brasileiro implementou alterações
fundamentais na regulamentação do setor de energia. Em 15 de março de 2004, com o advento da
Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as principais reformas no setor elétrico incluíram:
•

a criação de dois ambientes paralelos que definem a comercialização de energia elétrica,
quais sejam (i) o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e (ii) o Ambiente de
Contratação Livre (ACL);

•

os agentes de geração, sejam concessionários de geração, produtores independentes de
energia ou autoprodutores, assim como os comercializadores, podem vender energia
elétrica nos dois ambientes, mantendo o caráter competitivo da geração. Adicionalmente,
todos os contratos, sejam no ACR ou no ACL, devem ser registrados na CCEE e servem
de base para a contabilização e liquidação das diferenças no mercado de curto prazo;

•

obrigatoriedade das concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço
público de distribuição de energia elétrica do SIN adquirirem energia para garantir o
atendimento de 100% do seu mercado, mediante contratação regulada, por meio de
licitação;

•

cumprimento dos contratos assinados antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a fim
de proporcionar estabilidade às transações realizadas antes de sua promulgação; e

•

proibição da participação das distribuidoras em outras sociedades de forma direta ou
indireta.

No dia 11 de janeiro de 2013, o governo brasileiro promulgou a Lei nº 12.783, que dispõe sobre
novas normas a respeito das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia,
incluindo, entre outros, novas condições para a prorrogação dessas concessões.
A ANEEL tem amplos poderes de regulamentação nos termos da Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico para regulamentar as atividades das companhias no setor de energia elétrica no Brasil e,
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em alguns casos, os procedimentos de regulamentação da ANEEL incluem levar em consideração
as opiniões das companhias em operação no setor de energia e do público em geral. As normas
da ANEEL podem ter um impacto significativo sobre as operações das companhias de distribuição,
incluindo as da própria Companhia.
Além disso, tanto a implementação da estratégia de crescimento da Companhia como de suas
atividades comuns poderá ser afetada positiva ou negativamente por ações governamentais como
alterações na legislação vigente, o encerramento ou criação de programas federais e estaduais de
concessão ou outro que venha a modificar a estrutura do setor elétrico brasileiro.
A Companhia deve prever, influenciar ou responder adequadamente a mudanças na Lei ou na
regulamentação, bem como determinar a possibilidade e as condições para a prorrogação do prazo
da sua concessão, para evitar impactos negativos nos resultados operacionais da Companhia.
Além disso, alterações na legislação ou alterações na aplicação ou interpretação de disposições
regulatórias no Brasil, podem afetar negativamente as atividades da Companhia, incluindo, entre
outros, por meio de:
•

alterações prejudiciais nas leis tributárias;

•

imposição de critérios mais rigorosos para a qualificação em licitações futuras;

•

alterações nas legislações estaduais e municipais;

•

alterações na regulamentação impondo investimentos não previstos;

•

alteração na regulamentação que impacte os contratos legados;

•

alterações nas interpretações das regulamentações pelas autoridades governamentais;

•

descontinuidade e/ou mudanças nos programas de concessão; ou

•

outras alterações relacionadas a licenciamento ou permissão que afetem a capacidade de
conduzir as atividades da Companhia.

Não há garantia de que os negócios, a situação financeira e os resultados operacionais da
Companhia não sejam afetados negativamente por reformas ou mudanças na regulamentação
vigente, uma vez que o cenário regulatório está em constante mudança. Caso alterações
regulatórias exijam que a Companhia conduza o seu negócio de forma substancialmente diferente
de suas operações atuais, os resultados operacionais e financeiros da Companhia poderão ser
afetados negativamente.
A ANEEL pode impor penalidades à Companhia ou intervir na concessão outorgada à
Companhia por descumprimento de obrigações previstas no Contrato de Concessão, bem
como em autorizações e leis e regulamentações setoriais.
De acordo com as disposições do Contrato de Concessão e regulamentação aplicáveis, a ANEEL
por meio da REN nº 846/2019 pode impor penalidades à Companhia caso seja descumprida
qualquer disposição do Contrato de Concessão ou caso sejam violadas leis e regulamentos
aplicáveis. Dependendo da gravidade do descumprimento ou da não conformidade, as penalidades
podem incluir, para além de uma discussão sobre perdas e danos cabíveis os seguintes aspectos:
•

advertência;

•

multas de até 2% da receita anual da Companhia;

•

embargo de obras;
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•

declaração de intervenção na concessão ou permissão para adequação ao serviço público
de energia;

•

suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a
Administração Pública;

•

intervenção da ANEEL na administração da concessão; e

•

rescisão/caducidade do contrato de concessão.

Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, a ANEEL poderá
intervir na concessão a qualquer momento, se identificado que possíveis ações e medidas
determinadas não forem adotadas, para assegurar a adequada exploração dos aproveitamentos
do recurso hídrico ou o cumprimento, pela Companhia, das normas legais, regulamentares e
contratuais.
Além disso, a ANEEL poderá declarar a caducidade da concessão e promover nova licitação ou
outorga e utilizar os recursos gerados para a indenização devida, podendo, inclusive, transferir
diretamente aos credores da Companhia a parcela que a eles couber, até o valor dos débitos não
liquidados e observado o limite da indenização que seria devida no caso de caducidade.
A aplicação de qualquer penalidade/multa poderá afetar os resultados operacionais e a reputação
da Companhia, além de prejudicar a nossa capacidade de conduzir seu negócio e de prosseguir
com seus objetivos estratégicos.
Estes aspectos normativos da ANEEL objetivam garantir a efetividade da regulação, com
estratégias que permitam aos agentes atingir os maiores níveis de qualidade, eficiência sistêmica,
operativa, além de fomentar a adoção das melhores práticas que possam resultar em melhorias
constantes.
Modernização do setor elétrico.
Em uma breve linha do tempo, o MME iniciou oficialmente discussões sobre aprimoramentos do
setor elétrico através da realização da Consulta Pública nº 33/2017 (CP 33), que trouxe propostas
específicas capazes de instrumentalizar os conceitos em medidas efetivas de modernização e
racionalização econômica do setor elétrico, considerando: (i) decisões que orientam a reforma e
elementos de coesão; (ii) aumento da flexibilidade de aspectos do modelo do setor elétrico; (iii)
alocação adequada de custos entre os agentes; e (iv) medidas de sustentabilidade.
O resultado desta Consulta Pública foi incorporado ao Projeto de Lei nº 1.917/2015, que trata da
portabilidade da conta de luz. Em paralelo, tramita no Senado outro projeto (PLS 232/2016) que
dispõe sobre o modelo comercial do setor elétrico, a portabilidade da conta de luz e as concessões
de geração de energia elétrica, tratando também de questões alusivas a CP 33.
Com uma tramitação avançada, ambos os projetos se encontram atualmente com relatórios
substitutivos similares, formatados através de discussões realizadas nas duas casas (Câmara e
Senado) além de interações com o próprio MME. No que se refere ao PLS 232/2016, com um novo
relatório substitutivo apresentado, em 10/03/2020 houve a primeira aprovação pela Comissão de
Infraestrutura do Senado. Para seguir para a avaliação da Câmara dos Deputados, o projeto
precisava ser aprovado em segundo turno sem apresentação de emendas.
Dentre os itens constantes nos Projetos de Lei estão a racionalização de subsídios do setor,
incluindo a retirada dos descontos nas Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou
Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) para fontes incentivadas, a abertura do Mercado
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Livre de Energia, a formação de preço, a mudança de contratação de energia do setor elétrico por
produtos com características diversas (Lastro e Energia) e outros.
Ainda, dando continuidade à CP 33, o MME publicou a Portaria nº 187/2019, que instituiu Grupo de
Trabalho (GT) para aprimorar propostas que viabilizem a modernização do setor elétrico,
fundamentadas nos pilares da governança, da transparência e da estabilidade jurídico-regulatória.
Tal grupo, em outubro de 2019, apresentou o relatório final dos trabalhos com um plano de ação
para implementação das medidas/diretrizes de um novo ambiente de negócios no Setor, o qual
deverá nortear as ações do ministério pelos próximos 3 anos.
Para cumprimento desse plano, houve a criação do Comitê de Implementação da Modernização do
Setor Elétrico, instituído pela Portaria MME nº 403/2019, que realizará o acompanhamento
sistemático das medidas com a finalidade de viabilizar a efetiva execução do plano de ação.
Diferente das frentes de atuação, que já eram minimamente conhecidas pelo setor, foram
apresentadas novidades no que se refere às medidas de transição, que têm o intuito de garantir a
adequabilidade do Sistema, mediante a implementação de uma solução transitória, considerando
a dificuldade de implementação em curto prazo para todas medidas.
São frentes de atuação, nos termos do Relatório Final do GT criado pela Portaria MME nº 187/2019:
Formação de Preços; Critério de Suprimento; Medidas de Transição; Separação Lastro e Energia;
Sistemática de Leilões; Desburocratização e Melhoria de Processos; Governança; Inserção de
Novas Tecnologias; Abertura de Mercado; Racionalização de Encargos e Subsídios;
Sustentabilidade da Distribuição; Mecanismo de Realocação de Energia; Processo de Contratação;
Sustentabilidade da Transmissão e Integração Gás - Energia Elétrica.
Ampliação do mercado livre.
Como medidas infralegais, o MME tem apartado algumas discussões de forma a sinalizar os
aperfeiçoamentos do setor. A proposta de ampliação do Mercado Livre, reduzindo gradualmente a
carga mínima de acesso de consumidores, por exemplo, foi regulamentada pela Portaria MME nº
514/2018. Desde de 1º de julho de 2019, consumidores com carga igual ou superior a 2.500 kW,
atendidos em qualquer tensão, podem optar por comprar energia elétrica de qualquer
concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do SIN e desde 1º de janeiro de
2020, os consumidores com carga igual ou superior a 2.000 kW, atendidos em qualquer tensão,
podem fazer a mesma opção. Em 16 de dezembro de 2019, esse direito foi ampliado aos
consumidores com carga de até: (i) 1.500 kW a partir de 1º de janeiro de 2021; (ii) 1.000 kW a partir
de 1º de janeiro de 2022 e (iii) 500 kW a partir de 1º de janeiro de 2023, nos termos da Portaria
MME nº 465/2019.
A ampliação do Mercado Livre segue em discussão e foi alvo de contribuição dos agentes pela
Consulta Pública n° 76/2019 realizada pelo MME, que tratou da proposta de representação
obrigatória de direitos e obrigações por Comercializador Varejista, quando da migração do
consumidor para o Ambiente de Contratação Livre. Nesse caso, o MME apenas apresentou o
resultado da Consulta Pública por meio da Nota Técnica Nº 54/2019/CGPR/DGSE/SEE, que
apresentou uma análise das contribuições do mercado e concluiu que, uma vez que a maioria dos
agentes do mercado se manifestou de forma contrária à proposta, e que os argumentos
apresentados pela CCEE, apesar de consistentes, não superam os óbices da criação de reserva
de mercado e limitação do direito de escolha dos consumidores, a proposta não se encontra em
condições de ser levada adiante no presente momento.
Como forma de avançar em temas em prol do consumidor, foi publicada a Medida Provisória nº
998, de 1 de setembro de 2020, posteriormente convertida na Lei nº 14.120, de 2 de março de
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2021, que dispõe de medidas para o setor elétrico brasileiro com base em alguns temas da proposta
de modernização do setor. Dentre as principais determinações, destaca-se a perda do desconto da
TUST/TUSD para as fontes incentivadas que solicitarem a outorga a partir de 1 de setembro de
2021 e a destinação de parte recursos de P&D para a modicidade tarifária. Outros tópicos
relevantes foram abordados como: possibilidade de contratação de usinas para atender
necessidade de potência do sistema elétrico com pagamento pelos consumidores dos mercados
regulado e livre; suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência de consumidores
no ambiente de contratação livre e outras medidas a respeito do agente varejista; estabelecimento
de comandos visando dar continuidade à estruturação financeira para conclusão das obras da
Usina Nuclear de Angra 3, dentre outros.
Repactuação do Risco Hidrológico.
O despacho hidrelétrico é definido pelo ONS, cujo modelo tem como objetivos principais o
atendimento da carga e a minimização do custo total de operação do sistema. Os geradores
hidrelétricos devem manter suas usinas disponíveis para serem despachadas pelo ONS e não têm
poder de decisão sobre o nível de energia gerada. Dessa forma, o risco resultante desse modelo
de operação centralizada é compartilhado apenas entre os geradores hidrelétricos por meio do
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE).
No entanto, considerando a mudança da matriz energética, com maior participação das fontes
renováveis (eólica, biomassa e solar) e de fatores que estão fora do controle dos geradores, tais
como o despacho fora da ordem de mérito, a antecipação da Garantia Física de usinas
estruturantes, a retração do consumo e a importação de energia de países vizinhos, os geradores
hidrelétricos ficam expostos, de forma involuntária, a um risco muito superior ao previamente
considerado em suas estratégias de contratação.
Assim, desde 2014, o MRE ganhou mais notoriedade no setor elétrico, quando o GSF passou a
registrar, mês após mês, um número menor do que 1, isto é, a produção total das hidrelétricas do
MRE ficou continuamente abaixo da soma das respectivas garantias físicas, que indica o nível de
rebaixamento das garantias físicas das usinas hidrelétricas para efeito da contabilização na CCEE,
gerando exposição dos geradores hidrelétricos ao mercado.
As liminares obtidas por agentes do setor elétrico limitaram ou neutralizaram o impacto do
deslocamento hidrelétrico para algumas usinas pertencentes ao MRE. Em julho de 2015, foi
deferida liminar pleiteada pela Associação dos Produtores Independentes de Energia Elétrica
(APINE) para determinar à ANEEL abster-se de proceder ao ajuste do MRE em relação às
associadas da APINE representadas na ação, caso houvesse geração total do MRE em montante
inferior à garantia física desse mesmo conjunto. Em 07 de fevereiro de 2018, a Companhia foi
intimada de decisão de primeira instância que julgou improcedente a ação e, consequentemente,
revogou os efeitos da liminar que protegia as empresas associadas da APINE dos efeitos do GSF
no MRE. Em 14 de fevereiro de 2018, foram opostos embargos de declaração, os quais foram
acolhidos para preservar os efeitos da liminar durante o período em que a mesma esteve válida,
ou seja, de 1º de julho de /2015 a 7 de fevereiro de 2018, até o julgamento definitivo, em 2ª instância.
A ANEEL apelou da decisão de 1ª instância, buscando, por meio de pedido liminar, cancelar a
decisão que manteve os efeitos da liminar em favor da APINE (no período de julho de 2015 a
fevereiro de 2018). Em 30 de abril de 2018, o Tribunal negou o pedido da ANEEL.
A APINE, por sua vez, também apelou da decisão de 1ª instância, pleiteando, dentre outros
pedidos, que os efeitos da liminar não se restringissem a 07 de fevereiro de 2018, mas sim até o
julgamento final em 2ª instância. Em 07 de maio de 2018, o Tribunal acatou o pedido da APINE e,
consequentemente, determinou que a CCEE fique impossibilitada de aplicar, mensalmente, os
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efeitos do GSF no MRE, aos integrantes da ação judicial. A ANEEL recorreu da decisão do Tribunal
que estendeu os efeitos da liminar e, em 23 de outubro de 2018, o Superior Tribunal de Justiça
proferiu decisão que deferiu parcialmente o pleito da ANEEL. Com essa decisão, foi mantida a
liminar para o período compreendido entre julho de 2015 a fevereiro de 2018 e revogada a parcela
da decisão que estendeu os efeitos da estabilização da liminar para o período posterior à própria
decisão (maio de 2018) e até trânsito em julgado da sentença.
Na prática, esta decisão permite que os valores de GSF em aberto correspondente ao período
posterior a fevereiro de 2018 possam ser liquidados pela CCEE, que é o cenário que a Companhia
se encontra hoje. Com relação ao mérito da discussão, atualmente, aguarda-se o julgamento das
apelações interpostas pela ANEEL e APINE. Desde 1º de julho de 2015 até 30 de setembro de
2019, a Companhia acumula um saldo de R$1.086,00 milhões referente à liminar.
Paralelamente, em prol da solução para a problemática supracitada, houve o Projeto de Lei (“PL”)
nº 10.332, que versou sobre a repactuação do GSF e considerou o ressarcimento dos riscos não
hidrológicos aos geradores que participam do MRE por meio de compensações como extensão das
concessões e Encargos de Serviço do Sistema (ESS).
São três os principais riscos que estão previstos para serem ressarcidos aos geradores: despacho
fora da ordem de mérito (GFOM), atraso/restrição de transmissão do escoamento da energia dos
projetos estruturantes (Santo Antonio, Jirau e Belo Monte) e motorização acelerada da entrada em
operação comercial das máquinas destes projetos estruturantes, que aumentou a garantia física
dos mesmos sem a correspondente geração de energia. Os efeitos no GSF da GFOM deverão ser
ressarcidos de forma retroativa a 2013 e os demais riscos ao início dos respectivos efeitos (2012
ou posterior).
Após aprovação na Câmara dos Deputados, o texto da Lei do referido PL foi encaminhado para
aprovação do Senado Federal (PL 10.332 convertido em PLC 77), porém em outubro de 2018 o
texto não foi aprovado pelo Senado Federal e por consequência o PLC foi rejeitado. Assim, a
questão do risco hidrológico passou a ser discutida no âmbito do PL 10.985/2018, aprovado pelo
Senado e submetido, em novembro de 2018, à apreciação da Câmara dos Deputados, que, em 26
de junho de 2019, votou favoravelmente ao projeto. Em relação ao texto apresentado pelo Senado,
foi feita apenas uma alteração referente à outras demandas e não houve alterações relativas às
propostas do GSF. Assim, a matéria retornou ao Senado Federal antes de ser sancionada, cabendo
apenas a aceitação ou não da alteração feita.
O MME, a fim de subsidiar as discussões no Senado, apresentou a NOTA INFORMATIVA Nº
27/2019/ASSEC contendo informações do montante financeiro envolvido na resolução da questão
do risco hidrológico pela via judicial e do montante financeiro resultante da solução do risco
hidrológico pela via legislativa com a aprovação do PL 10.985/2018, levando em conta os efeitos
retroativos.
Após diversas discussões entre os envolvidos nessa situação e os poderes executivo e legislativo,
o PL 3.975/2019, com tal numeração dadas as tramitações na casa, foi aprovado na Comissão de
Assuntos Econômicos – CAE do Senado Federal em 10/03/2020, de forma que o mesmo foi
direcionado para o Plenário do Senado onde também foi aprovado em 13/08/2020.
Assim, em 8 de setembro de 2020, o Presidente da República sancionou a Lei nº 14.052, oriunda
do PL 3975/2019 (PLS 209/2015), que trata da repactuação do risco hidrológico. A sanção
presidencial contou com vetos relacionados, principalmente, ao detalhamento da geração
termelétrica fora da ordem de mérito e ao Brasduto.
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Após a publicação da Lei, a repactuação foi regulamentada pela ANEEL e a CCEE concluiu os
cálculos para quantificar a extensão das outorgas, a serem publicados pela ANEEL. Concluídas
estas etapas, os geradores que aceitarem os termos de repactuação deverão renunciar às
respectivas ações judiciais e firmar junto à ANEEL a extensão do prazo de outorga.
Os controles internos da Companhia poderão ser insuficientes para evitar ou detectar
violações da legislação aplicável ou de suas políticas internas.
Os procedimentos de compliance e controles internos da Companhia podem não ser suficientes
para evitar ou detectar todas as condutas impróprias, fraudes ou violações de leis aplicáveis por
parte de seus funcionários e membros de sua administração. Caso os funcionários ou outras
pessoas relacionadas à Companhia se envolvam em práticas fraudulentas, corruptas ou desleais
ou violem leis e regulamentos aplicáveis ou suas políticas internas, a Companhia poderá ser
responsabilizada por qualquer uma dessas violações, o que pode resultar em penalidades, multas
ou sanções que podem afetar substancial e negativamente os seus negócios e a sua imagem.
Alterações na legislação tributária e contábil, incentivos e benefícios fiscais, diferentes
interpretações das legislações fiscais e contábil ou jurisprudência podem prejudicar os
resultados operacionais da Companhia.
As mudanças nas legislações fiscais, interpretações das autoridades fiscais, jurisprudência
administrativa ou judicial e de normas contábeis tributárias no Brasil podem resultar em um aumento
da carga tributária sobre os resultados da Companhia, o que pode reduzir significativamente os
seus lucros e fluxos de caixa operacionais. Além disso, os resultados operacionais e condição
financeira da Companhia podem reduzir se certos incentivos fiscais não forem mantidos ou
renovados. A Companhia pode falhar no recolhimento de impostos e taxas aplicáveis ou no
cumprimento das legislações fiscais, o que poderá resultar em liquidações fiscais adicionais e
penalidades para a Companhia.
A Companhia não pode garantir que irá obter, manter ou renovar todas as permissões de
operação necessárias para a condução do seu negócio ou que todos os imóveis utilizados
em sua operação estarão com titularidade regularizada.
As licenças e autorizações exigíveis e aplicáveis às atividades da Companhia são emitidas por
órgãos públicos como prefeituras, agências ambientais e/ou Corpo de Bombeiros e devem ser
mantidas válidas. Quando necessário, essas licenças e autorizações devem ser renovadas com as
autoridades públicas competentes. Atualmente, existem imóveis utilizados pela Companhia, tais
como subestações que (i) possuem pendências a serem superadas para a emissão ou renovação
das referidas licenças e autorizações ou (ii) cuja titularidade não está em seu nome.
A Companhia não pode garantir que irá obter e/ou manter válidas e/ou renovar
tempestivamente todas as autorizações, licenças imobiliárias e ambientais e/ou licenças de
uso e operação necessárias para o desenvolvimento das suas atividades. A demora ou
indeferimento, por parte dos órgãos licenciadores, na emissão ou na renovação de tais
documentos, assim como a eventual impossibilidade de a Companhia atender às exigências
estabelecidas por tais órgãos no curso do processo de licenciamento, poderão afetar
adversamente os seus resultados operacionais.
A falta de obtenção, manutenção ou renovação dessas licenças e/ou autorizações pode resultar na
aplicação de multas e na interdição dos estabelecimentos irregulares da Companhia, com a
interrupção total ou parcial de suas atividades. Ainda, na possibilidade de fechamento ou
interrupção temporária de qualquer uma das unidades da Companhia, os seus negócios e
resultados poderão ser afetados negativamente. A não obtenção ou renovação do auto de vistoria
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do Corpo de Bombeiros, por exemplo, implica não só na possibilidade de aplicação de multas e de
interrupção das atividades na usina irregular, como também no risco da respectiva seguradora não
indenizar a Companhia em caso de sinistro. Por fim, caso eventual sinistro venha a ocorrer em
imóvel irregular, em especial sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que resulte em vítimas
ou feridos, isto poderá agravar a responsabilidade civil da Companhia e de seus administradores e
a responsabilidade criminal dos seus administradores pelo acidente, bem como resultar em dano à
imagem da Companhia, afetando negativamente os seus negócios e resultados.

(i)

aos países estrangeiros em que a Companhia atua

Não aplicável, pois a Companhia atua somente em território brasileiro.

(j)

questões socioambientais

As atividades da Companhia, incluindo os equipamentos, instalações e operações, estão
sujeitos a ampla regulamentação socioambiental que podem se tornar mais rigorosos no
futuro e resultar em maiores responsabilidades e investimentos de capital.
As atividades da Companhia, incluindo os equipamentos, instalações e operações, estão sujeitos
a ampla regulamentação ambiental, de segurança e saúde (em âmbito federal, estadual e
municipal), a exemplo da Política Nacional do Meio Ambiente, prevista na Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, alterada pela Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, e
regulamentada pelo Decreto Federal nº 99.274, de 06 de junho de 1990, que estabelece o
licenciamento ambiental para as atividades potencialmente poluidoras ou que utilizem recursos
naturais, tais como a construção e operação de UHEs e PCHs.
Além disso, as atividades do setor de geração de energia podem causar danos ao meio ambiente,
dentre eles: contaminações ambientais decorrentes do manuseio de equipamentos isolados a óleo,
emissão de ruído, intervenção em áreas ambientalmente protegidas, poda e manejo inadequado
de vegetação.
A Política Nacional do Meio Ambiente, prevista na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 impõe
àquele que direta ou indiretamente causar degradação ambiental a obrigação de recuperar e/ou
indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados, independentemente da
existência de culpa. Além do risco de sanções tanto na esfera penal (pena de reclusão de um a
quatro anos e multa) quanto na esfera administrativa (multas variando de R$5.000,00 a
R$50.000.000,00, valor máximo estipulado na legislação para infração ambiental), bem como o
dever de reparar o dano na esfera civil, a existência de contaminação ambiental (solo e lençol
freático) pode ter um impacto negativo sobre a imagem da Companhia, principalmente quando
existe risco à saúde humana. A limpeza e o monitoramento dos processos de uma área
contaminada são dispendiosos e demorados.
A legislação federal também prevê a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
poluidora, bem como responsabilidade pessoal dos administradores para viabilizar o ressarcimento
de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Como consequência, os sócios e
administradores da empresa poluidora poderão ser obrigados a arcar com o custo da reparação
ambiental.
O pagamento de substanciais despesas para recuperação do meio ambiente, adequações e
indenizações socioambientais pode obrigar a Companhia a retardar ou redirecionar investimentos
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em outras áreas e ter um efeito adverso sobre os seus resultados e reputação. As agências
governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira significativa a emissão ou
renovação das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento dos negócios de
empresas do setor elétrico podendo causar atrasos em cronogramas de implantação de projetos.
Qualquer ação neste sentido por parte das agências governamentais poderá afetar de maneira
negativa os negócios do setor de energia elétrica e ter um efeito adverso para os negócios,
resultados operacionais e condição financeira da Companhia.
Adicionalmente, as regulamentações socioambientais poderão ficar mais rigorosas no futuro,
resultando em um aumento de investimentos necessários que poderá gerar um efeito adverso nos
negócios, resultados operacionais, reputação e condição financeira da Companhia.

(k)

riscos macroeconômicos

O governo brasileiro exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa
influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem afetar
adversamente a Companhia.
O governo federal brasileiro frequentemente influencia, de forma significativa, a economia do país
e ocasionalmente realiza mudanças significativas em políticas e regulamentações. As ações do
governo do Brasil para controlar a inflação e outras políticas e regulamentações frequentemente
envolvem, entre outras medidas, aumento nas taxas de juros, mudança das políticas tributárias,
controle de preços, controles cambiais, desvalorizações da moeda, controles de capital e limites às
importações. A Companhia não tem controle e não pode prever quais medidas ou políticas o
governo brasileiro poderá adotar no futuro. Os negócios da Companhia e o preço de mercado de
seus valores mobiliários poderão ser afetados negativamente por mudanças nas políticas
governamentais, bem como por fatores econômicos gerais, incluindo, entre outros:
•

instabilidade econômica, política e social;

•

crescimento ou desaceleração da economia brasileira;

•

taxas de câmbio e flutuações cambiais;

•

políticas fiscais e mudanças nas leis tributárias;

•

liquidez dos mercados domésticos de capital e de empréstimos;

•

taxas de juros e políticas monetárias;

•

inflação;

•

modificações na legislação segundo interesses políticos, sociais e econômicos;

•

regulamentos trabalhistas e previdenciários;

•

escassez e racionamento de energia; e

•

outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o Brasil.

A incerteza com relação a se o governo federal brasileiro implementará mudanças nas políticas ou
regulamentos que afetem esses ou outros fatores no futuro poderá afetar o desempenho econômico
e contribuir para a incerteza econômica no Brasil, o que poderá ter um efeito prejudicial sobre a
Companhia e suas ações. A recente instabilidade política e econômica resultou em uma percepção
negativa da economia brasileira e em volatilidade no mercado de valores mobiliários brasileiro, o
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que também poderá afetar negativamente a Companhia e a cotação dos valores mobiliários por ela
emitidos.
Além disso, o Brasil apresenta atualmente condições macroeconômicas fragilizadas, que devem
continuar em 2021. A Companhia não pode prever quais medidas o governo federal brasileiro
tomará frente ao acúmulo das pressões macroeconômicas ou outros fatores.
A incerteza econômica e instabilidade política no Brasil poderão afetar negativamente a
Companhia e o preço de seus ativos mobiliários.
O cenário político do Brasil influenciou historicamente, e continua a influenciar, o desempenho da
economia do país. As crises políticas afetaram e continuam afetando a confiança dos investidores
e do público em geral, resultando historicamente em desaceleração econômica e alta volatilidade
dos valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras.
A instabilidade econômica, política e social recente no Brasil contribuiu para uma queda na
confiança do mercado na economia brasileira, bem como para uma deterioração do cenário político.
Além disso, várias investigações atuais sobre alegações de lavagem de dinheiro e corrupção em
andamento pelo Ministério Público Federal, incluindo a maior dessas investigações, conhecida
como Lava Jato, afetaram negativamente a economia brasileira e o cenário político. Membros do
governo brasileiro, bem como os diretores seniores de grandes empresas estatais, enfrentaram ou
enfrentam alegações de corrupção e lavagem de dinheiro como resultado dessas investigações.
Essas pessoas supostamente aceitaram subornos por meio de propinas em contratos concedidos
pelo governo a várias empresas de infraestrutura, petróleo e gás e construção. Os lucros dessas
propinas supostamente financiaram as campanhas eleitorais de partidos políticos que constituíam
a coalizão do governo anterior, que foi liderada pela ex-presidente Dilma Rousseff e posteriormente
pelo seu Vice-Presidente, Michel Temer, e esses recursos não foram contabilizados ou
publicamente divulgados. Esses recursos também foram supostamente destinados ao
enriquecimento pessoal de algumas pessoas. Vários políticos eminentes, incluindo membros do
Congresso, e diretores de alto escalão de grandes companhias e empresas estatais no Brasil foram
presos, condenados por várias acusações relacionadas a corrupção, celebraram acordos de
delação premiada com o ministério público e/ou pediram demissão ou foram destituídos de seus
cargos. O possível resultado da Lava Jato, bem como de outras investigações relacionadas a
corrupção em andamento, é incerto, porém elas já tiveram um impacto negativo sobre a imagem e
a reputação das companhias implicadas, bem como sobre a percepção geral de mercado da
economia brasileira, do cenário político e do mercado de capitais brasileiro. Não temos controle e
não podemos prever se essas investigações ou alegações levarão a instabilidade política e
econômica ainda maior nem se novas alegações contra representantes de governo serão feitas no
futuro.
Em ocorrendo os efeitos mencionados e outros não aqui elencados, não há garantias de que a
Companhia será capaz de garantir liquidez financeira, gerar energia suficiente para honrar seus
contratos de compra e venda de energia, adquirir energia no mercado de curto prazo a fim de honrar
seus contratos de compra e venda de energia e garantir a continuidade de sua estratégia. Qualquer
dos fatores acima poderá gerar mais incerteza política, que pode ter um efeito prejudicial
substancial sobre a economia brasileira e, consequentemente, sobre a Companhia e o preço de
seus ativos mobiliários.
Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados
operacionais da Companhia.
Os Entes Federativos regularmente promovem alterações no ordenamento tributário que,
eventualmente, podem trazer implicações para as empresas atuantes no segmento de Energia.
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Tais alterações podem incluir mudanças nas alíquotas, a cobrança de tributos temporários, redução
de incentivos fiscais, dentre outros, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos
governamentais específicos. Em ocorrendo, não há garantias de que a Companhia será capaz de
obter um reajuste tempestivo e integral das suas receitas e, por consequência, nem de que
conseguirá manter seus preços, seu fluxo de caixa projetado e sua lucratividade. Caso não haja o
repasse desses tributos adicionais aos clientes, em valores suficientes e prazo hábil, os seus
resultados operacionais e condição financeira podem ser adversamente afetados.
O acesso aos mercados de capitais internacionais para empresas brasileiras é influenciado
pela percepção de risco em outras economias emergentes, o que pode prejudicar a
capacidade da Companhia de financiar suas operações.
As condições econômicas e de mercado em outros países de mercados emergentes,
especialmente os da América Latina, podem influenciar o mercado de valores mobiliários emitidos
por empresas brasileiras. Os resultados de problemas econômicos em vários países emergentes
recentemente prejudicaram o entusiasmo dos investidores por títulos de emissores brasileiros. As
crises produziram uma saída significativa de dólares do Brasil, fazendo com que as empresas
brasileiras enfrentassem custos mais elevados para a captação de recursos, tanto no mercado
interno quanto no exterior, e impedindo o acesso aos mercados de capitais internacionais. Não
pode haver certeza de que os mercados de capitais internacionais permanecerão abertos a
empresas brasileiras ou que os custos de financiamento nesses mercados serão vantajosos para
a Companhia.
Uma crise de liquidez internacional pode afetar a capacidade das empresas brasileiras,
inclusive a Companhia, de acessar os mercados internacionais de crédito.
Uma crise de liquidez nos mercados de crédito internacionais poderia limitar a disponibilidade e
aumentar o custo de empréstimos nos mercados de crédito americanos, europeus e asiáticos.
Qualquer crise desse tipo poderia limitar o acesso de tomadores brasileiros, inclusive a Companhia,
aos mercados de crédito nacionais e internacionais, e poderia ter um impacto direto nos futuros
custos de captação da Companhia.
O governo brasileiro pode impor controles cambiais e restrições significativas a remessas
de divisas ao exterior, o que afetaria negativamente a capacidade de o investidor converter
e remeter dividendos ou outras distribuições ou os recursos provenientes da venda de ações
da Companhia, e sua capacidade de efetuar pagamentos de dividendos ou outras
distribuições a investidores não brasileiros, e reduziria o preço de mercado de suas ações.
As leis brasileiras estabelecem que, em caso de graves desequilíbrios, o governo brasileiro poderá
impor restrições temporárias a remessas para o exterior de recursos provenientes de investimentos
no Brasil e à conversão de reais em moedas estrangeiras. A última vez em que o governo brasileiro
impôs restrições desse tipo a remessas foi por um período breve em 1989 e no início dos anos 90.
A Companhia não pode garantir que o governo brasileiro não tomará medidas semelhantes no
futuro. A aplicação de quaisquer referidas restrições à conversão e remessa de valores para fora
do Brasil impediria ou prejudicaria a capacidade de o investidor converter dividendos ou outras
distribuições ou os recursos provenientes de qualquer venda das ações ordinárias da Companhia
em dólares norte-americanos e remeter dólares norte-americanos para o exterior, e também a
capacidade da Companhia de efetuar pagamentos de dividendos ou outras distribuições a
investidores não brasileiros. A aplicação de quaisquer referidas restrições teria um efeito prejudicial
substancial sobre o preço de mercado das ações da Companhia.
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A inflação e certas medidas do governo brasileiro para controlar a inflação afetaram
historicamente a economia e os mercados de capitais brasileiros, e níveis elevados de
inflação no futuro poderão afetar negativamente a Companhia e o preço de suas ações.
O Brasil registrou, no passado, taxas de inflação extremamente altas. A inflação e algumas das
medidas tomadas pelo governo brasileiro na tentativa de controlar a inflação tiveram efeitos
negativos significativos sobre a economia brasileira em geral. A inflação, as políticas adotadas para
controlar as pressões inflacionárias e as incertezas com relação a uma possível intervenção
governamental no futuro contribuíram para a incerteza econômica e a alta volatilidade nos
mercados de capitais brasileiros.
O Brasil poderá apresentar níveis elevados de inflação no futuro e as pressões inflacionárias
poderão levar à intervenção do governo brasileiro na economia e à introdução de políticas que
podem afetar negativamente a Companhia e o preço de suas ações. No passado, as intervenções
do governo brasileiro incluíram a manutenção de uma política monetária restritiva com altas taxas
de juros que restringiram a disponibilidade de crédito e reduziram o crescimento econômico,
causando volatilidade nas taxas de juros. Em 30 de setembro de 2020, a taxa de juros oficial
estabelecida pelo COPOM foi de 2,00% ao ano.
Por outro lado, políticas mais tolerantes do governo e do Banco Central e a redução das taxas de
juros podem desencadear aumentos na inflação e, consequentemente, volatilidade de crescimento
e a necessidade de aumentos das taxas de juros repentinos e significativos, que podem afetar
negativamente a Companhia e aumentar suas dívidas.
Eventos e as percepções de riscos em outros países, incluindo outros mercados
emergentes, os Estados Unidos e a Europa, poderão afetar negativamente a economia
brasileira e o preço dos valores mobiliários brasileiros, incluindo o preço das ações da
Companhia.
O mercado de valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é afetado pelas condições
econômicas e de mercado no Brasil e, em diferentes graus, pelas condições de mercado em outros
mercados emergentes e da América Latina, bem como nos Estados Unidos, na Europa e em outros
países. À medida em que as condições dos mercados ou da economia global deterioram, as
companhias brasileiras poderão ter seus negócios afetados negativamente. A fragilidade da
economia global tem sido marcada, entre outros fatores desfavoráveis, por menores níveis de
confiança do consumidor e empresarial, pela redução dos investimentos em negócios e dos gastos
dos consumidores, pelo aumento do desemprego, pela redução do lucro e dos valores de ativos
em muitas áreas, pela volatilidade da moeda e limitação da disponibilidade de crédito e do acesso
ao capital. Os eventos ou as condições econômicas em outros países de mercados emergentes
afetaram significativamente a disponibilidade de crédito para companhias brasileiras e resultaram
em saídas de recursos consideráveis do Brasil, reduzindo a quantidade de investimentos
estrangeiros no Brasil.
Possíveis crises políticas e outras formas de instabilidade política delas decorrentes ou quaisquer
outras oriundas de acontecimentos ainda não previstos, poderão afetar negativamente a
Companhia e o preço das suas ações.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado

A AES Brasil Energia S.A. (“AES Brasil”) foi constituída em 20 de março de 2020 e adquirida pelo
grupo AES em 23 de novembro de 2020. Na data de apresentação deste Formulário de Referência,
a AES Brasil não possui subsidiárias nem operação. A AES Brasil foi adquirida com o único
propósito de viabilizar e facilitar a reestruturação societária da AES Tietê Energia S.A. (“AES
Tietê”), de modo a passar a ser a holding que deterá o controle da AES Tietê e de suas controladas.
Portanto, até que a reestruturação societária acima descrita seja concluída, não a AES Brasil não
está exposta a riscos de mercado.
A partir da data em que a incorporação de ações da AES Tietê pela AES Brasil for implementada,
e passarmos a consolidar os resultados da AES Tietê em nossas demonstrações financeiras,
nossos riscos de mercado serão essencialmente os mesmos da AES Tietê, conforme descritos
abaixo, sendo, pois, as referência a “Companhia” abaixo referentes à AES Tietê.
Riscos de mercado da Companhia
Os desdobramentos que afetam a economia global e nos mercados financeiros desde o início de
2020 com a propagação da pandemia da COVID-19, podem impactar material e adversamente as
operações, condição financeira e fluxo de caixa de nossos negócios.
Caso esses efeitos se estendam à clientes, potenciais clientes, fornecedores da Companhia,
instituições financeiras entre outros órgãos, empresas e instituições, a Companhia poderá enfrentar
dificuldades de liquidez, risco de crédito de contrapartes, indisponibilidade de financiamentos
adequados entre outros efeitos, e poderá ter efeito substancial e adverso na condução dos seus
negócios, resultados operacionais e condição financeira.
Todos os riscos descritos abaixo também estão sujeitos aos efeitos trazidos pela pandemia e podem
impactar diretamente os resultados financeiros da Companhia. Para mais detalhes, veja o fator de
risco “Impactos do COVID-19 no negócio da Companhia” no subitem (a) da seção 4.1 deste
Formulário de Referência.
Risco de crédito
A Companhia está sujeita a riscos de crédito basicamente proveniente de (i) contas a receber; (ii)
equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo; e (iii) derivativos.
Contas a receber
Desde 1º de janeiro de 2016, as vendas de energia da Companhia estão sendo efetuadas para
consumidores livres, comercializadoras, distribuidoras e geradoras por meio de contratos bilaterais
e em contratos no ambiente regulado (leilões de energia), tanto no longo como no curto prazo. Nos
contratos bilaterais de venda de energia no longo prazo no ambiente de contratação livre, a
Companhia possui três processos focados na mitigação de risco: (i) Análise de Crédito: Análises de
demonstrativos contábeis dos clientes, concorrência, setor econômico de atuação e restritivos
externos junto a bureaus de crédito, (ii) cálculo do rating de acordo com modelo interno e (iii)
exigência de garantias: conforme análise de crédito, rating e condições contratuais. Para o mercado
de curto prazo, eventuais inadimplências nos contratos de venda estão sujeitas à regulamentação
da ANEEL, a qual tem a finalidade de garantir a liquidez no mercado de energia.
As vendas realizadas no ambiente regulado possuem como garantia os recebíveis da parte
contratante, os quais são firmados por meio de contratos de constituição de garantias.
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A Companhia entende que o impacto deste risco é alto e não é possível mensurar antecipadamente
os impactos financeiros nos negócios e na situação financeira da Companhia.
Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo
A Companhia está exposta aos riscos associados às aplicações financeiras depositadas em
instituições financeiras, que estão suscetíveis às ações do mercado e ao risco a ele associado,
principalmente à falta de garantias para os valores aplicados, podendo ocorrer perda destes valores
caso uma dessas instituições torne-se insolvente, afetando adversamente a situação financeira da
Companhia.
Em 30 de setembro de 2020, a exposição da Companhia era de R$ 1.968,0 milhões e todo o caixa
e investimentos de curto prazo estavam aplicados junto às instituições financeiras e via fundo de
investimentos exclusivo privado da Cia.
Risco cambial
Eventuais medidas futuras do governo brasileiro, inclusive redução das taxas de juros, intervenção
no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real poderão desencadear aumento
de inflação.
Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido constantes variações com
relação ao dólar e outras moedas fortes ao longo das últimas quatro décadas. Durante todo esse
período, o governo brasileiro implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas
cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações, sistemas de mercado de
câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo.
A desvalorização do Real em relação ao dólar pode criar pressão inflacionária adicional no Brasil e
acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira
como um todo, bem como afetar adversamente a Companhia.
Risco de gerenciamento de capital
A estrutura de capital é impactada pelas condições macroeconômicas e setoriais e, por serem
fatores externos e não controlados pela Companhia, podem impactar negativamente a captação de
novos empréstimos e emissões de valores mobiliários junto ao mercado financeiro e de capitais, e
o pagamento de dividendos, bem como afetar adversamente nossa condição financeira.
A Companhia inclui dentro da estrutura de dívida liquida: empréstimos, financiamentos e
debêntures, menos caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo.
Na tabela abaixo, está demonstrada a composição da dívida líquida da Companhia para aos três
últimos exercícios sociais, bem como para as últimas informações financeiras:
(em milhares de R$)

Dívida Bruta
Caixa e equivalentes de caixa
Investimento de curto prazo
Dívida Líquida

Em 30 de setembro de

Em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

2017

4.766.138

4.254.945

4.127.928

3.589.621

(32.529)

(31.838)

(152.816)

(134.593)

(1.935.468)

(1.330.916)

(881.148)

(1.069.928)

2.798.141

2.892.191

3.093.964

2.385.100

Risco de liquidez
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O risco de liquidez acontece com a dificuldade de cumprir com obrigações contratadas em datas
previstas. Caso a Companhia não seja capaz de liquidar suas obrigações nos prazos acordados, a
cobrança de multas, ou qualquer ação de cobrança por parte de seus credores podem afetar
adversamente a situação financeira da Companhia.
A tabela abaixo apresenta informações sobre os vencimentos futuros dos passivos financeiros da
Companhia em 30 de setembro de 2020:
Posição em 30 de setembro
de 2020
(Em milhares de reais)

Menos de 3
meses

De 3 a 12
meses

De 1 a 2 anos

De 2 a 5 anos

Mais que 5
anos

1.369.810

-

-

-

-

443.963

157.423

607.743

1.645.079

2.923.413

-

525.685

-

-

-

Passivo de arrendamento

191

1.069

1.458

5.842

70.951

Dividendos e juros sobre
capital próprio a pagar

949

-

-

-

-

1.814.913

684.177

609.201

1.650.921

2.994.364

Fornecedores(1)
Debêntures
Nota Promissória

Total
(1)
(2)

Inclui passivo referente ao GSF, mencionado no item 4.3 do Formulário de Referência da AES Tietê;
Para a rubrica “Debêntures” e “Passivo de arrendamento” estão sendo considerados os fluxos de caixa projetados. Por se tratar de
uma projeção, estes valores diferem dos divulgados na nota explicativa nº 15 do Formulário ITR referente ao período de 9 (nove)
meses findo em 30 de setembro de 2020 da AES Tietê. As informações refletidas na tabela incluem os fluxos de caixa de principal e
juros.

Riscos de taxas de juros
A Companhia possui debêntures, empréstimos e financiamentos remunerados pela variação do DI
e IPCA, acrescidos de juros contratuais. Consequentemente, está exposta à flutuação destas taxas
de juros e índices, impactando suas despesas financeiras.
Em 30 de setembro de 2020, as aplicações financeiras da Companhia estavam alocadas em CDBs,
operações compromissadas e fundo de investimentos, rentabilizadas pelo CDI.
A tabela abaixo demonstra o montante de exposição líquida da Companhia aos riscos de taxas de
juros em 30 de setembro de 2020:
(Em milhares de reais)
Fornecedores(1)

Em 30 de setembro de 2020
32.529

Debêntures

1.935.468

Nota Promissória

4.766.138

Total

2.798.141

(1)
(2)

Inclui passivo referente ao GSF, mencionado no item 4.3 do Formulário de Referência da AES Tietê;
Para a rubrica “Debêntures” e “Passivo de arrendamento” estão sendo considerados os fluxos de caixa projetados.
Por se tratar de uma projeção, estes valores diferem dos divulgados na nota explicativa nº 15 do Formulário ITR
referente ao período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020 da AES Tietê. As informações refletidas
na tabela incluem os fluxos de caixa de principal e juros.

Os montantes de debêntures apresentados na tabela acima referem-se somente às dívidas
indexadas ao CDI e IPCA, não contemplando os saldos de custos a amortizar.
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Risco de aceleração de dívidas
A Companhia tem contratos de dívida (emissões de debêntures, empréstimos e financiamentos)
com cláusulas restritivas (covenants) normalmente aplicáveis a esses tipos de operações,
relacionadas ao atendimento de índices econômico-financeiros, geração de caixa e outros. Caso a
Companhia não consiga cumprir, com as cláusulas restritivas de seus contratos de debêntures,
empréstimos e financiamentos, tais operações poderão ser vencidas antecipadamente, o que teria
um impacto adverso no fluxo de caixa da Companhia.
Nas 4ª, 5ª e 6ª emissões de debêntures, os covenants financeiros são:
•

Capacidade de endividamento (endividamento líquido): mede o nível de endividamento
líquido em relação ao EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Este índice deve ser inferior
a 3,5 vezes, sendo que em caso de Aquisição de Ativos pela emissora, o índice assume
como limite 3,85x durante o período de 36 meses. Caso esses efeitos se estendam à
clientes, potenciais clientes, fornecedores da Companhia, instituições financeiras entre
outros órgãos, empresas e instituições, a Companhia poderá enfrentar dificuldades de
liquidez, risco de crédito de contrapartes, indisponibilidade de financiamentos adequados
entre outros efeitos, e poderá ter efeito substancial e adverso na condução dos seus
negócios, resultados operacionais e condição financeira.

•

Capacidade de pagamento de juros: mede o EBITDA ajustado sobre despesa financeira
dos últimos 12 meses. Este índice deve ser superior a 1,5 vezes.

Na 7ª emissão de debêntures, os covenants financeiros são:
•

Capacidade de endividamento (endividamento líquido): mede o nível de endividamento
líquido em relação ao EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Este índice deve ser inferior
a 4,0 vezes, sendo que em caso de um Evento de Investimento pela emissora, o índice
assume como limite 4,5 vezes durante o período de 12 meses, 4,25 vezes do 13º ao 24º
mês, retornando para 4,0 vezes até a data de vencimento.

•

Capacidade de pagamento de juros: mede o EBITDA ajustado sobre despesa financeira
dos últimos 12 meses. Este índice deve ser superior a 1,25 vezes.

Na 8ª emissão de debêntures, o covenant financeiro é:
•

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida: calculado a partir da divisão da geração de caixa
das SPEs da Fase 1 do Complexo Solar de Ouroeste (Boa Hora) pelo serviço da dívida.
Este índice deve ser igual ou superior a 1,2 vezes.

Na 9ª emissão de debêntures e nas 4ª, 5ª e 6ª emissões de notas promissórias, os covenants
financeiros são:
•

Capacidade de endividamento (endividamento líquido): mede o nível de endividamento
líquido em relação ao EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Este índice deve ser inferior
a 4,5 vezes;

•

Capacidade de pagamento de juros: mede o EBITDA ajustado sobre despesa financeira
dos últimos 12 meses. Este índice deve ser superior a 1,25 vezes.

A Companhia não pode garantir que continuará cumprindo com todos os índices econômicofinanceiros e que, caso um descumprimento venha a ocorrer, que as suas dívidas não serão
aceleradas, causando um impacto adverso negativos em seus negócios e resultados operacionais.
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E
Relevantes

Este item não é aplicável, considerando que na data deste Formulário de Referência, não somos
parte, em processos judiciais, administrativos ou arbitrais de natureza trabalhista, tributária, cível,
regulatória e ambiental, e ainda não temos controladas.

4.3.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3

Este item não é aplicável, vide item 4.3 acima.
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos cujas
Partes Contrárias sejam Administradores, Ex-Administradores, Controladores,
Ex-Controladores ou Investidores

Este item não é aplicável, considerando que na data deste Formulário de Referência não somos
parte de processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos, e ainda não temos
controladas.

4.4.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4

Este item não é aplicável, vide item 4.4 acima.
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

Este item não é aplicável, considerando que na data deste Formulário de Referência não somos
parte de processos sigilosos relevantes e ainda não temos controladas.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos,
Não Sigilosos e Relevantes em Conjunto

Este item não é aplicável, considerando que na data deste Formulário de Referência não somos
parte de processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos
e causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes em conjunto, e ainda não temos
controladas.

4.6.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.6

Este item não é aplicável, vide item 4.6 acima.
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

Não existem outras contingências relevantes que não tenham sido divulgadas nesta seção 4 do
Formulário de Referência.
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Custodiados
4.8 - Regras do País de Origem e do País em que os Valores Mobiliários estão
Custodiados

Este item não é aplicável à Companhia, tendo em vista que possuímos sede no Brasil e nossos
valores mobiliários encontram-se custodiados no país.
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5.1 – Política de Gerenciamento de Riscos

(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos

A Companhia possui uma Política de Gestão de Riscos (“Política”), aprovada pelo Conselho de
Administração em reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2020, conforme revisada em 10 de
fevereiro de 2021.
A Política foi elaborada com base nas melhores práticas de mercado considerando o Modelo COSO
ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk
Management Framework), o Guia de Valores da Companhia, a Política de Divulgação e Negociação
de Valores Mobiliários da Companhia e a Política de Transações entre Partes Relacionadas da
Companhia, e reúne elementos já consolidados no mercado traduzidos para a realidade da
Companhia.

(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

A Política visa a fornecer e indicar os princípios e parâmetros a serem observados com relação ao
processo de gerenciamento de risco da Companhia com vistas a identificar, avaliar, priorizar e gerenciar
Riscos como também descrever o processo de gerenciamento de risco, os procedimentos de
comunicação e as responsabilidades dos principais órgãos societários da Companhia.
(i)

riscos para os quais se busca proteção

A Companhia busca, com a Política de Gestão de Riscos, proteção para os riscos estratégicos que
possam impactar de forma adversa o alcance dos objetivos da Companhia, o que inclui risco
estratégico, risco operacional, risco de mercado, risco de liquidez, risco de crédito, risco de
compliance, risco de informação, risco de tecnologia, risco legal, risco regulatório, risco ambiental
e outros riscos financeiros (contábil, atuarial e fiscal).
(ii)

instrumentos utilizados para proteção

Com base no Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise
Risk Management Framework (COSO), a Companhia estabelece um processo de gestão do risco
que engloba os seguintes componentes:
•

ambiente interno: envolve o estabelecimento da base de como riscos e controles são
visualizados e tratados pelos empregados da Companhia;

•

fixação de objetivos: pressupõe a certificação de que a administração disponha de um
processo para fixar objetivos e que os objetivos escolhidos se alinhem à missão e aos
princípios da Companhia;

•

identificação de eventos: inclui a identificação de fatores internos e externos que possam
afetar adversamente as estratégias de negócios e as metas da Companhia;

•

avaliação do risco: exige uma análise dos riscos identificados para formar uma base para
determinar como deverão ser gerenciados;

•

resposta ao risco: exige que a administração implemente um conjunto de iniciativas e planos
de ação para mitigar riscos quando for o caso, com base no perfil de risco na Companhia;
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•

atividades de controle: inclui o estabelecimento e a execução de políticas e procedimentos
para auxiliar a garantir que a estrutura selecionada de resposta ao risco é adequada e a
gestão destes seja efetivamente realizada;

•

informação e comunicação: exige que as informações relevantes sejam identificadas,
capturadas e comunicadas em formato e prazo que permitam às pessoas desempenhar
suas atribuições; e

•

monitoramento: exige revisão e atualização permanentes do processo de gestão de riscos
da Companhia para garantir que esta esteja apta a reagir prontamente a circunstâncias
diferentes e inesperadas.

(iii)

estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Adotamos uma estrutura integrada de gerenciamento de riscos que envolve as seguintes instâncias
internas, a saber:
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Companhia será responsável por:
(i)

assegurar, ao Comitê de Auditoria, autonomia operacional, aprovando orçamento próprio
destinado a cobrir despesas com seu funcionamento;

(ii)

receber por meio do Comitê de Auditoria o reporte das atividades da Auditoria Interna,
avaliando, ao menos anualmente, se a estrutura e orçamento desta área são suficientes ao
desempenho de suas funções;

(iii)

determinar o Apetite por Riscos e estabelecer a cultura da gestão do risco dentro da
Companhia, especialmente com relação a novas iniciativas e riscos emergentes;

(iv)

tomar as decisões principais com relação ao processo de gestão de riscos da Companhia,
incluindo os que possam afetar o perfil de risco ou exposição da Companhia;

(v)

aprovar quaisquer mudanças na Política; e

(vi)

revisar, monitorar e aprovar as estratégias gerais da Companhia para a gestão do risco e
os papéis e relatórios elaborados pelo Comitê de Auditoria e pela Área de Compliance,
Controles Internos e Riscos Corporativos.

Diretoria
A Diretoria da Companhia será responsável por:
(i)

implementar as estratégias da Companhia aprovadas pelo Conselho de Administração com
relação à Gestão do Risco;

(ii)

propor ao Conselho de Administração parâmetros para definir o Apetite por Risco da
Companhia;

(iii)

conduzir revisão periódica da Política e apresentar sugestões ao Conselho de
Administração;

(iv)

revisar periodicamente a Avaliação de Risco, relatando quaisquer descobertas ao Conselho
de Administração;

(v)

avaliar e monitorar o Risco Estratégico;
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(vi)

identificar quaisquer Riscos antecipadamente e conduzir o Gerenciamento de Risco
correlata; e

(vii)

auxiliar na elaboração dos relatórios relacionados ao Gerenciamento do Risco

(viii)

validar os modelos de Gestão de Riscos, portfólio de riscos e avaliações de riscos
relevantes;

(ix)

priorizar recursos para assegurar adequada resposta aos riscos da Companhia;

(x)

aprovar as metas e ações para tratamento e mitigação dos riscos;

(xi)

traçar limites de riscos de acordo com o apetite a risco do Grupo;

(xii)

avaliar a supervisão e o monitoramento do gerenciamento de riscos da Companhia,
podendo manifestar-se a respeito;

(xiii)

criar e instalar um Comitê de Risco, caso entenda necessário, de funcionamento temporário
ou permanente, com o objetivo de auxiliá-la no cumprimento de suas obrigações conforme
estabelecido na Política.

Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria da Companhia estará encarregado de:
(i)

rever o cumprimento pela Companhia das leis, padrões e regulamentos aplicáveis;

(ii)

avaliar e analisar o uso e a confiabilidade dos controles internos e riscos corporativos;

(iii)

fiscalizar o desempenho de terceiros contratados para dar suporte ao staff designado para
desempenhar funções de controles internos e risco corporativo;

(iv)

revisar as principais políticas da Companhia propondo quaisquer mudanças ao Conselho
de Administração;

(v)

avaliar e monitorar o Risco de Mercado, Risco de Crédito e o Risco de Liquidez;

(vi)

investigar e monitorar eventos que possam prejudicar os controles internos da Companhia;
e

(vii)

fornecer treinamento recorrente ao pessoal da Companhia com vistas a assegurar que
sejam capazes de identificar, evitar, avaliar, monitorar e mitigar Riscos.

(viii)

acompanhar as atividades da Auditoria Interna e da Área de Compliance, Controles
Internos e Riscos Corporativos da Companhia.

Áreas de Compliance, Controles Internos e Riscos Corporativos
Como segunda linha de defesa, as Área de Compliance, de Controles Internos e de Riscos
Corporativos da Companhia, responsáveis por exercer as funções de compliance, controles
internos e riscos corporativos, respectivamente, e cujos integrantes não acumulam atividades
operacionais, estarão encarregadas, conforme aplicável a cada uma das respectivas áreas e no
contexto da presente Política, de:
(i)

estabelecer o processo de gestão do risco da Companhia, de forma a subsidiar a atuação
dos colaboradores da primeira linha de defesa, no âmbito das diferentes áreas da
Companhia, com relação à detecção de Riscos sob sua responsabilidade direta e
implementação dos respectivos controles e medidas mitigatórias;
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(ii)

coordenar e determinar as diretrizes a serem seguidas no tocante aos procedimentos de
controles internos e risco corporativo;

(iii)

avaliar e monitorar o Risco Operacional e o Risco de Informação;

(iv)

realizar no mínimo uma revisão anual do sistema de controles internos da Companhia; e

(v)

coordenar a força de trabalho interna destinada a detectar quaisquer Riscos e monitorar a
eficácia do processo de Gerenciamento do Risco.

As Áreas de Compliance, Controles Internos e Riscos Corporativos reportam-se à Diretoria da
Companhia, sendo a Diretoria Jurídica (não estatutária) responsável pela área de Compliance e a
Diretoria Financeira (não estatutária) responsável pelas áreas de Controles Interno e Riscos
Corporativos da Companhia.
Auditoria Interna
Como terceira linha de defesa, a Auditoria Interna da Companhia está encarregada de:
(vi)

aferir a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento de Riscos, controle e
governança da Companhia; e

(vii)

assessorar o Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, monitorando,
examinando, avaliando, informando e recomendando melhorias de adequação no ambiente
interno.

(viii)

avaliar os resultados da Gestão do Risco e relatá-los ao Conselho de Administração, à
Diretoria e ao Comitê de Auditoria; e

(ix)

preparar relatórios periódicos que descrevam os Riscos da Companhia e a avaliação de
Risco correlata, e submetê-los ao Comitê de Auditoria.

A Auditoria Interna reporta-se ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria.

(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
A estrutura operacional e de controles internos desenvolvida pela Companhia permite monitorar e
avaliar periodicamente os riscos relacionados aos seus negócios e os impactos possíveis nas
operações ou nas demonstrações financeiras. Acreditamos que nossa estrutura operacional e de
controles internos é adequada para a verificação da efetividade da nossa Política.
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia não adota uma política específica de gerenciamento de riscos de mercado, no
entanto, a Companhia possui uma Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de
Administração em reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2020, conforme revisada em 10 de
fevereiro de 2021, e descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, a qual traz o processo de
gerenciamento de riscos da Companhia de uma maneira geral.
A Política de Gerenciamento de Riscos pode ser acessada: (i) na sede da Companhia, na Av. Luiz
Carlos Berrini, nº 1.376, 12º andar da Torre A - Sala Digitalização, Brooklin Paulista, CEP 04571936, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (ii) nos endereços eletrônicos da Companhia
(ri.aesbrasil.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).

(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia está exposta a eventuais prejuízos devido à variação em operações que envolvam
flutuações nas taxas de juros, no entanto, a Companhia acredita que, na data de apresentação
deste Formulário de Referência, tais variações não têm efeito material direto sobre os seus
negócios, não possuindo, desta forma, mecanismos para se proteger deste risco de mercado.
Conforme indicado no item 4.2 deste Formulário, a Companhia (doravante referida neste item 5.2
como “AES Brasil”) foi constituída em 20 de março de 2020 e adquirida pelo grupo AES em 23 de
novembro de 2020. Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a AES Brasil não
possui subsidiárias nem operação. A AES Brasil foi adquirida com o único propósito de viabilizar e
facilitar a reestruturação societária da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê”), de modo a passar a
ser a holding que deterá o controle da AES Tietê e de suas controladas. Portanto, até que a
reestruturação societária acima descrita seja concluída, não a AES Brasil não possui riscos de
mercado.
A partir da data em que a incorporação de ações da AES Tietê pela AES Brasil for implementada,
e passarmos a consolidar os resultados da AES Tietê em nossas demonstrações financeiras,
nossos riscos de mercado serão essencialmente os mesmos da AES Tietê. Visando a gerenciar
tais riscos, a AES Brasil está estruturando mecanismos de gerenciamento similares aos adotados
pela AES Tietê, os quais passarão a ser realizados quanto a AES Brasil estiver sujeita a tais riscos
de mercado.
Neste sentido, e em linha com a descrição constante do item 4.2 deste Formulário de Referência,
serão descritos neste item 5.2(b), subitens (i) a (v), a estrutura de gerenciamento de riscos da AES
Tietê, sendo, pois, as referências a “Companhia” referências à AES Tietê.
(i)

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia tem como objetivos de gerenciamento de riscos: (i) manter um nível mínimo de caixa
para assegurar a disponibilidade de recursos financeiros e minimizar riscos de liquidez; e (ii)
estabelecer diretrizes para contratação de operações de hedge exclusivamente para mitigação dos
riscos financeiros da Companhia, bem como a operacionalização e controle destas posições.
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Os principais riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção são: (i) risco de crédito;
(ii) risco cambial; (iii) risco de gerenciamento de capital; (iv) risco de liquidez; e (v) risco de taxa de
juros.
Para maiores informações sobre os riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção,
vide item 4.2 deste Formulário de Referência.
A Companhia também monitora potenciais necessidades de contratação de instrumentos para
proteção de risco de liquidez, taxa de juros e risco cambial referente a eventuais obrigações
atreladas à moeda estrangeira. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia utiliza de
contratos a termo de moedas diante da existência de risco efetivo atrelado à variação cambial.
(ii)

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Uma vez identificados os riscos a serem mitigados, a Companhia, bem como suas controladas,
poderá buscar os instrumentos mais adequados para contratar o hedge. Os principais fatores que
deverão direcionar a decisão do instrumento a ser utilizado estão listados a seguir:
•

situação de liquidez da Companhia;

•

condição de crédito junto ao mercado financeiro; e

•

cenário de mercado.

(iii)

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Os instrumentos financeiros mais utilizados pelo mercado visando à proteção patrimonial são os
swaps e contratos a termo para proteção (hedge) contra o risco de taxa de juros e moeda
estrangeira em certas obrigações atreladas à moeda não funcional.
Definido o objeto do hedge e o instrumento a ser utilizado, a Companhia precifica tais operações
sempre seguindo as metodologias de mercado vigentes.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia havia contratado Contratos a Termo (instrumentos de
hedge). Quando contratados, os derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data
de contratação e posteriormente mensurados novamente pelo valor justo no encerramento do
exercício. Eventuais ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado imediatamente.
(iv)

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Companhia busca gerenciar perdas devido a um cliente ou uma contraparte de instrumento
financeiro não cumprir com suas obrigações contratuais, sendo as principais contas a receber de
clientes, caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo (instrumentos financeiros).
As vendas de energia da Companhia são efetuadas para consumidores livres, comercializadoras,
distribuidoras e geradoras principalmente por meio de contratos bilaterais ou mercado de curto
prazo. Para os contratos bilaterais atuais, a Companhia solicita em garantia produtos de mercado
comuns a contratos de compra e venda de energia elétrica, tais como fiança bancária, seguro
garantia e aplicações. Para o mercado curto prazo, eventuais inadimplências nos contratos de
venda estão sujeitas à regulamentação da ANEEL, a qual tem a finalidade de garantir a liquidez no
mercado de energia. Quanto à proteção à sua exposição ao risco de crédito presente em
instrumentos financeiros, selecionando instituições financeiras pelos critérios de reputação no
mercado (instituições sólidas, seguras e de boa reputação) e pelo fato de poderem ou não prover
um tratamento diferenciado nas operações, seja em custos, qualidade de serviços, termos e
inovação.
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As operações também deverão atender aos requisitos de compliance e as instituições financeiras
deverão se enquadrar em classificação de risco para operações de aplicações financeiras conforme
tabela abaixo:

Quaisquer instituições financeiras que apresentem, em uma das agências de risco, rating inferior
ao estabelecido (AA-) não poderão fazer parte da carteira de investimentos das empresas do
Grupo.
Quanto aos valores de exposição máxima por instituições financeiras a Companhia definiu os
seguintes critérios, dentre outros:
(a)

critério de caixa: (i) empresa com caixa inferior ou igual a R$20,0 milhões – aplicações de,
no máximo, R$4,0 milhões por instituição financeira; (ii) empresa com caixa superior a
R$20,0 milhões (a) caso o patrimônio líquido da instituição financeira seja inferior a R$6,0
bilhões – aplicações de no máximo 20% do total da carteira por instituição financeira; e (b)
caso o patrimônio líquido da instituição financeira seja superior a R$6,0 bilhões – aplicações
de no máximo 25% do total da carteira por instituição financeira;

(b)

critério de patrimônio líquido da Companhia: (i) aplicações superiores a 20% de seu
patrimônio líquido por instituição financeira quando o patrimônio líquido for inferior ou igual
a R$ 20,0 milhões; e (ii) aplicações de no máximo 20% de seu patrimônio líquido por
instituição financeira quando o patrimônio líquido for superior a R$ 20 milhões;

(c)

critério de patrimônio líquido da instituição financeira recebedora de recursos: (i) caso o
patrimônio líquido da instituição financeira seja inferior a R$6,0 bilhões – cada instituição
financeira poderá receber recursos de no máximo 3% do seu patrimônio líquido; e (ii) caso
o patrimônio líquido da instituição financeira seja superior a R$ 6,0 bilhões – cada instituição
financeira poderá receber recursos de no máximo 5% do seu patrimônio líquido. As
instituições financeiras deverão apresentar patrimônio líquido superior a R$500 milhões.

Vale o mais restritivo entre os três critérios citados acima.
A Companhia controla sua estrutura de capital de acordo com as condições econômicas, para
possibilitar pagamentos de dividendos, retorno de capital aos acionistas, bem como a captação de
novos empréstimos e emissões de debêntures, entre outros instrumentos que julgar necessário.
Em julho de 2017 a política de gestão de riscos foi revisada e atualizada.
A Companhia monitora a estrutura de alavancagem financeira por meio de indicadores presentes
nos contratos de dívida, sendo o principal deles calculado pelo total de dívida líquida dividida pelo
EBITDA ajustado, considerando:
•

4ª, 5ª e 6ª emissões de debêntures: limitado a 3,5x e em caso de aquisição de ativos pela
emissora, o índice assume como limite 3,85x durante o período de 36 meses ou até a data
de vencimento, o que ocorrer primeiro;

•

7ª emissão de debêntures: limitado a 4,00x e em caso de evento de investimento pela
emissora, o índice assume como limite 4,50x nos 12 meses subsequentes ao evento de
investimento, 4,25x entre o 13º e 24º mês após o evento de investimento, retornando para
4,00x a partir do 25º mês; e
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•

9ª emissão de debêntures: limite de 4,50x.

Adicionalmente, a Companhia busca o alongamento do perfil de suas dívidas, de forma a mitigar o
risco de refinanciamento.
A Companhia monitora constantemente os riscos do seu negócio que possam impactar de forma
adversa suas operações e seus resultados, realizando sensibilidades de cenários
macroeconômicos, hidrológicos e de impactos regulatórios e setoriais que possam influenciar
nossas atividades, analisando índices de preços e de atividade econômica, assim como a oferta e
demanda da Companhia.
A Companhia possui uma área de gerenciamento de riscos dinâmica, que pode criar novos
parâmetros de acordo com o surgimento de necessidades de cada período.
(v)
se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos.
A Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) com o objetivo de minimizar impactos negativos e obter cobertura de risco de câmbio na
compra futura de CAPEX. Desde o quarto trimestre de 2017, a Companhia contratou operações de
compra de opções de compra de moeda estrangeira como também Contratos a Termo, com
contrapartes diferentes. A contratação destas operações não apresenta caráter especulativo.
(vi)

a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

O Comitê de Auditoria é o órgão de assessoramento do Conselho de Administração responsável
por zelar pela eficácia do controle de gerenciamento de riscos de mercado da Companhia, quando
aplicável, por meio: (i) da revisão das principais políticas da Companhia propondo quaisquer
mudanças ao Conselho de Administração; (ii) da avaliação e monitoramento do Risco de Mercado,
Risco de Crédito e o Risco de Liquidez; e (iii) da investigação e monitoramento de eventos que
possam prejudicar os controles internos da Companhia.

(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada.
Tendo em vista a natureza de suas atividades, a administração da Companhia entende que,
atualmente, não há necessidade de gerenciamento de riscos para nenhum tipo de risco de
mercado. Na avaliação de seus administradores, tais riscos de mercado não influenciam
diretamente de modo relevante as atividades da Companhia e não representam impactos negativos
em seus resultados.
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(a)
grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências
adotadas para corrigi-las
Em sua estrutura, a Companhia conta com a área de Controles Internos que tem como principal
atribuição assessorar as áreas de negócios na revisão de processos e implementação de controles
para garantir exatidão das informações financeiras e o cumprimento das leis, normas, regulamentos
e procedimentos internos.
A Companhia conta também com uma Gerência de Auditoria Interna, que atua em três segmentos:
operacional, financeiro e tecnologia da informação. O primeiro segmento avalia os processos e
procedimentos ligados à operação da Companhia, o segundo avalia as demonstrações contábeis
e os controles associados, enquanto o terceiro avalia os controles de segurança da informação,
todos em conformidade com a lei norte-americana Sarbanes-Oxley, exigências da legislação
brasileira, normas regulatórias do setor elétrico e normas e procedimentos internos.
A Companhia realiza anualmente uma autoavaliação de seu ambiente de controle com o objetivo
de validar a eficácia dos controles-chave implementados para mitigar o risco de imprecisões
significativas nas informações contidas nas demonstrações contábeis da Companhia. Em caso de
identificação de pontos de melhoria, a Companhia elabora planos de ação, definindo prazos e
responsabilidades, para garantir a mitigação dos riscos associados. O resultado desta avaliação,
bem como o status dos planos de ação é periodicamente comunicado à administração da
Companhia e aos Conselhos Fiscal e de Administração.
O plano anual de auditoria é elaborado em conformidade com o resultado da avaliação de riscos e
tem como principal objetivo prover avaliação independente sobre riscos, ambiente de controle e
deficiências significativas que possam impactar as demonstrações contábeis e processos da
Companhia. Eventuais deficiências ou não conformidades são remediadas por meio de planos de
ação estabelecidos pelos responsáveis dos processos, revisados pela área de Controles Internos
quando possuam impacto nas demonstrações contábeis, e sua implementação é devidamente
acompanhada pelas áreas de Controles Internos, quando aplicável, e Auditoria Interna.

(b)

estruturas organizacionais envolvidas

Conforme descrito no item “a” acima, as estruturas organizacionais diretamente envolvidas no
processo de monitoramento da eficácia do ambiente de controle da Companhia são a área de
Controles Internos e a Gerência de Auditoria Interna.

(c)
forma de supervisão da eficiência dos controles internas pela administração da
Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
O plano de auditoria é aprovado pelo Comitê de Auditoria da AES Corporation e pelo Conselho de
Administração da Companhia. O resultado das respectivas auditorias e a evolução das
implementações ou regularizações dos planos de ação são apresentados periodicamente aos
membros do Conselhos Fiscal e do Conselho de Administração.
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O resultado da avaliação de controles realizada pelos auditores independentes é reportado através
do relatório de recomendações à área de Controles Internos, ao Gerente de Controladoria, ao
Gerente Tributário e ao Conselho Fiscal. As oportunidades de melhorias reportadas são analisadas
e para todas são definidos planos de ação para implementação das recomendações daqueles
auditores independentes. A área de Controles Internos faz o acompanhamento dos planos de ação
definidos, para garantir que todos os riscos apontados sejam mitigados dentro dos prazos
acordados.

(d)
deficiências e recomendações sobre os controles internos presente no relatório do
auditor independente
Os auditores independentes, durante a execução de seus trabalhos de auditoria das
demonstrações contábeis, não identificaram deficiências de controle que pudessem ser
consideradas significativas e/ou com impactos relevantes nas demonstrações contábeis da
Companhia.

(e)
comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas
adotadas
Não é aplicável, tendo em vista que no relatório dos auditores independentes não foram apontadas
deficiências significativas.
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(a)
regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública
A Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, descrita no item 5.1 deste Formulário de
Referência, é voltada, dentre outros objetivos, à proteção de riscos de reputação e imagem. Além
disso, a Companhia possui regras, políticas e procedimentos para prevenir e detectar a ocorrência
de irregularidades, incluindo irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração
pública, nacional ou estrangeira, descritos abaixo.
(i)
principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação
ao perfil e riscos identificados pelo emissor
Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados pela Companhia são:
•

Guia de Valores. A Companhia adota o código de conduta denominado Guia de Valores
AES – Das Palavras às Ações, inicialmente aprovado por The AES Corporation, controlador
indireto da Companhia (“AES Corporation”), o qual foi atualizado em outubro de 2020, e
foi submetido à aprovação do Conselho de Administração da Companhia em dezembro de
2020 (“Guia de Valores”). O Guia de Valores é uma ferramenta fundamental para garantir
que a Companhia continue agindo com os mais altos padrões éticos em todas as atividades
e os negócios firmados e aplica-se a todos os colaboradores da Companhia, bem como aos
trabalhadores temporários, empreiteiras e demais terceiros contratados, como consultores,
agentes, representantes e outras pessoas que atuam, de alguma forma, nos negócios da
Companhia, garantindo que as suas ações sigam os padrões de integridade da Companhia.
O Guia de Valores descreve as normas de conduta empresarial que governam nossas
transações comerciais no mundo todo, destaca as ponderações que devemos fazer ao
tomar decisões e está disponível no site externo da Companhia para que todos tenham
acesso. No Guia de Valores abordamos temas relacionados a conflito de interesses,
lavagem de dinheiro, livre concorrência, atividades políticas e presentes e entretenimento.
Ainda, a Companhia segue política específica, determinada pela AES Corporation, para
prevenção e combate à corrupção aplicável a todos os colaboradores da Companhia.

•

Treinamentos. Todos os colaboradores da Companhia recebem um treinamento sobre o
Guia de Valores a cada dois anos. O último treinamento versando sobre o Guia de Valores
foi realizado em setembro de 2018, e com a atualização do Guia em outubro de 2020, a
AES Corporation prevê que o próximo treinamento do Guia de Valores acontecerá em
dezembro de 2020. Os treinamentos abrangem colaboradores de todas as áreas e níveis
hierárquicos, incluindo membros da alta administração e terceirizados.

•

Canal de Denúncias (AES Helpline). Com o compromisso de assegurar a conduta ética
nos negócios, a Companhia, assim como as demais empresas do grupo AES Corporation
no Brasil, possui seu Programa de Ética e Compliance, utilizado por todas as empresas do
grupo AES Corporation no mundo. Uma das ferramentas desse programa é o AES Helpline,
um canal de comunicação sigiloso e confidencial, disponível 24 horas por dia e 7 dias por
semana, o qual pode ser utilizado por qualquer pessoa para sanar dúvidas, fazer sugestões
ou denunciar, de boa-fé, atos que vão contra os direcionamentos do Guia de Valores ou
desvios dos princípios éticos. O AES Helpline pode ser acessado por um número de
telefone “0800” e pelo site www.aeshelpline.com.
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A recepção das manifestações é feita por uma empresa multinacional terceirizada o que
garante total isenção no acolhimento de toda e qualquer manifestação. Todas as
manifestações são averiguadas e uma resposta é dada ao relator, bem como as ações
apropriadas são tomadas pela Companhia com base nas conclusões das investigações.
Conforme previsto na Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, compete às áreas de
Compliance, de Controles Internos e de Riscos Corporativos da Companhia realizar no mínimo uma
revisão anual do sistema de controles internos da Companhia, competindo à Diretoria a condução
da revisão periódica da referida política, cuja aprovação competirá ao Conselho de Administração.
(ii)
a estrutura organizacional envolvida no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade
Conforme descrito no Guia de Valores, a área de Compliance da Companhia é responsável por
responder a todas as solicitações de orientação e investigará todas as denúncias de
comportamento impróprio.
Cumpre, ainda, destacar que, nos termos da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia,
cumpre à área de Compliance, em conjunto com as áreas de Controles Internos e Riscos
Corporativos, dentre outras atribuições: (i) coordenar e determinar as diretrizes a serem seguidas
no tocante aos procedimentos de controles internos e risco corporativo (incluindo de riscos de
compliance); (ii) realizar no mínimo uma revisão anual do sistema de controles internos da
Companhia.
Tais áreas reportam-se à Diretoria da Companhia, sendo a Diretoria Jurídica (não estatutária)
responsável pela área de Compliance e a Diretoria Financeira (não estatutária) responsável pelas
áreas de Controles Interno e Riscos Corporativos da Companhia.
A criação das áreas de Compliance, de Controles Internos e de Riscos Corporativos da Companhia
foi ratificada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 10 de março
de 2021, em atenção às disposições da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia e ao
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo
Mercado”).
Adicionalmente, de modo a assegurar a independência das áreas de Compliance, de Controles
Internos e de Riscos Corporativos da Companhia, os seus respectivos membros não acumulam
atividades operacionais na Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
(iii)

código de ética ou de conduta

A Companhia adota o Guia de Valores, inicialmente proposto, criado e aprovado pela AES
Corporation, o qual prevê um conjunto de valores que proporcionam um parâmetro comum para as
decisões de negócios, ações e comportamentos dos colaboradores em todas as atividades
cotidianas. Esses valores guiam todas as ações da Companhia, fornecendo um modelo de como
todos devem interagir com outras pessoas da Companhia, realizar negócios com os parceiros e
fornecedores, e servir aos clientes e às muitas comunidades em que a Companhia opera.
Dentre as orientações estabelecidas no Guia de Valores temos a obediência à lei e a tolerância
zero para atos de suborno, comissões ilícitas ou qualquer outro pagamento inadequado. Dessa
forma, a Companhia se compromete a observar as leis e normas nacionais e internacionais
anticorrupção, incluindo a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013 e United States Foreign Corrupt
Practices Act – FCPA, lei contra práticas corruptas no exterior. O Guia de Valores da Companhia
estabelece formal e claramente que ninguém deve oferecer ou receber dinheiro ou qualquer outra
coisa de valor, direta ou indiretamente, a nenhuma autoridade governamental ou terceiro com a
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finalidade de influenciar decisões, obter ou manter negócios, ou assegurar qualquer vantagem
indevida para si, para a Companhia ou terceiros.
O Guia de Valores é uma ferramenta fundamental para garantir que a Companhia continue a agir
com os mais altos padrões éticos em todas as suas atividades. Cada colaborador da Companhia é
pessoalmente responsável por aderir ao Guia de Valores. A Companhia visa a preservar os seus
padrões éticos na condução de seus negócios.
O Guia de Valores da Companhia se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, membros do
conselho da administração e empregados. A Companhia busca fazer negócios com fornecedores,
agentes, consultores e parceiros que sigam os mais elevados padrões de conduta e integridade
nos negócios. Todos os acordos celebrados pela Companhia com tais partes devem estar em
conformidade com as diretrizes do Guia de Valores e as regulamentações aplicáveis.
Todos os colaboradores recebem treinamentos e discussões de temas éticos vis a vis acerca do
Guia de Valores e são realizados anualmente. Os últimos treinamentos sobre temas éticos foram
realizados em outubro de 2020, com o tema Ethics Champions, e no mês de janeiro de 2021, com
os treinamentos Workshop de Compliance Contratual e Certificação da Atualização do Guia de
Valores.
No momento da contratação, durante o processo de integração, os novos colaboradores da
Companhia são treinados em relação ao Guia de Valores e demais normas relacionadas. Além
disso, anualmente a Companhia promove comunicações e palestras para reforçar temas de
Compliance.
Apesar de a Companhia não possuir um código prevendo sanções específicas para cada caso, as
políticas de Compliance estabelecem que as ações disciplinares podem incluir até a extinção do
contrato de trabalho do empregado da Companhia por justa causa. A decisão pela ação disciplinar
aplicável dependerá da gravidade da infração e deverá ser estruturada de forma colegiada (líderes
da área do infrator, com o suporte de Recursos Humanos, Jurídico e Ética e Compliance).
O atual Guia de Valores foi atualizado em outubro de 2020, e foi aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia em dezembro de 2020. O Guia de Valores está disponível na página
da Companhia de Relações com Investidores (https://www.aestiete.com.br/quem-somos/etica-etransparencia/).

(b)

canal de denúncia

Conforme mencionado no item 5.1 acima, a Companhia possui um canal de comunicação chamado
AES Helpline, que é confidencial, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em língua
local, e pode ser utilizado por qualquer pessoa, colaborador ou terceiro, para sanar dúvidas, fazer
sugestões ou denunciar, de boa-fé, atos que vão contra os direcionamentos do Guia de Valores ou
das demais diretrizes da empresa.
Além disso, o AES Helpline pode ser acessado pelo número de telefone 0800 891 4167 e por
website (www.aeshelpline.com). A recepção das manifestações é feita por uma empresa
terceirizada o que garante total isenção no acolhimento de toda e qualquer manifestação. Todas as
manifestações são averiguadas e uma resposta é dada ao relator, bem como as ações apropriadas
são tomadas pela Companhia com base nas conclusões das investigações.
Dependendo do tema abordado na denúncia, a equipe de investigação poderá buscar o suporte
com outras áreas da Companhia, como Recursos Humanos, Jurídico, Segurança e Meio Ambiente,
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Segurança Patrimonial e/ou Auditoria Interna com a finalidade de obter mais orientações sobre um
tema e/ou apoio para realizar uma medida de recomendação.
Se o resultado de uma eventual investigação puder impactar materialmente as demonstrações
contábeis da Companhia, a alta administração da Companhia é prontamente notificada para que
possa tomar as ações necessárias e implementar planos de remediação.
O contato com o AES Helpline pode ser feito de forma anônima. Além disso, a Companhia tem o
compromisso de manter um ambiente de trabalho em que todos se sintam à vontade para
esclarecer dúvidas, expressar preocupações e fazer sugestões apropriadas quanto às práticas de
negócio. Por esse motivo, a Companhia não tolera nenhuma retaliação contra quem fizer algum
questionamento ou demonstrar alguma preocupação, ou, de boa-fé, denunciar um comportamento
possivelmente inadequado.
A área de Compliance da Companhia é responsável por responder a todas as solicitações de
orientação e investigará todas as denúncias de comportamento impróprio. Cumpre destacar que,
em nenhuma situação, o indivíduo ou os indivíduos que fizerem parte de uma denúncia serão parte
do processo de investigação, sendo garantida a independência e o tratamento da denúncia por
equipe isenta e pelo superior hierárquico conforme aplicável.

(c)
procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias
visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares
Para prevenir a responsabilização por atos lesivos praticados por outras companhias com a qual
estejamos nos relacionando em decorrência de eventuais processos de fusões, aquisições ou
reestruturações societárias, realizamos uma diligência prévia (por intermédio de verificações de
documentos e de pesquisas em bases de dados públicas e na internet) para verificar se a outra
empresa esteve ou está implicada em atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira.
Quando necessário, empresas terceiras são contratadas para auxiliar nesse processo.

(d)
razões pelas quais o emissor não adotou regras, políticas, procedimentos ou práticas
para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia adota os mecanismos descritos acima.
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5.5 - Alterações significativas

Este item não é aplicável à Companhia, considerando que a nossa constituição se deu em 20 de
março de 2020.
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5.6 - Outras inf. relev. – Gerenciamento de riscos e controles internos

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 5.
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Data de Constituição do Emissor

20/03/2020

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

18/03/2021
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6.3 - Breve histórico
Em 20 de março de 2020, a Companhia foi constituída com o propósito de servir como nova
sociedade holding para o grupo econômico e ser titular de todas as ações da AES Tietê, de forma
que em Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de dezembro de 2020, foram
aprovados os termos e condições do Protocolo e Justificação celebrado entre a AES Tietê e a
Companhia como resultado da reorganização societária a ser implementada, pela qual as ações
de emissão da AES Tietê serão incorporadas pela Companhia, passando Companhia, em
consequência, a deter a totalidade das ações de emissão da AES Tietê.
Com a consumação de tal transação, a base acionária da AES Tietê será transferida para a
Companhia, e suas ações serão listadas no segmento Novo Mercado da B3.
Tendo em vista que a Companhia foi constituída com o propósito de servir como holding para o
grupo econômico e ser titular de todas as ações da AES Tietê, descrevemos abaixo o breve
histórico da AES Tietê.
A AES Tietê foi constituída em 7 de novembro de 2000, sob a denominação social Energia Paulista
Participações Ltda., com o objetivo de participar de oportunidades de negócios principalmente no
setor de energia elétrica no Brasil, e tinha como sócias a AES Bridge I Ltd. e a AES Bridge II Ltd.,
ambas com sede em Arlington, Estado da Virginia, Estado Unidos da América e controladas
indiretamente pela AES Corporation.
Em 30 de dezembro de 2000, as então sócias da AES Tietê aprovaram sua transformação de
sociedade limitada para sociedade por ações, e, consequentemente, sua denominação social foi
alterada para Energia Paulista Participações S.A.
Em dezembro de 2003, a AES Tietê implementou uma reestruturação societária envolvendo parte
das empresas do grupo AES Corporation no Brasil, que resultou na constituição de uma nova
empresa, a Brasiliana Energia S.A. (“Brasiliana”), para exercer o controle acionário direto da AES
Tietê, Enel Distribuição São Paulo S.A., atual denominação da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. (“Enel”) e da AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. (“AES
Uruguaiana”). Tal reestruturação foi decorrente da renegociação de dívidas detidas por empresas
do grupo econômico da AES Tietê e emitidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (“BNDES”), por meio de sua subsidiária BNDES Participações S.A. – (“BNDESPAR”).
Em 2005, Eletropaulo Telecomunicações Ltda. (“Eletropaulo Telecomunicações”), sociedade
constituída em 1998 para prestar serviços de telecomunicação em geral e para fornecer serviços
técnicos, de consultoria e manutenção, além de investir em outras sociedades como sócia ou
acionista, foi transferida para a AES Transgás Empreendimentos S.A. (“AES Transgás”), nos
termos do Despacho ANEEL nº 1.363, de 28 de setembro de 2005.
Em 30 setembro de 2006, a Brasiliana, a AES Corporation e o BNDES, por meio de sua subsidiária,
a BNDESPAR, deram início à implementação de uma reorganização societária, de forma que,
quando concluída, a Brasiliana foi incorporada pela AES Transgás que, por sua vez, foi incorporada,
em 31 de outubro de 2006, pela Companhia Brasiliana de Energia (“Cia Brasiliana”).
Neste cenário, a AES Corporation detinha o controle indireto da Brasiliana, por meio da sua
controlada AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”), que, por sua vez, detinha 50% do capital social
votante e 46,15% do capital social total da Brasiliana, enquanto o BNDESPAR detinha 50% menos
uma ação do capital votante e 53,85% do capital social total da Brasiliana.
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Em 2 de junho de 2010, foi aprovada, pelos Conselhos de Administração da Cia Brasiliana e da
Enel, a liquidação financeira e o termo de quitação referentes à aquisição, pela Cia Brasiliana, de
39.609.942 quotas da Eletropaulo Telecomunicações detidas pela Enel, representativas de 99,99%
do capital social da Eletropaulo Telecomunicações, conforme Contrato de Compra e Venda de
Quotas, celebrado em 15 de setembro de 2005.
Em 2015, a AES Brasil e determinadas sociedades controladas direta e indiretamente por ela
promoveram uma reorganização societária. A reorganização se deu por meio da cisão parcial da
AES Brasil e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A. (“Brasiliana
Participações”). A AES Brasil, após o adimplemento das condições suspensivas ao qual a
reorganização estava sujeita, passou a deter direta e exclusivamente o controle da AES Tietê e a
Brasiliana Participações passou a deter o controle, direta ou indiretamente, de todas as demais
empresas, sendo elas Enel, AES Elpa S.A., AES Uruguaiana e AES Serviços TC Ltda.
Após a reestruturação, a AES Tietê aderiu ao Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão e seus valores mobiliários são negociados por meio de Units, sendo cada Unit
formada por 4 (quatro) ações preferenciais e 1 (uma) ação ordinária de emissão da AES Tietê.
Em 15 de agosto de 2016, foi aprovado aumento do capital social da AES Tietê por meio de
subscrição privada no montante de R$154.627.148,50, em decorrência da capitalização parcial, em
proveito da AES Brasil, da reserva especial de ágio registrada pela AES Tietê, mediante a emissão
de 24.081.050 novas ações ordinárias e 37.036.400 novas ações preferenciais.
Em novembro de 2016, a AES Tietê adquiriu duas novas sociedades, AES Tietê Inova Soluções
de Energia Ltda. e AES Tietê Integra Soluções em Energia Ltda., para atuação no setor de serviços
e soluções em energia.
Em agosto de 2017, a AES Tietê concluiu a aquisição das ações representativas da totalidade do
capital social da Nova Energia Holding S.A., anteriormente detidas pela Renova Energia S.A. e
Renovapar S.A., AES Tietê titular da totalidade do capital social da Renova Eólica Participações
S.A., por sua vez detentora da totalidade das ações do conjunto de sociedades de propósito
específico que compõem o Complexo Eólico Alto Sertão II, localizado no Estado da Bahia.
Também em agosto de 2017, a AES Tietê adquiriu da European Energy A/S, da Eólica Tecnologia
Ltda. e da Solar Tecnologia Ltda. a totalidade das ações representativas do capital social das
sociedades que compõe a primeira fase de seu Complexo Solar Ouroeste, a planta solar de Boa
Hora. Com 69 MW de capacidade instalada, a planta fica localizada no município de Ouroeste, no
Estado de São Paulo.
Em setembro de 2017, foi celebrado Acordo de Investimento com a Cobra do Brasil Serviços,
Comunicações e Energia S.A. (“Cobra do Brasil”), a fim de regular o financiamento pela AES Tietê
da construção de 5 sociedades de propósitos específicos e posterior aquisição da totalidade da
participação da Cobra do Brasil dessas sociedades que compõe o Complexo Solar Guaimbê, com
150 MW de capacidade instalada, na cidade de Guaimbê, Estado de São Paulo. Em 04 de setembro
de 2018, com o cumprimento das condições precedentes, a aquisição pela AES Tietê do Complexo
Solar Guaimbê foi concluída.
Em dezembro de 2017, a AES Tietê foi vencedora do Leilão de Energia Nova A-4, onde
comercializou seu projeto que contempla a segunda fase do Complexo Solar de Ouroeste, a planta
AGV Solar. O projeto possui 75 MW de capacidade instalada e fica localizado no município de
Ouroeste, no Estado de São Paulo. Atualmente, o projeto está em construção.
Em 07 de agosto de 2019, foi aprovado aumento do capital social da AES Tietê por meio de
subscrição privada no montante de R$57.961.750,58, em decorrência da capitalização parcial, em
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proveito da AES Brasil, da reserva especial de ágio registrada pela AES Tietê, mediante a emissão
de 11.090.552 novas ações ordinárias e 17.057.152 novas ações preferenciais.
Em junho de 2019, a AES Tietê assinou acordo de opção de compra de 582 MW de projetos
greenfield eólico na Bahia, denominado Complexo Eólico Tucano, a ser exercida no momento em
que fecharmos a venda de contratos de energia de longo prazo. Em 11 de novembro de 2019, a
AES Tietê firmou por meio de acordo de investimento para a constituição de uma joint venture com
controle compartilhado, cujo objeto será a geração de energia eólica, a Fase 1 do Complexo
Tucano. O projeto possui 155 MW de capacidade eólica instalada, localizado nos municípios de
Tucano, Biritinga e Araci. Atualmente, o projeto encontra-se na fase de construção.
Em 02 de dezembro de 2019, a AES Tietê anunciou a Fase 2 do Complexo Eólico Tucano, com a
assinatura de contrato de compra e venda de energia (“PPA”). O projeto possui 167,4 MW de
capacidade instalada e está localizado nos municípios de Tucano, Biritinga e Araci. Atualmente, o
projeto encontra-se na fase de construção.
Em março de 2020, a AES Tietê assinou acordo de compra de 1,1GW de capacidade instalada no
Rio Grande do Norte, denominado Complexo Eólico Cajuína. No momento, a o parque possui
588MW de capacidade instalada com outorga emitida.
Em 28 de julho de 2020, o acionista controlador AES Holdings Brasil Ltda. sagrou-se vencedora no
processo competitivo promovido pela BNDESPAR para alienação de participação societária detida
pela BNDESPAR na AES Tietê. Em 29 de julho de 2020, a AES Tietê foi informada por seu acionista
controlador indireto, THE AES CORPORATION, que este celebrou, por meio de uma de suas
controladas, com BNDES PARTICIPAÇÕES S.A., contrato para aquisição de 73.834.706 de units
de emissão da AES Tietê e de titularidade da BNDESPAR, equivalentes a 18,5% do capital social
total da AES Tietê.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência ou de
recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia fundado em valor relevante.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 6.
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7.1 - Descrição das Principais Atividades do Emissor e Suas Controladas

A Companhia, é uma sociedade holding formada para viabilizar e facilitar a reestruturação societária
da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê”), cuja consumação estará sujeita às aprovações societárias
e regulatórias aplicáveis, e que consiste na incorporação das ações de emissão da AES Tietê por
seu valor patrimonial pela Companhia, com a emissão aos acionistas da AES Tietê de ações
ordinárias da Companhia (“Reestruturação Societária”).
A Reestruturação Societária tem como objetivo facilitar a flexibilização da estratégia de crescimento
por meio da alocação de novos projetos e/ou aquisições em sociedades controladas pela
Companhia, além de permitir maior alavancagem para financiamento.
Caso a Reorganização seja aprovada, os acionistas da AES Tietê passarão a ser acionistas da
Companhia e a AES Tietê passará a ser uma subsidiária integral da Companhia que, por sua vez,
terá as ações de sua emissão listadas no Novo Mercado da B3.
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7.1.a – Informações Especificas de Sociedades de Economia Mista

(a)

interesse público que justificou sua criação

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.

(b)
atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de
universalização
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.

(c)

processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações Sobre Segmentos operacionais
Este item não é aplicável, pois nas últimas demonstrações financeiras não foram descritas
segmentos operacionais. Ademais, até a data deste Formulário de Referência a Companhia não
realizou operações, tampouco comercializou produtos ou serviços, não tendo, portanto, registrado
receitas, lucros ou prejuízos.
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7.3 - Informações Sobre Produtos e Serviços Relativos aos Segmentos
Operacionais
Não aplicável considerando que até a data deste Formulário de Referência a Companhia não
comercializou produtos ou serviços.
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7.4 - Clientes Responsáveis por Mais de 10% da Receita Líquida Total
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia ainda não possui receita.
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal nas Atividades
Apesar de não ter realizado quaisquer atividades até a data deste Formulário de Referência,
descrevemos abaixo as leis e regulamentações do mercado brasileiro que serão aplicáveis à
Companhia a partir do momento que se tornar a controladora da AES Tietê:
O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
Considera-se como marco inicial da reforma do Setor Elétrico Brasileiro a Lei n° 8.631, de 4 de
março de 1993, que extinguiu a equalização tarifária vigente, e criou os chamados contratos de
suprimento entre geradores e distribuidores, visando estancar as dificuldades financeiras das
empresas na época.
Outro marco importante na reforma do setor foi a Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995 (“Lei nº
9.074/1995”), que estimula a participação da iniciativa privada no setor de geração de energia
elétrica com a criação da figura do Produtor Independente de Energia (PIE) e estabelece os
primeiros passos rumo à competição na comercialização de energia elétrica, com o conceito de
consumidor livre, que é o consumidor que, atendendo a requisitos estabelecidos na legislação
vigente, tem liberdade de escolha de seu fornecedor de energia elétrica.
TRRGr (“Projeto RE- SEB”), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (“MME”). Os trabalhos
do Projeto RE- SEB definiram as bases conceituais que deveriam nortear o desenvolvimento do
setor elétrico. As principais conclusões do projeto foram a necessidade de implementar a
desverticalização das empresas de energia elétrica, ou seja, dividi-las nos segmentos de geração,
transmissão e distribuição, incentivar a competição nos segmentos de geração e comercialização,
e manter sob regulação os setores de distribuição e transmissão de energia elétrica. Concluído em
1998, o Projeto RE-SEB definiu o arcabouço conceitual e institucional do modelo a ser implantado
no setor elétrico brasileiro.
Acrescente-se ainda a Lei nº 9.427/96, de 26 de dezembro de 1996, que instituiu a Agência Nacional
de Energia Elétrica (“ANEEL”), autarquia vinculada ao MME, com a finalidade de regular e fiscalizar
a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A ANEEL veio a
substituir (em parte) o antigo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (“DNAEE”),
recebendo deste o acervo técnico e patrimonial, as obrigações, os direitos e receitas, exceto
aquelas decorrentes da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos para fins de geração
de energia elétrica (artigo 20, parágrafo 1º, da Constituição Federal). O acervo e a administração
dos assuntos vinculados ao uso das águas, de competência do antigo DNAEE, não foram
transferidos para a ANEEL: parte foi transferida para o MME (a rede hidrométrica e atividades de
hidrologia relativas aos aproveitamentos de energia hidráulica) e parte, posteriormente para a
Agência Nacional de Águas (ANA).
Em 1998, foi promulgada a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, ou a Lei do Setor Energético, com
vistas a revisar a estrutura básica do setor elétrico. A Lei do Setor Energético determinou:
•
a criação de um órgão autorregulado responsável pela operação do mercado de energia
de curto prazo, ou o Mercado Atacadista de Energia Elétrica (“MAE”) (substituído posteriormente
pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”)), que substituiu o sistema anterior
de preços de geração e contratos de fornecimento regulados;
•
a exigência de que as empresas de distribuição e geração firmassem contratos de
fornecimento de energia inicial, ou os contratos iniciais, em geral compromissos do tipo take or pay,
a preços e volumes previamente aprovados pela ANEEL. O principal objetivo dos contratos iniciais
era garantir que as empresas de distribuição tivessem acesso a um fornecimento estável de energia
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a preços que lhes assegurassem uma taxa mínima de retorno durante o período de transição (2002
a 2005), levando ao estabelecimento de um mercado de energia elétrica livre e competitivo;
•
a criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”), uma entidade de direito
privado sem fins lucrativos responsável pela administração operacional das atividades de geração
e transmissão do Sistema Interligado Nacional (“SIN”);
•
o estabelecimento de processos de licitação pública para concessões para construção e
operação de usinas de energia elétrica e instalações de transmissão;
•
a separação das atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização de
energia elétrica (desverticalização);
•
o estabelecimento de restrições de concentração da titularidade de ativos nas áreas de
geração e distribuição; e
•
a nomeação do BNDES como agente financeiro do setor, especialmente para dar suporte
a novos projetos de geração.
Em 2001, o Brasil enfrentou uma grave crise de energia que durou até o fim de fevereiro 2002.
Como resultado, o Governo Federal implantou medidas que incluíram:
•
um programa para racionamento de consumo de energia nas regiões mais adversamente
afetadas, a saber as regiões sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil; e
•
a criação da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (“GCE”) (por meio da Medida
Provisória n.º 2.198- 5/2001), que aprovou uma série de medidas emergenciais que estabeleceram
metas para reduzir o consumo de energia pelos consumidores residenciais, comerciais e industriais
nas regiões afetadas, por meio de regimes tarifários especiais
Em março de 2002, a GCE suspendeu as medidas emergenciais e o racionamento de energia em
consequência do grande aumento no fornecimento (em virtude de um aumento significativo nos
níveis dos reservatórios) e de uma redução moderada na demanda. O Governo Federal promulgou
novas medidas em abril de 2002 que, entre outras coisas, determinou um reajuste tarifário
extraordinário para compensar as perdas financeiras incorridas pelas fornecedoras de energia
como resultado do racionamento obrigatório.
Adicionalmente, o Governo Federal, por meio do BNDES, lançou o Programa Emergencial e
Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica
em novembro de 2002, e o Programa de Apoio à Capitalização de Empresas Distribuidoras de
Energia Elétrica, ou Programa de Capitalização, em setembro de 2003, com o objetivo de oferecer
apoio financeiro ao refinanciamento das dívidas das empresas de distribuição, para compensá-las
pela perda de receitas resultantes do Racionamento, da desvalorização do Real frente ao Dólar e
dos atrasos na aplicação dos reajustes tarifários durante 2002.
Em 2002, novas mudanças foram introduzidas por meio da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de
2002, (a) proibiu as concessionárias de oferecerem bens vinculados à concessão, os direitos dela
emergentes e qualquer outro ativo que possa comprometer suas respectivas concessões em
garantia de operação destinada a atividade distinta de sua concessão; e (b) autorizou a criação de
subvenção econômica para outorga de benefícios tarifários aos consumidores integrantes da
subclasse residencial baixa renda, dentre outras providências.
O Governo Federal estabeleceu, ainda, regras para universalização do serviço público de
distribuição de energia elétrica.
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Durante os anos de 2003 e 2004, o Governo Federal lançou as bases de um novo modelo para o
Setor Elétrico Brasileiro, sustentado pela Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, (“Lei nº
10.848/2004”), e pelo Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004.
Tratou- se de um esforço para reestruturar o Setor de Energia Elétrica a fim de fornecer incentivos
aos agentes privados e públicos para construir e manter capacidade de geração e garantir o
fornecimento de energia no Brasil a tarifas moderadas por meio de processos competitivos de
leilões públicos de energia. Essa lei foi regulamentada por inúmeros decretos a partir de maio de
2004 e esteve sujeita à regulamentação posterior emitida pela ANEEL e pelo MME, conforme
detalhado mais adiante.
A Lei nº 10.848/2004 introduziu regras como a competição nos leilões de novos empreendimentos
pelo menor valor da tarifa para o consumidor. O critério substituiu o anterior que privilegiava o maior
ágio pago ao Governo. As usinas passaram a ser licitadas com a concessão da licença prévia.
Contratos de longo prazo e a compra centralizada contribuem para maior segurança do
abastecimento. O setor público reassume o planejamento do setor elétrico e cria a Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), por meio da publicação da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004. A
CCEE substituiu os antigos MAE e Mercado Brasileiro de Energia e assumiu a liquidação dos
contratos de compra e venda de energia elétrica e o sistema para aquisição de eletricidade em
conjunto pelas distribuidoras.
A Lei nº 10.848/2004 introduziu alterações relevantes na regulamentação do setor elétrico brasileiro
visando (1) fornecer incentivos aos agentes privados e públicos para construir e manter a
capacidade de geração e (2) garantir o fornecimento de energia no Brasil a tarifas módicas por meio
de processos de leilões públicos de compra e venda de energia elétrica. As principais
características da Lei são:
•
Criação de dois ambientes paralelos que definem a comercialização de energia elétrica,
quais sejam (i) o Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”) e (ii) o Ambiente de contratação Livre
(“ACL”).
•
Os agentes de geração, sejam concessionários de serviços público de geração, produtores
independentes de energia, assim como os comercializadores, podem vender energia elétrica nos
dois ambientes, mantendo o caráter competitivo da geração. Adicionalmente, todos os contratos,
sejam no ACR ou no ACL, devem ser registrados na CCEE e servem de base para a contabilização
e liquidação das diferenças no mercado de curto prazo.
•
Restrições a certas atividades das distribuidoras, de forma a garantir que estejam voltadas
apenas a seu principal negócio, a fim de assegurar serviços mais eficientes e confiáveis a seus
consumidores. Dentre tais restrições, é possível citar a proibição da venda de eletricidade pelas
distribuidoras aos consumidores livres a preços não regulados.
•
A obrigatoriedade das concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço
público de distribuição de energia elétrica do SIN adquirirem energia para garantir o atendimento
de 100% do seu mercado, mediante contratação regulada, por meio de licitação.
•
Cumprimento dos contratos assinados antes da Lei nº 10.848/2004, a fim de proporcionar
estabilidade às transações realizadas antes de sua promulgação.
•
Proibição da participação das distribuidoras em outras sociedades de forma direta ou
indireta; e
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•
Exclusão da Eletrobrás e de suas subsidiárias do Plano Nacional de Desestatização
(programa criado pelo governo em 1990), visando promover o processo de privatização das
empresas estatais.
Ambiente De Contratação Regulada (ACR)
No Ambiente de Contratação Regulada, empresas de distribuição compram energia para
consumidores cativos por meio de leilões públicos promovidos pela ANEEL com base nas diretrizes
aprovadas pelo MME. Compras de energia serão feitas por meio de dois tipos de contratos: (i)
Contratos de Quantidade de Energia, e (ii) Contratos de Disponibilidade de Energia.
De acordo com o Contrato de Quantidade de Energia, a geradora compromete-se a fornecer
determinado volume de energia e assume o risco de que esse fornecimento de energia seja afetado
por condições hidrológicas e níveis baixos dos reservatórios, entre outras condições que poderiam
reduzir a energia produzida ou alocada, hipótese na qual a geradora é obrigada a comprar energia
de outra fonte a fim de cumprir seu compromisso de fornecimento. De acordo com o Contrato de
Disponibilidade de Energia, a geradora compromete-se a disponibilizar uma determinada
capacidade de geração ao Ambiente de Contratação Regulada. Nesse caso, a parcela da receita
referente à remuneração do custo de implantação do empreendimento e custos fixos relativos à
operação e manutenção da usina geradora está garantida e possíveis riscos hidrológicos são
imputados as distribuidoras. Conjuntamente, estes dois tipos de contratos constituem os Contratos
de Compra e Venda de Energia no Ambiente Regulado (“CCEAR”).
De acordo com a Lei nº 10.848/2004, a previsão de mercado de cada Distribuidora é o principal
fator na determinação do volume de energia a ser contratado pelo sistema. De acordo com o
modelo, as Distribuidoras são obrigadas a celebrar contratos para garantir o atendimento de
100,0% de suas necessidades projetadas de energia.
Ambiente de Contratação Livre (ACL)
No Ambiente de Contratação Livre, a energia elétrica pode ser comercializada entre agentes de
geração, agentes de comercialização, importadores e exportadores de energia elétrica, e
consumidores livres. Nesse ambiente há liberdade para se estabelecer volumes de compra e venda
de energia e seus respectivos preços, bem como as necessidades e flexibilidades contratuais
específicas de cada consumidor livre, sendo as transações pactuadas através de contratos
bilaterais.
Acrescente-se ainda a existência da figura do Consumidor Parcialmente Livre, que é o Consumidor
Livre que exerce a opção de contratar parte das necessidades de energia e potência das unidades
consumidoras de sua responsabilidade com a distribuidora local, nas mesmas condições reguladas
aplicáveis a consumidores cativos, incluindo tarifas e prazos.
Até março de 2019, consumidores potencialmente livres eram aqueles cuja demanda excede 3 MW
em tensão igual ou superior a 69 kV ou em qualquer nível de tensão, se a ligação da unidade
consumidora ocorreu após a edição da Lei nº 9.074/1995. Além disso, consumidores com demanda
contratada igual ou superior a 500 kW ou mais poderão ser servidos por fornecedores, que não
pela distribuidora local, contratando energia de empreendimentos de geração por fontes
incentivadas, tais como eólica, biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas, sendo denominados
como consumidores especiais. No entanto, em 29 de dezembro de 2018, foi publicada a Portaria
nº 514/2018, que diminui os limites de carga para contratação de energia elétrica por parte dos
consumidores e, com isso, amplia o acesso ao mercado livre. Segundo o texto da norma, a partir
de 1º de julho de 2019, os consumidores com carga igual ou superior a 2.500 kW, atendidos em
qualquer tensão, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário,
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permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. A portaria também
dispõe que a partir de 1º de janeiro de 2020, os consumidores com carga igual ou superior a 2.000
kW, atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer
concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional.
Em 16 de dezembro de 2019, esse direito foi ampliado aos consumidores com carga de até: (i)
1.500 kW a partir de 1º de janeiro de 2021; (ii) 1.000 kW a partir de 1º de janeiro de 2022 e (iii) 500
kW a partir de 1º de janeiro de 2023, nos termos da Portaria MME nº 465/2019.
Uma vez que um consumidor potencialmente livre tenha optado pelo Ambiente de Contratação
Livre, nos termos estabelecidos pela Lei nº 9.074/1995, somente poderá retornar ao ambiente
regulado se notificar sua distribuidora local com cinco anos de antecedência, ou em menor prazo a
critério da distribuidora. Tal exigência prévia busca garantir que, se necessário, a distribuidora tenha
tempo hábil para contratar o suprimento da energia necessária para atender o regresso de
consumidores livres ao Ambiente de Contratação Regulada. A fim de minimizar os efeitos
resultantes da migração de consumidores livres, as Distribuidoras podem reduzir o montante de
energia contratado junto às geradoras, por meio dos CCEARs de energia oriunda de
empreendimentos de geração existente, de acordo com o volume de energia que não irão mais
distribuir a esses consumidores.
Os agentes de geração, sejam concessionários de serviço público de geração ou produtores
independentes de energia, assim como os comercializadores, podem vender energia elétrica nos
dois ambientes, mantendo o caráter competitivo da geração, e todos os contratos, sejam do ACR
ou do ACL, devem ser registrados na CCEE e servem de base para a contabilização e liquidação
das diferenças no mercado de curto prazo.
Os clientes de alta tensão que compravam energia de Distribuidores no Ambiente de Contratação
Regulado o faziam a preços subsidiados. Esse subsídio, conhecido por “subsídio cruzado”,
começou a ser reduzido gradualmente a partir de julho de 2003, e foi totalmente eliminado em julho
de 2007.
Eliminação do self-dealing
Uma vez que a compra de energia para consumidores cativos será realizada no Ambiente de
Contratação Regulada, a contratação entre partes relacionadas (self-dealing), por meio da qual as
Distribuidoras podiam atender até 30,0% de suas necessidades de energia por meio da energia
adquirida de empresas afiliadas, não é mais permitida, exceto no contexto dos contratos que foram
devidamente aprovados pela ANEEL antes da promulgação da Lei nº 10.848/2004 ou em função
de leilões de energia em que empresas afiliadas atuem concomitantemente.
Contratos Assinados Antes da Lei nº 10.848/2004
A Lei nº 10.848/2004 estabelece que contratos assinados por empresas de distribuição e aprovados
pela ANEEL antes da sua edição não podem ser alterados em seus prazos, preços ou volumes já
contratados, com exceção dos contratos iniciais.
PRINCIPAIS AUTORIDADES
Ministério de Minas e Energia - MME
Após a aprovação da Lei nº 10.848/2004, o Governo Federal, atuando basicamente por meio do
MME, tornou- se responsável pela condução das políticas energéticas do País.
Suas principais obrigações incluem a formulação e implementação de políticas para o setor
energético, de acordo com as diretrizes definidas pelo CNPE. O MME é responsável por
estabelecer o planejamento do setor energético nacional, monitorar a segurança do suprimento e
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definir ações preventivas para restauração da segurança de suprimento no caso de desequilíbrios
conjunturais entre oferta e demanda de energia.
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
A ANEEL foi instituída pela Lei n° 9.427/96 e constituída pelo Decreto n° 2.335/97, com as
finalidades básicas de regular e fiscalizar as atividades setoriais de energia elétrica, estando
vinculada ao MME, sucedendo o antigo DNAEE.
As atuais responsabilidades da ANEEL incluem entre outros: acompanhar o desenvolvimento das
atividades de geração, transmissão, distribuição, comercialização e importação de energia elétrica;
avaliar as condições de abastecimento e de atendimento; realizar periodicamente a análise
integrada de segurança de abastecimento e de atendimento; identificar dificuldades e obstáculo
que afetem a regularidade e a segurança de abastecimento e expansão do setor e elaborar
propostas para ajustes e ações preventivas que possam restaurar a segurança no abastecimento
e no atendimento elétrico.
Conselho Nacional de Política de Energia – CNPE
A Lei n° 9.478/1997 definiu os objetivos a serem perseguidos pela política energética nacional e
criou o Conselho Nacional de Política Energética (“CNPE”), vinculado à Presidência da República
e presidido pelo Ministério de Minas e Energia.
O CNPE é um órgão de assessoramento do Presidente da República, tendo como finalidade propor
ao Presidente da República, políticas nacionais e medidas específicas destinadas a: a) Promover
o aproveitamento racional dos recursos energéticos do país; b) assegurar, em função das
características regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de difícil
acesso do País; c) rever periodicamente as matriz es energéticas aplicadas às diversas regiões do
País; d) estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, álcool,
carvão e da energia termonuclear; e) estabelecer diretrizes para a importação e exportação de
petróleo e seus derivados, gás natural e condensado ; f) propor critérios de garantia de suprimento
de energia elétrica que assegurem o equilíbrio adequado entre confiabilidade de fornecimento e
modicidade de tarifas e preços; e g) propor critérios gerais de garantias de suprimento, a serem
considerados no cálculo garantia física e em outros respaldos físicos para a contratação de energia
elétrica, incluindo importação.
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE
A Lei nº 10.848/2004 (art. 14) autorizou a constituição do CMSE, com funções de acompanhar e
avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletro energético em todo o
território nacional. O CMSE é presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia tendo em sua
composição quatro representantes do MME, e os titulares da ANEEL, ANP, CCEE, EPE e ONS.
O principal objetivo do Comitê é o de evitar o desabastecimento do mercado de energia elétrica.
Para isto deverá acompanhar a evolução do mercado consumidor, o desenvolvimento dos
programas de obra, identificando, inclusive, as dificuldades e obstáculos de caráter técnico,
ambiental, comercial, institucional e outros que afetem, ou possam afetar, a regularidade e a
segurança do abastecimento.
O CMSE tem poderes para definir diretrizes e programas de ação, podendo requisitar, dos agentes
setoriais, estudos e informações.
Operador Nacional do Sistema - ONS
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Criado em decorrência da Lei n° 9.648/98, o ONS é uma entidade de direito privado sem fins
lucrativos que opera mediante autorização da ANEEL e integrado por titulares de concessão,
permissão ou autorização e por consumidores livres conectados à Rede Básica cujo papel básico
é coordenar e controlar as operações de geração e transmissão do Sistema Elétrico Interligado
Nacional. Os objetivos e as principais responsabilidades do ONS incluem:
•

planejamento operacional para o setor de geração e transmissão;

•

organização do uso do Sistema Elétrico Interligado Nacional e interligações internacionais;

•

garantir aos agentes do setor acesso à rede de transmissão de maneira não discriminatória;

•

assistência na expansão do sistema energético;

•

propor ao MME os planos e diretrizes para extensões da Rede Básica; e

•
apresentação de regras para operação do sistema de transmissão para aprovação da
ANEEL. O ONS é responsável, também, pela garantia do livre acesso aos sistemas de transmissão
e pela administração dos respectivos contratos: a) Contratos em que concessionárias de
transmissão colocam seus sistemas a disposição do Operador; e 2) Contratos em que os usuários
da transmissão asseguram o direito de uso da mesma.
O ONS deve desempenhar seu papel em nome de todos os interessados no setor e não poderá
desempenhar qualquer atividade comercial de compra e venda de energia elétrica.
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
A existência de um Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) foi considerada um elemento
fundamental no setor elétrico parcialmente implantado a partir de 1998 e possuía como objetivos
básicos a promoção de competitividade na geração e a instituição de um mercado para operações
de curto prazo de energia elétrica. O MAE foi instituído pela Lei n° 9.648/98 (Art. 12).
A Lei n° 10.848/2004 autorizou a criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) para suceder ao MAE.
Assim como o MAE, a CCEE é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que opera
sob autorização do Poder Concedente e mediante regulação e fiscalização da ANEEL. Nos termos
da Lei n° 10.848/2004, a CCEE é integrada por titulares de concessão, permissão ou autorização,
por outros agentes vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica e pelos
consumidores livres.
A CCEE absorveu as funções e estrutura do MAE. Entre suas principais atribuições estão: (i) a
realização de leilões de compra e venda de energia no Ambiente de Contratação Regulada por
delegação da ANEEL; (ii) registrar o volume de todos os contratos de comercialização de energia
no Ambiente de Contratação Regulada, os contratos resultantes de contratações no Ambiente de
Contratação Livre; (iii) contabilizar e liquidar a diferença entre os montantes efetivamente gerados
ou consumidos e aqueles registrados nas transações de curto prazo e (iv) apuração do PLD,
utilizado para valorar as transações no mercado de curto prazo.
O Conselho de Administração da CCEE é composto por cinco membros, com o seu Presidente
indicado pelo Ministério de Minas e Energia, três membros indicados pelas categorias (geração,
distribuição e comercialização) e um membro indicado pelo conjunto de todos os agentes.
Empresa de Pesquisa Energética - EPE
Instituída pela Lei n° 10.847/2004 e criada pelo Decreto n° 5.187/2004, a EPE é uma empresa
vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), cuja finalidade é prestar serviços de estudos e
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pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético. Suas principais atribuições
incluem a realização de estudos e projeções da matriz energética brasileira, execução de estudos
que propiciem o planejamento integrado de recursos energéticos, desenvolvimento de estudos que
visem o planejamento de expansão de geração e da transmissão de energia elétrica de curto, médio
e longo prazos, realização de análises de viabilidade técnico-econômica e socioambiental das
usinas, bem como a obtenção da licença ambiental prévia para aproveitamentos hidrelétricos e de
transmissão de energia elétrica.
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP
A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP (originalmente
denominada Comissão de Serviços Públicos De Energia – CSPE) é a agência reguladora e
fiscalizadora dos serviços de energia, criada pelo Governo do Estado de São Paulo em 1997 para
controlar e fiscalizar as concessionárias estaduais de energia elétrica e gás canalizado. Na área de
energia elétrica, a ARSESP exerce a fiscalização técnica, comercial e econômico-financeira das 14
concessionárias de distribuição de energia elétrica, que atuam no Estado de São Paulo, por meio
de convênio de delegação e descentralização, firmado com a ANEEL.
Outras instituições: ANA, IBAMA, Órgãos Estaduais e Municipais.
A Agência Nacional de Águas (“ANA”) é responsável pela regulação do uso da água em lagos e
rios sob o domínio federal. Seus objetivos incluem a garantia da qualidade e quantidade da água
para atender seus usos múltiplos.
Adicionalmente, a ANA deve implementar um novo Plano Nacional de Monitoramento de Recursos
Hídricos (“PNRH”), para o período de 2021 - 2035, uma série de mecanismos que buscam o uso
racional dos recursos hídricos do país. O primeiro PNRH foi instituído pela Resolução CNRH nº 58
(Conselho Nacional de Recursos Hídricos) para ser implementado entre 2006 e 2020 com revisões
periódicas de prioridades.
No que tange aos rios e lagos sob domínio estadual, compete aos órgãos estaduais a implantação
dos respectivos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, assim como a análise e concessão das
outorgas de uso de recursos hídricos.
O IBAMA, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, é responsável pelo monitoramento e fiscalização
ambiental em âmbito federal. O IBAMA é, ainda, responsável pelo licenciamento ambiental das
atividades e empreendimentos que produzam impacto ambiental em âmbito regional ou nacional.
Os órgãos e agências ambientais estaduais detêm a competência para realizar o licenciamento
ambiental de empreendimentos que causem impacto em áreas protegidas ou que ultrapassem os
limites territoriais de um ou mais Municípios ou por delegação da União.
Por fim, os órgãos e agências ambientais municipais são responsáveis pelo licenciamento das
atividades que impliquem impacto ambiental local ou por delegação do Estado.
PENALIDADES
Por meio da Resolução Normativa nº 846/2019, a ANEEL prevê parâmetros e critérios para a
imposição de sanções aos agentes do setor e classifica as penalidades com base na natureza e
severidade da infração (inclusive advertências, multas, suspensão temporária do direito de
participar de processos de licitação para novas concessões, permissões ou autorizações e
caducidade).
Para cada infração que seja caracterizada como multa, os valores podem chegar a até 2,0% do
faturamento da concessionária, ou do valor estimado da energia produzida nos casos de auto-
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produção e produção independente, correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavratura
do auto de infração, ou estimados para um período de 12 meses, caso o infrator não esteja em
operação ou esteja operando por um período inferior a 12 meses. Algumas infrações que podem
resultar em multas referem-se à falha das concessionárias em solicitar a aprovação da ANEEL,
inclusive, sem limitação, no que se refere a:
•

celebração de contratos entre partes relacionadas;

•
venda ou cessão de ativos relacionados a serviços prestados assim como a imposição de
qualquer ônus sobre esses ativos; e
•

alterações no controle societário.

Na fixação do valor das multas deverão ser consideradas a abrangência e a gravidade da infração,
os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator e a
existência de sanção anterior nos últimos quatro anos.
COMPRAS DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI nº 10.848/2004
Em 30 de julho de 2004, o governo editou regulamentação relativa a compra e venda de energia
no Ambiente de Contratação Regulada e no Ambiente de Contratação Livre, assim como a outorga
de autorizações e concessões para projetos de geração de energia. Essa regulamentação inclui
regras referentes aos leilões, aos contratos de comercialização de energia e ao método de repasse
dos custos de aquisição de energia elétrica aos consumidores finais.
De acordo com as diretrizes do modelo, (i) todos os agentes compradores de eletricidade devem
garantir a contratação de toda a energia (e potência) necessária para o atendimento de 100% de
seus mercados ou cargas; e (ii) os agentes vendedores de energia devem fornecer suporte
comprobatório (lastro) por meio de garantia física de usinas próprias ou de contratos de compra e
venda de energia com terceiros. Os agentes que não cumprirem tais exigências estão sujeitos a
multas impostas pela ANEEL, por meio da CCEE, conforme regras e procedimentos vigentes.
Desde 2005, os autoprodutores, distribuidoras, comercializadoras e consumidores livres são
obrigados a notificar o MME, até 1º de agosto de cada ano, a respeito de suas necessidades de
contratação de energia para cada um dos cinco anos subsequentes. As distribuidoras devem, ainda,
definir os montantes a serem contratados por meio dos leilões, conforme prazos e condições
estabelecidos em ato do Ministro de Estado de Minas e Energia. Além disso, as empresas de
distribuição são obrigadas a especificar a parte do montante que pretendem contratar para atender
seus consumidores potencialmente livres, ou seja, aqueles que apresentam os requisitos para se
tornarem consumidores livres, mas ainda não exerceram essa opção.
O MME estabelece o montante total de energia a ser comercializado no Ambiente de Contratação
Regulada e a lista das instalações de geração que terão permissão para participar dos leilões a
cada ano.
Os Leilões de Energia
Cabe à ANEEL cabe a realização das licitações no âmbito do ACR, observando as diretrizes fixadas
pelo MME, para contratação de energia elétrica pelas distribuidoras do SIN. Esta promoção do
leilão poderá ser realizada diretamente pela ANEEL ou por delegação à outra instituição como, por
exemplo, à CCEE.
Cada empresa geradora que contrate a venda de energia por meio do leilão firmará um Contrato
de Compra e Venda de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) com cada empresa distribuidora,
proporcionalmente à demanda estimada da distribuidora. Os CCEARs dos leilões de novos projetos
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de geração terão um prazo variando de 15 a 30 anos, dependendo do produto ofertado, e os
CCEAR dos leilões de energia existente terão um prazo variando entre 3 e 15 anos. Contratos
decorrentes dos leilões de ajuste de mercado estarão limitados ao prazo de dois anos.
Os leilões de energia listados a seguir são realizados no ano da data da entrega inicial (chamado
de leilões “A”) e entre um ano e sete anos antes da data de entrega inicial (chamados de leilões “A1”, “A-2”, “A-3”, “A-4”, “A-5”, “A-6” e “A-7”).
i.

Novos projetos de geração: nos anos “A-3”, “A-4”, “A-5” ou “A-6”;

ii.

Geração existente: nos anos “A”, “A-1”, “A-2”, “A-3”, “A-4” ou “A-5”;

iii.

Empreendimentos de fontes alternativas: nos anos “A-1”, “A-2”, “A-3”, “A-4”, “A-5” ou “A-6”;

iv.
Projetos de geração indicados por Resolução do CNPE e aprovada pelo Presidente da
República: nos anos “A-5”, “A-6” ou “A-7”;
v.
Novo empreendimento de geração com licitação conjunta dos ativos de transmissão
necessários para seu escoamento: nos anos “A-5”, “A-6” ou “A-7”.
Há também leilões de energia chamados de “ajustes de mercado” com prazo de até dois anos.
Nos leilões dos itens i e iv, as unidades geradoras podem entrar em operação após o início do
suprimento, no entanto, no Edital e nos Contratos de Comercialização devem estar previstas a
aplicação de penalidades caso haja atraso na entrada em operação destas unidades conforme
estabelecido em cronograma.
Leilões de Energia Existente
Os leilões de energia existente complementam os contratos de energia nova para cobrir 100% da
carga das distribuidoras. Seu objetivo é recontratar periodicamente a energia existente, por meio
de leilões anuais de contratos com duração média de 3 anos. Os leilões possuem limites mínimos
e máximos de compra de energia.
Além da duração, os contratos de energia existente têm outras características especiais que os
diferenciam dos contratos de energia nova: a quantidade de energia existente contratada pode ser
gerenciada através do Mecanismo de Cessão de Sobras e Déficits (MCSD), que ocorre em datas
específicas e é divulgado através de comunicados pela CCEE. Ao todo, existem quatro opções de
MCSD, sendo elas:
•
MCSD Mensal: referente à migração de consumidores potencialmente livres do mercado
cativo para o livre, desde que a migração se dê por fonte convencional. A energia não cedida entre
distribuidoras é devolvida aos geradores;
•
MCSD 4%: a quantidade de energia contratada pode ser reduzida, a critério da
distribuidora, em até 4% a cada ano para adaptação a desvios em relação às projeções de
demanda;
•
MCSD Ex-post: ocorre anualmente e se dá apenas para compensação para fins de lastro,
ou seja, não há cessão ou redução de contratos;
•
MCSD Energia Nova: estabelece o mecanismo de ajuste de posições contratuais entre as
Distribuidoras participantes, possibilitando também as reduções contratuais voluntárias por parte
dos vendedores devido ao Mecanismo de Redução Centralizado, conforme norma em vigência.
Leilões de Energia Nova
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Os leilões de energia nova têm como objetivo promover a construção de nova capacidade para
atender ao crescimento do consumo das distribuidoras. Nestes leilões, contratos de suprimento de
energia de longo prazo (15-30 anos) são oferecidos aos geradores candidatos.
A regulamentação atual prevê os seguintes leilões de energia diferenciados pelo tempo de
antecedência na contratação: (i) Leilão Principal (A-5 ou A-6), que oferece contratos bilaterais para
nova capacidade, com duração entre 15 e 30 anos, com entrada em operação em cinco ou seis
anos após o leilão. Assim, com estes prazos, este contrato permitirá que o investidor vencedor do
leilão obtenha o “project finance”, e ofereça o tempo necessário para construção da nova planta;
(ii) Leilão Complementar (A-3 ou A-4), que oferece contratos bilaterais para nova capacidade com
duração entre 15 e 30 anos.
Neste caso, porém, as usinas devem entrar em operação três ou quatro anos após o leilão.
Leilões de Ajuste
Esse tipo de leilão tem como objetivo fazer um “ajuste fino” entre a energia contratada e a demanda.
Estes leilões oferecem contratos com duração de até dois anos, com entrega para o mesmo ano.
Por esta razão, esses contratos são conhecidos como “A0”. A distribuidora poderá comprar, por
meio dos leilões de ajuste, até 5% do total de sua carga contratada. Da mesma forma que os
contratos de geração distribuída, os custos de aquisição desta energia também serão limitados,
para efeitos de repasse para os consumidores cativos, pelo Valor de Referência.
Leilões de Fonte Alternativa
Além dos leilões de energia nova e existente, o MME também pode periodicamente organizar
leilões específicos para contratar energia de fontes alternativas (biomassa, PCH, eólica e solar).
Contratos são de longo prazo (10-30 anos) e a sistemática do leilão tem sido similar aos dos leilões
de energia nova. O primeiro leilão de energia alternativa ocorreu em junho de 2007.
Leilão de Geração Distribuída (GD)
As distribuidoras podem fazer licitações especiais para a contratação de geração distribuída
localizada em sua área de concessão (tensões abaixo de 230 KV). Até 10% da demanda da
distribuidora pode ser suprida por este tipo de contrato. Para participar do processo, o gerador deve
respeitar algumas restrições, tais como mínima eficiência para empreendimentos termoelétricos
(com exceção para fonte biomassa ou resíduos de processo) e limite máximo de capacidade de
30MW para hidrelétricas.
Leilões Especiais
A legislação atual também permite que o governo realize alguns leilões especiais, destinados a
atender propósitos específicos de política energética. Estes leilões são realizados para estimular
competição entre tecnologias especificas, ou para um projeto específico. Eles são discutidos a
seguir:
•

Leilão de Projeto Estruturante

A atual legislação dá direito ao governo de promover leilões de projetos específicos que são
considerados estratégicos para o País. Este é o caso, por exemplo, dos leilões das usinas do rio
Madeira, Santo Antônio e Jirau, leiloadas em dezembro de 2007 e maio de 2008, respectivamente,
além da usina de Belo Monte, licitada em 2010.
•

Leilão de Reserva
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O governo ainda pode realizar leilões especiais para contratação de energia de reserva, de acordo
com Decreto n°6.353, de 16 de janeiro de 2008. Esses leilões são totalmente definidos pelo governo
(desenho, tipo de energia a ser contratada, demanda do leilão, etc.) e o objetivo principal é
aumentar a segurança e a garantia de fornecimento de eletricidade no país.
ENCARGOS SETORIAIS/REGULATÓRIOS
Os principais encargos do setor elétrico são:
RGR – Reserva Global de Reversão
A RGR é um encargo do setor elétrico brasileiro pago mensalmente pelas concessionárias de
geração, transmissão e distribuição de energia e foi criada por meio do Decreto nº 41.019/1957
com o objetivo de gerar recursos para reversão das instalações utilizadas na geração e transporte
de energia em favor das concessionárias, além de financiar a expansão e a melhoria do serviço de
energia elétrica. A CCEE passou a ser responsável pela gestão da RGR a partir de maio de 2017,
conforme MP 735/16, convertida na Lei 13.360, de 2016.
CDE – Conta de Desenvolvimento Energético
A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, criou a CDE objetivando promover a competitividade da
energia produzida a partir de fontes alternativas (eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa,
gás natural e carvão mineral nacional) nas áreas atendidas pelos sistemas elétricos interligados e
promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo território nacional. Os recursos
da CDE são provenientes, dentre outras fontes, dos pagamentos anuais realizados a título de uso
de bem público, de multas aplicadas pela ANEEL e, desde 2003, de quotas anuais pagas por todos
os agentes que comercializam energia elétrica com consumidor final no SIN, mediante encargo
tarifário incluído na TUSD e na TUST. A CDE tem previsão de duração de 25 anos.
CCEE – Contribuição Associativa Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
Contribuição associativa paga pelos membros para cobrir os custos administrativos e operacionais
da CCEE. É calculada com base na energia comercializada.
ESS – Encargo de Serviço do Sistema
A ANEEL homologou as regras de mercado relativas ao ESS por meio da Resolução nº 290, de 4
de agosto de 2000. O ESS consiste em um valor em R$/MWh correspondente à média dos custos
incorridos para manter a confiabilidade e a estabilidade dos serviços do sistema prestados aos
usuários do SIN. A Resolução CNPE nº 03/2013 instituiu que o custo do despacho adicional será
rateado entre os agentes de mercado, proporcionalmente à energia comercializada nos últimos
doze meses, inclusive o mês corrente, de acordo com as normas vigentes, mediante processo de
contabilização e liquidação da CCEE, e será cobrado mediante Encargo de Serviços do Sistema
por motivo de segurança energética, na forma do disposto no art. 59 do Decreto no 5.163, de 30
de julho de 2004. Atualmente, uma liminar impede a cobrança deste encargo aos produtores
independentes de energia elétrica.
TFSEE – Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica
A Taxa de Fiscalização foi criada pela Lei Federal nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e
regulamentada pelo Decreto Federal nº 2.410, de 28 de novembro de 1997 e pela ANEEL. A Taxa
de Fiscalização é uma taxa anual devida desde 1997 por todas as concessionárias, permissionárias
e autorizadas, equivalente a 0,4% do benefício econômico anual auferido, com a finalidade de
constituir a receita da ANEEL para cobertura das suas despesas administrativas e operacionais.
EER – Encargo de Energia de Reserva
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O EER foi criado pelo Decreto nº 6.353, de 15 de janeiro de 2008, e regulamentado pela Resolução
Normativa ANEEL nº 337, de 11 de novembro de 2008. O EER tem o objetivo de arcar com as
despesas relacionadas com a contratação de energia de reserva contratada para aumentar a
segurança do fornecimento de energia no SIN. O EER é pago mensalmente pelos consumidores
finais do Sistema Interligado Nacional.
PROINFA – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
O PROINFA, instituído pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002 e revisado pela Lei nº 10.762, de
11 de novembro de 2003 é pago por todos os agentes do SIN que comercializam energia com o
consumidor final ou que recolhem tarifa de uso das redes elétricas relativa a consumidores livres,
para cobertura dos custos da energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores
independentes autônomos, concebidos com base em fontes eólicas, pequenas centrais
hidrelétricas e biomassa participantes do PROINFA.
ONS – Operador Nacional do Sistema
Refere-se ao ressarcimento de parte dos custos de administração e operação do ONS (entidade
responsável pela operação e coordenação da Rede Básica) por todas as empresas de geração,
transmissão e de distribuição bem como os grandes consumidores (consumidores livres)
conectados à Rede Básica. O seu valor é definido anualmente pelo ONS e aprovado pela ANEEL.
CFURH – Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos
A CFURH foi criada pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Destina-se a compensar os
municípios afetados pela perda de terras produtivas, ocasionada por inundação de áreas na
construção de reservatórios de usinas hidrelétricas. As distribuidoras passaram a contribuir com
este encargo a partir de janeiro de 2013 devido às medidas adotadas através da MP 579/2012,
convertida na Lei nº 12.783/2013.
Outros Custos
•
TUSD geração - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – A TUSDgeração, que é revisada
anualmente de acordo com a variação de seus componentes, é paga por geradoras e consumidores
livres e especiais pelo uso do sistema de distribuição da concessionária, na qual tais geradoras e
consumidores livres e especiais estejam conectados. O valor a ser pago pelo respectivo agente
conectado ao sistema de distribuição, por ponto de conexão, é calculado pela multiplicação da
quantidade de energia elétrica contratada junto à concessionária de distribuição, em kW, pela tarifa
estabelecida pela ANEEL, em R$/kW. A TUSDg tem três componentes: TUSDg-D/DIT: parcela
relativa à receita da Rede Unificada - RU; II - TUSDg – T: parcela relativa ao fluxo de exportação
para a rede básica; e III - TUSDg – ONS: parcela relativa ao custeio do ONS.
•
TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – A TUST é paga por distribuidoras,
geradoras e consumidores livres e especiais pelo uso da Rede Básica e é revisada anualmente de
acordo com a inflação e com a receita anual das empresas de transmissão (que incorpora custos
de expansão da própria rede). De acordo com critérios estabelecidos pela ANEEL, proprietários das
diferentes partes da rede de transmissão transferiram a coordenação de suas instalações para o
ONS em contrapartida ao recebimento de pagamentos de usuários do sistema de transmissão.
Usuários da rede, inclusive geradoras, distribuidoras e consumidores livres e especiais, assinaram
contratos com o ONS que lhes conferem o direito de usar a rede de transmissão mediante o
pagamento de tarifas. Outras partes da rede que são de propriedade de transmissoras, mas não
são consideradas como parte da rede de transmissão são disponibilizadas diretamente aos
usuários interessados que pagam uma taxa específica para a empresa de transmissão.
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•
P&D – Pesquisa e Desenvolvimento de Eficiência Energética: encargo do setor a ser
investido em programas de eficiência energética e estudos de pesquisa e desenvolvimento.
Geradores, transmissoras e distribuidoras devem investir anualmente pelo menos 1% de sua
receita operacional líquida. As empresas que geram energia exclusivamente a partir de instalações
eólica, solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração qualificada estão isentas
dessas obrigações legais.
•
UBP – Uso do Bem Público: corresponde a uma taxa pelo direito de concessão pago pelos
investidores de hidrelétricas pelo uso do sitio hidrológico para geração de energia. Este pagamento
é necessário, pois a concessão de instalação das hidrelétricas pertence à União Federal, e não
pode ser cedido sem pagamento.
Mecanismo de Realocação de Energia – MRE
De acordo com as regras de comercialização em vigor, a proteção financeira contra riscos
hidrológicos para os geradores é garantida através do Mecanismo de Realocação de Energia
(MRE). As etapas do mecanismo são detalhadas abaixo:
Etapa 1 - aferição se a produção total líquida de energia dentro do MRE alcança os níveis totais de
garantia física dos membros do MRE como um todo (GSF);
Etapa 2 - aferição se alguma geradora gerou volumes acima ou abaixo de seus volumes de garantia
física;
Etapa 3 - caso determinadas geradoras, participantes do MRE, tenham produzido acima de seus
respectivos níveis de garantia física, o adicional da energia gerada será alocado a outras geradoras
do MRE que não tenham atingido seus níveis de garantia física. Esta alocação é feita primeiramente
entre as geradoras do submercado e, depois, entre os diferentes submercados, de forma a
assegurar que todos os membros do MRE atinjam seus respectivos níveis de garantia física;
Etapa 4 - se, após o cumprimento da Etapa 3 acima, todos os membros do MRE atingirem seus
níveis de garantia física e houver saldo de energia produzida, o adicional da geração, designada
“energia secundária”, deve ser alocado entre as geradoras participantes do MRE proporcional a
suas respectivas garantias físicas. Toda a energia transacionada dentro do MRE é negociada pela
TEO (Tarifa Otimização Energia). Caso a geração total do MRE seja inferior a Garantia Física
sazonalizada, para determinado mês, haverá rebaixamento da Garantia Física para todos os
participantes do mecanismo; e
Etapa 5 - Após a aplicação do GSF sobre a garantia física do agente, é contabilizado na CCEE o
balanço do agente, sendo que eventuais exposições positivas ou negativas são valoradas a PLD
Racionamento
A Lei 10.848/04 estabelece que, na hipótese de decretação de uma redução compulsória no
consumo de energia de determinada região, todos os CCEARs por quantidade de energia, cujos
compradores estejam localizados nessa mesma região, terão seus volumes ajustados na proporção
da redução de consumo verificada.
CONCESSÕES
A Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (“Lei de Concessões”) regulamentou o artigo 175 da
Constituição Federal e determinou normas para a prestação de serviços públicos.
As empresas ou consórcios que desejem construir e/ou operar instalações para geração com
potência acima de 30 MW, transmissão ou distribuição de energia no Brasil devem participar de
processos licitatórios. As concessões garantem o direito de gerar, transmitir ou distribuir energia em
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determinada área de concessão por um período determinado. Esse período é limitado a 35 anos
para novas concessões de geração, e 30 anos para novas concessões de transmissão ou
distribuição. Concessões existentes poderão ser renovadas a critério do poder concedente.
A Lei de Concessões estabelece, entre outras coisas, as condições que a concessionária deve
cumprir na prestação dos serviços de energia, os direitos dos consumidores, e as obrigações da
concessionária. Os principais dispositivos da Lei de Concessões estão resumidos como segue:
•
Serviço adequado. A concessionária deve prestar adequadamente serviço regular,
contínuo, eficiente e seguro.
•
Servidões (uso de terrenos). O poder concedente pode declarar quais são os bens
necessários à execução de serviço ou obra pública de necessidade ou utilidade pública, nomeandoos de servidão administrativa, em benefício de uma concessionária. O poder concedente, nesse
caso, fica responsável pelas indenizações cabíveis.
•
Alterações do Controle Societário. O poder concedente deve aprovar qualquer alteração
direta ou indireta de participação controladora na concessionária.
•
Intervenção pelo poder concedente. O poder concedente poderá intervir na concessão a
fim de garantir o desempenho adequado dos serviços e o cumprimento integral das disposições
contratuais, regulatórias e legais. Dentro de 30 dias da data do decreto autorizando a intervenção,
o poder concedente deve dar início a um procedimento administrativo em que é assegurado à
concessionária o direito de contestar a intervenção. Durante o procedimento administrativo, um
interventor nomeado pelo poder concedente passa a ser responsável pela prestação dos serviços
objeto da concessão. Caso o procedimento administrativo não seja concluído dentro de 180 dias
da data do decreto, a intervenção cessa e a administração da concessão é devolvida à
concessionária, sendo necessária prestação de contas pelo interventor. A administração da
concessão é também devolvida à concessionária se o interventor decidir pela não extinção da
concessão e o seu termo final não tiver expirado.
•
Término antecipado da concessão. O término do contrato de concessão poderá ser
antecipado por meio de encampação ou caducidade. Encampação consiste na retomada do serviço
pelo poder concedente durante o prazo de uma concessão por razões relacionadas ao interesse
público que devem ser expressamente declaradas por lei autorizativa específica. A caducidade
deve ser declarada pelo poder concedente depois de a ANEEL ou o MME ter emitido um despacho
administrativo final indicando que a concessionária, entre outras coisas, (1) deixou de prestar
serviços adequados e eficientes ou de cumprir a legislação ou regulamentação aplicável; (2) não
tem mais capacidade técnica financeira ou econômica para fornecer serviços adequados; ou (3)
que a concessionária não cumpriu as penalidades eventualmente impostas pelo poder concedente.
A concessionária pode contestar a encampação ou caducidade em juízo e tem direito à indenização
por seus investimentos em ativos reversíveis que não tenham sido integralmente amortizados ou
depreciados, após dedução de quaisquer multas contratuais e danos causados pela
concessionária.
•
Término por decurso do prazo. Com o advento do termo contratual, todos os ativos
relacionados à prestação dos serviços de energia revertem ao Governo Feder al. Depois do
término, a concessionária tem direito de indenização por seus investimentos em ativos revertidos
que não tenham sido integralmente amortizados ou depreciados.
Em setembro de 2012 o governo promulgou a Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de
2012 (“Medida Provisória nº 579”), que versava acerca da renovação das concessões de Geração,
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Transmissão e Distribuição, vincendas entre 2015 e 2017 bem como da redução dos encargos
setoriais.
A mencionada Medida Provisória nº 579 foi aprovada no Congresso Nacional e, portanto, convertida
na Lei nº 12.783, de 14 de janeiro de 2013 (“Lei nº 12.783/2013”). A legislação facultou à União
prorrogar as concessões vincendas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, pelo
prazo máximo de trinta anos e as concessões de geração de energia termelétrica pelo prazo
máximo de 20 anos, todas por uma única vez.
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RENOVAÇÃO DAS CONCESSÕES
A Lei nº 12.783/2013, que renova as concessões de ativos de energia elétrica, teve o seu processo
desencadeado pela publicação da Medida Provisória nº 579, iniciado em 11 de setembro de 2012.
O principal objetivo de possibilitar tal renovação das concessões vincendas de geração e
transmissão é possibilitar redução nos custos da tarifa de energia, bem como nos custos de
transmissão. Para isso, o governo extinguiu ainda alguns encargos que incorporavam a tarifa como
a RGR – Reserva Global de Reversão e a Conta de Consumo de Combustíveis.
A referida lei abrange as concessões de geração alcançadas pela Lei nº 9.074/1995, não é o caso
das usinas concessionárias da Companhia. Tais concessões optaram pela renovação de sua
concessão por mais 30 anos, sendo sua remuneração por tarifa calculada pela ANEEL e sua
garantia física alocada por cotas às distribuidoras. As concessões não prorrogadas nos termos da
lei serão licitadas.
Remuneração por tarifa e indenização
A remuneração das concessionárias de geração será calculada com base nos custos de operação,
além disso deverá considerar, quando houver, a parcela dos investimentos vinculados a bens
reversíveis, ainda não amortizados, não depreciados ou não indenizados pelo poder concedente.
Quanto a indenização do valor dos investimentos dos bens reversíveis ainda não amortizados ou
não depreciados será calculada com base no Valor Novo de Reposição - VNR, e considerará a
depreciação e a amortização acumuladas a partir da data de entrada em operação da instalação,
até 31 de dezembro de 2012.
Redução dos encargos setoriais
Nos termos da Lei nº 12.783/2013, ficaram desobrigadas do recolhimento da RGR – Reserva Global
de Reversão, a partir de 1º de janeiro de 2013, as distribuidoras, as geradoras e transmissoras
prorrogadas e as concessionárias de transmissão licitadas a partir de 12 de setembro de 2012.
Quanto a CDE – Conta de Desenvolvimento Energético, fica reduzida a 25% a cobrança ao
consumidor final.
As geradoras do Sistema Isolado não mais arrecadam a CCC – Conta de Consumo de Combustível.
Extinção das Concessões
Em 27 de dezembro de 2012, foi promulgada a lei 12.767, que dispõe sobre a extinção das
concessões de serviço público de energia elétrica, a prestação temporária do serviço e sobre a
intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica. O processo foi desencadeado
pela publicação da Medida Provisória nº 577, iniciado em 29 de agosto de 2012.
FORMAÇÃO DE PREÇO / COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
A Companhia, que é caracterizada como um Produtor Independente de Energia (PIE), produz
energia elétrica destinada a comercialização por conta e risco da Companhia, podendo vender sua
energia tanto no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) como no Ambiente de Contratação
Livre (ACL), já descritos previamente. Não há tarifa regulada para a venda de energia dos PIE’s e
o preço resultante da comercialização de energia é livremente negociado com as contrapartes
compradoras de sua energia. Os preços negociados dependem preponderantemente das
condições hidrológicas (regime de chuvas), do balanço de oferta e demanda e do custo para
construção de novas usinas (expansão) do SIN.
A prestação de serviço de geração de energia elétrica pela Companhia tem vigência conforme
tabela a seguir:
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Usina Prazo final de concessão / autorização
UHEs Água Vermelha, Bariri, Barra Bonita, Caconde, Euclides da Cunha, Ibitinga, Limoeiro,
Promissão, Nova Avanhandava e PCH Mogi Guaçu
20 de dezembro de 2029
PCHs São José e São Joaquim 19 de dezembro de 2032
UEEs Ametista, Caetité 15 de março de 2047
UEEs Caetité

23 de março de 2047

UEE Borgo

16 de abril de 2047

UEE Dourados, Pilões 14 de março de 2047
UEE da Prata 27 de março de 2047
UEE dos Araçás

7 de março de 2046

UEE Espigão, Serra do Espinhaço
UEE Maron

12 de março de 2047

UEE Morrão

24 de abril de 2046

UEE Pelourinho

26 de março de 2047

23 de março de 2047

UEE Seraíma 30 de maio de 2046
UEE Tanque

30 de maio de 2046

UEE Ventos do Nordeste

21 de março de 2046

UFVs Boa Hora I

9 de junho de 2051

UFV Boa Hora II

11 de maio de 2051

UFV Boa Hora III

9 de maio de 2051

UFVs AGV IV, V e VI

14 de junho de 2053

UFVs Guaimbê I, II, III, IV e V 15 de junho 2050
Tucano II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XVI e XVII

28 de maio de 2055

As PCHs, eólicas e usinas fotovoltaicas atuam na modalidade de Produtores Independentes de
Energia Elétrica - PIE, ou autoprodutores de Energia Elétrica, sob regime jurídico da autorização
para produção de energia elétrica. Autorizações para exploração de usinas são outorgadas a título
gratuito. No caso das PCHs, há dispensa do pagamento pelo uso do recurso hídrico (conforme 4°
do artigo 26 da Lei 9.427/96).
As autorizações para exploração de PCHs são válidas por 30 anos, ambas podendo ser
prorrogadas a pedido da interessada e a critério da ANEEL. Os direitos decorrentes das
autorizações, incluídos aqueles sobre a exploração de potencial hidrelétrico, podem ser cedidos
para outra empresa ou consórcio de empresas, desde que mediante prévia autorização da ANEEL.
As usinas eólicas e fotovoltaicas têm autorização vigente por 35 anos.
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No Brasil, o PIE pode contratar livremente os preços (e não tarifas) de venda de energia elétrica, o
que não seria possível se sua atividade econômica fosse regida pelas regras aplicáveis às
concessionárias de serviços públicos.
As autorizações perdem sua validade quando do término do prazo fixado pelo Poder Concedente.
No entanto, o Poder concedente pode extinguir as autorizações antes do prazo fixado, pelas
infrações previstas na legislação e nos atos autorizativos que, a critério da ANEEL, impliquem
prejuízo considerável ao desenvolvimento das atividades autorizadas ou configurem sistemática
inadimplência do agente setorial nas hipóteses de:
•
descumprimento aos cronogramas, às obrigações ou aos encargos decorrentes da
autorização;
•
transferência a terceiros dos bens e instalações sem prévia e expressa autorização da
ANEEL, quando aplicável;
•
descumprimento à notificação da Fiscalização para regularizar a exploração do
empreendimento objeto da autorização, quando for o caso;
•
comercialização da energia elétrica em desacordo com as prescrições da legislação ou do
ato autorizativo; e;
•

desligamento do agente da CCEE, por inadimplemento;

(a)
necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
Nos termos do contrato de concessão celebrado em 20 de dezembro de 1999 entre a Companhia
e a União (sendo a ANEEL a representante) (“Contrato de Concessão”), foram outorgadas à
Companhia diversas concessões referentes aos aproveitamentos hidrelétricos a partir dos quais a
Companhia gera sua energia a ser comercializada. Tais concessões expiram em 20 de dezembro
de 2029.
O Contrato de Concessão dispõe que cada concessão poderá ser extinta, antes do término de seu
prazo inicial de 30 anos em caso de encampação, caducidade, anulação decorrente de vício ou
irregularidade constatada no procedimento ou no ato de sua outorga, falência ou extinção da
Companhia ou descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente. A encampação
somente pode ocorrer para atender o interesse público e depende de lei específica que a autorize.
Ademais, antes da encampação, o Poder Concedente deverá indenizar a Companhia sobre os
investimentos não amortizados ou depreciados.
No caso de a Companhia descumprir as obrigações previstas no Contrato de Concessão e na
legislação e regulamentação aplicáveis, o Poder Concedente poderá declarar a caducidade da
concessão ou a aplicação de sanções contratuais. Entretanto, tal declaração ou a aplicação de
qualquer penalidade deve ser precedida de um processo administrativo no qual seja assegurado à
Companhia o direito de ampla defesa e contraditório, assim como no caso da encampação,
implicará no pagamento de indenização.
No processo de obtenção da autorização para o exercício de sua atividade, não há um histórico de
relacionamento entre a Companhia e administração pública a ser destacado. Não obstante, no
decorrer do Contrato de Concessão foram celebrados termos aditivos a tal contrato, que compõem
um histórico de relacionamento relativo à manutenção da concessão outorgada.
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Desde 2014, o MRE ganhou mais notoriedade no setor elétrico, quando o GSF passou a registrar,
mês após mês, um número menor do que 1, isto é, a produção total das hidrelétricas do MRE ficou
continuamente abaixo da soma das respectivas garantias físicas, que indica o nível de
rebaixamento das garantias físicas das usinas hidrelétricas para efeito da contabilização na CCEE,
gerando exposição dos geradores hidrelétricos ao mercado.
As liminares obtidas por agentes do setor elétrico limitaram ou neutralizaram o impacto do
deslocamento hidrelétrico para algumas usinas pertencentes ao MRE. Em julho de 2015, foi
deferida liminar pleiteada pela Associação dos Produtores Independentes de Energia Elétrica
(APINE) para determinar à ANEEL abster-se de proceder ao ajuste do MRE em relação às
associadas da APINE representadas na ação, caso houvesse geração total do MRE em montante
inferior à garantia física desse mesmo conjunto. Em 07 de fevereiro de 2018, a Companhia foi
intimada de decisão de primeira instância que julgou improcedente a ação e, consequentemente,
revogou os efeitos da liminar que protegia as empresas associadas da APINE dos efeitos do GSF
no MRE. Em 14 de fevereiro de 2018, foram impostos embargos de declaração, os quais foram
acolhidos para preservar os efeitos da liminar durante o período em que a mesma esteve válida,
ou seja, de 01/07/2015 a 07/02/2018, até o julgamento definitivo, em 2ª instância. A ANEEL apelou
da decisão de 1ª instância, buscando, por meio de pedido liminar, cancelar a decisão que manteve
os efeitos da liminar em favor da APINE (no período de julho de 2015 a fevereiro de 2018). Em 30
de abril de 2018, o Tribunal negou o pedido da ANEEL.
A APINE, por sua vez, também apelou da decisão de 1ª instância, pleiteando, dentre outros pedidos,
que os efeitos da liminar não se restringissem a 07 de fevereiro de 2018, mas sim até o julgamento
final em 2ª instância. Em 07 de maio de 2018, o Tribunal acatou o pedido da APINE e,
consequentemente, determinou que a CCEE fique impossibilitada de aplicar, mensalmente, os
efeitos do GSF no MRE, aos integrantes da ação judicial. A ANEEL recorreu da decisão do Tribunal
que estendeu os efeitos da liminar e, em 23 de outubro de 2018, o Superior Tribunal de Justiça
proferiu decisão que deferiu parcialmente o pleito da ANEEL. Com essa decisão, foi mantida a
liminar para o período compreendido entre julho de 2015 a fevereiro de 2018 e revogada a parcela
da decisão que estendeu os efeitos da estabilização da liminar para o período posterior à própria
decisão (maio de 2018) e até trânsito em julgado da sentença.
Na prática, esta decisão permite que os valores de GSF em aberto correspondente ao período
posterior a fevereiro de 2018 possam ser liquidados pela CCEE, que é o cenário que a Companhia
se encontra hoje. Com relação ao mérito da discussão, atualmente, aguarda-se o julgamento das
apelações interpostas pela ANEEL e APINE. Desde 1º de julho de 2015 até 30 de setembro de
2020, a Companhia acumula um saldo de cerca de 1,2 bilhão de reais referente à liminar .
Paralelamente, em prol da solução para a problemática supracitada, houve o Projeto de Lei (PL) nº
10.332, que versou sobre a repactuação do GSF e considerou o ressarcimento dos riscos não
hidrológicos aos geradores que participam do MRE por meio de compensações como extensão das
concessões e Encargos de Serviço do Sistema (ESS).
São três os principais riscos que estão previstos para serem ressarcidos aos geradores: despacho
fora da ordem de mérito (GFOM), atraso/restrição de transmissão do escoamento da energia dos
projetos estruturantes (Santo Antonio, Jirau e Belo Monte) e motorização acelerada da entrada em
operação comercial das máquinas destes projetos estruturantes, que aumentou a garantia física
dos mesmos sem a correspondente geração de energia. Os efeitos no GSF da GFOM deverão ser
ressarcidos de forma retroativa a 2013 e os demais riscos ao início dos respectivos efeitos (2012
ou posterior).
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Após aprovação na Câmara dos Deputados, o texto da Lei do referido PL foi encaminhado para
aprovação do Senado Federal (PL 10.332 convertido em PLC 77), porém em outubro de 2018 o
texto não foi aprovado pelo Senado Federal e por consequência o PLC foi rejeitado. Assim, a
questão do risco hidrológico passou a ser discutida no âmbito do PL 10.985/2018, aprovado pelo
Senado e submetido, em novembro de 2018, à apreciação da Câmara dos Deputados, que, em 26
de junho de 2019, votou favoravelmente ao projeto. Em relação ao texto apresentado pelo Senado,
foi feita apenas uma alteração referente à outras demandas e não houve alterações relativas às
propostas do GSF. Assim, a matéria retornou ao Senado Federal antes de ser sancionada, cabendo
apenas a aceitação ou não da alteração feita.
O MME, a fim de subsidiar as discussões no Senado, apresentou a NOTA INFORMATIVA Nº
27/2019/ASSEC contendo informações do montante financeiro envolvido na resolução da questão
do GSF, levando em conta os efeitos retroativos.
Após diversas discussões entre os envolvidos nessa situação e os poderes executivo e legislativo,
o PL 3.975/2019, com tal numeração dadas as tramitações na casa, foi aprovado na Comissão de
Assuntos Econômicos – CAE do Senado Federal em 10/03/2020, de forma que o mesmo foi
direcionado para o Plenário do Senado onde também foi aprovado em 13/08/2020.
Assim, em 8 de setembro de 2020, o Presidente da República sancionou a Lei 14.052, oriunda do
PL 3975/2019 (PLS 209/2015), que trata da repactuação do risco hidrológico. A sanção presidencial
contou com vetos relacionados, principalmente, ao detalhamento da geração termelétrica fora da
ordem de mérito e ao Brasduto.
Após a publicação da Lei, a ANEEL tem 90 dias para regulamentá-la. Após esse prazo, a CCEE
deve apresentar os cálculos e os prazos de extensão das outorgas para que a ANEEL os publique.
Concluídas estas etapas, os geradores, caso aceitem os termos de repactuação, devem renunciar
às respectivas ações judiciais e pleitear junto à ANEEL a extensão do prazo de outorga.
A ANEEL, de forma a regulamentar o texto da Lei 14.052, abriu a Consulta Pública nº 56/2020 para
tratar do deslocamento hidrelétrico provocado pela geração térmica fora da ordem de mérito, e do
deslocamento resultante da importação de energia elétrica, além da compensação aos geradores
do MRE dos efeitos da antecipação de garantia física das hidrelétricas estruturantes e a adequada
alocação de vertimentos turbináveis em usinas hidrelétricas por razão de atraso na transmissão
destas.
As compensações ocorrerão por meio da extensão do período de outorga dos empreendimentos
afetados, na proporção do valor apurado decorrente dos efeitos sobre a parcela de energia ainda
não repactuada. Em contrapartida, a extensão do período de outorga depende de adesão dos
geradores, condicionada à desistência de ações judiciais, cujo objeto seja a isenção ou a mitigação
de riscos hidrológicos relacionados ao MRE, e à renúncia de qualquer alegação de direito nesse
sentido.
A ANEEL em sua Nota Técnica, apresenta o detalhamento das premissas de cálculo para extensão
da concessão e fixa a taxa de desconto para atualização de capital em 9,63% ao ano. O prazo de
contribuições da Consulta Pública nº 56/2020 termina em 23 de outubro de 2020

(b)
política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental
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A Companhia está integrada à Política de Sustentabilidade da AES Brasil que consolida o
compromisso das empresas do Grupo com o desenvolvimento sustentável e, determina as
diretrizes a serem incorporadas na gestão cotidiana dos negócios da AES, considerando de forma
equilibrada aspectos econômicos, ambientais e sociais.
A Política de Sustentabilidade adotada baseia-se, entre outros, no princípio de prevenção, na
responsabilidade social e no cumprimento da legislação ambiental aplicável ao setor em que atuam.
O gerenciamento socioambiental de todas as atividades da Companhia é realizado com foco em
impactar positivamente toda a sociedade, na prevenção e mitigação de impactos negativos e
melhoria contínua de seus processos, com base no cumprimento da legislação e das normas
brasileiras e internacionais aplicáveis, das políticas e diretrizes da empresa e das convenções e
compromissos voluntários aos quais a Companhia é signatária que são: Pacto Global da ONU,
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), Declaração Universal de Direitos Humanos,
Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Estatuto da Criança e do
Adolescente, Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade
(Cadastro Empresa Pró-Ética) e Empresa Amiga da Criança. Esses acordos contemplam o
compromisso da Companhia com a erradicação do trabalho infantil em todas as suas formas e do
trabalho forçado ou compulsório, o combate à prática de discriminação em todas as suas formas,
a valorização da diversidade, a prevenção do assédio moral e do assédio sexual, bem como o
respeito à livre associação sindical e direito à negociação coletiva.
Licenciamento Ambiental
Para o desenvolvimento de atividades potencialmente poluidoras ou que utilizem recursos naturais,
tais como a construção e operação de UHEs e PCHs, a Política Nacional do Meio Ambiente,
instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Complementar nº 140, de 8
de dezembro de 2011, e regulamentada pelo Decreto Federal nº 99.274, de 06 de junho de 1990,
estabelece a obrigação do prévio licenciamento ambiental. Trata-se de um procedimento
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente analisa a localização, instalação e a
operação e eventual ampliação dos empreendimentos, bem como estabelece as condições para o
seu desenvolvimento.
De acordo com a Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, assim como a Lei
Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, o processo de licenciamento ambiental
compreende três etapas, nas quais o órgão ambiental competente emite as seguintes licenças:
Licença Prévia: solicitada durante a fase preliminar de planejamento do projeto, aprovando sua
localização e concepção. Contém requisitos básicos a serem atendidos com relação à localização,
instalação e operação do empreendimento.
Licença de Instalação: Autoriza a instalação do empreendimento, de acordo com as especificações
determinadas no projeto das obras a serem executadas e as ações para controle de impactos
ambientais.
Licença de Operação: solicitada na fase de início da operação do empreendimento para autorizar
o início do funcionamento da atividade licenciada e dos sistemas de controle ambiental previstos
no processo de licenciamento.
Também é prevista em legislação federal (Resolução CONAMA 006/87, art. 12, §4º e 5º) e nos
procedimentos de licenciamento ambiental dos Estados, a:
Licença de Operação Corretiva: solicitada com o objetivo de regularizar a operação de um
empreendimento que foi construído anteriormente à regulamentação da obrigação de licenciamento
ambiental prévio.
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Atualmente todas as usinas em operação possuem licenças ambientais válidas. O parque gerador
da Companhia é composto por 12 empreendimentos hidrelétricos e também opera e mantém duas
pequenas linhas de transmissão, dispensadas de licenciamento ambiental em razão da baixa
tensão, uma de 11,7 Km, com tensão de 22kV, da UHE Caconde até a Subestação da PCH João
Batista de Lima Figueiredo (Itaiquara), e outra que interliga a UHE Euclides da Cunha até a UHE
Limoeiro, de aproximadamente 7,0 km, com tensão de 11,5kV. Todos os 12 empreendimentos
possuem suas LO’s válidas. Em 2017 a companhia adquiriu o Complexo Eólico Alto Sertão II,
composto por 15 parques eólicos instalados no Estado da Bahia. As licenças ambientais dos 15
parques encontram-se válidas (6 delas em processo de renovação). Além disso, a Companhia
adquiriu o parque solar Guaimbê em 2018, já em operação, o qual também possui todas as suas
licenças ambientais válidas. O mesmo vale para o Complexo Solar Ouroeste que teve a sua
operação iniciada em 2019 e obteve todas as licenças de operação na CETESB.
Para 2020, a Companhia continuará a desenvolver seus programas ambientais e complementos
solicitados para o atendimento das condicionantes das licenças ambientais dos empreendimentos,
como projetos voltados ao monitoramento de erosão, monitoramento de qualidade de água,
monitoramento arqueológico, e ao manejo pesqueiro, entre outros.
Para fins de licenciamento de empreendimentos cujos impactos sejam considerados significativos,
exige-se a elaboração de EIA/RIMA. Nesses casos, é obrigatória a realização de investimento, por
meio das Compensações Ambientais, em Unidades de Conservação, no valor definido pelo órgão
ambiental competente com base no grau de impacto ambiental do empreendimento, de até 0,5%
do valor do investimento do empreendimento, conforme Lei Federal n° 9.985, de julho de 2000, e
Decreto Federal nº 6.848, de 14 de maio de 2009.
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (CTF)
Conforme dispõe a Política Nacional do Meio Ambiente, desde a publicação da Lei Federal nº
10.165/00, além do licenciamento ambiental, os empreendimentos que se dedicam a atividades
potencialmente poluidoras ou que utilizem recursos naturais, devem ser registrados no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (“CTF”), perante o IBAMA. A regularidade
desse cadastro depende da apresentação periódica de relatórios sobre as atividades exercidas e,
em alguns casos, do pagamento da Taxa de Controle Fiscalização Ambiental (“TCFA”). As
atividades da Companhia estão registradas perante o IBAMA, para fins do CTF.
De acordo com essa Resolução, as pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem a atividades
potencialmente poluidoras e a extração, produção, transporte e comercialização de produtos
potencialmente degradadores do meio ambiente, assim como as que utilizam produtos e
subprodutos da fauna e da flora ficam obrigadas a se registrarem no Cadastro Técnico Estadual de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – Cadastro
Ambiental Estadual.
De acordo com essa Resolução, consideram-se registrados no Cadastro Ambiental Estadual os
empreendedores, cujos estabelecimentos (por CNPJ) tenham sido registrados no Cadastro Técnico
Federal em data anterior à da publicação desta Resolução.
Proteção da Flora e das Áreas de Preservação Permanente
As Áreas de Preservação Permanente (“APPs”) compreendem as florestas e demais formas de
vegetação que, por determinação legal, em razão da sua localização, por exemplo, no entorno de
reservatórios artificiais sob concessão da Companhia, não podem sofrer intervenção, exceto nos
casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental.
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Nesses casos excepcionais, é necessária autorização prévia da autoridade ambiental competente
para intervenção. A proteção das APPs tem por objetivo preservar os recursos hídricos, a paisagem,
a estabilidade geológica, a biodiversidade e o fluxo gênico de fauna e flora, e proteger o solo e o
bem-estar da população humana. Para o caso dos empreendimentos do Complexo Eólico Alto
Sertão II as autorizações de intervenção em APP foram emitidas pelo INEMA (órgão ambiental
responsável pelo licenciamento na Bahia) antes da construção e para o Complexo Solar Ouroeste,
composto pelas plantas solares de Boa Hora e AGV Solar não se aplica, pois, o empreendimento
não impacta APPs.
A Companhia desenvolve monitoramento e controle das ocupações no entorno dos reservatórios.
Essas medidas visam identificar, regularizar ou remover ocupações nessas áreas sob concessão
da Companhia, observando-se as disposições do Contrato de Concessão e a legislação ambiental
pertinente, bem como garantir uma melhor convivência entre a atividade de geração de energia e
o desenvolvimento socioeconômico local.
Em 25 de maio de 2012, foi publicado o novo Código Florestal, Lei Federal nº 12.651, que, dentre
outros aspectos, afastou a necessidade de aquisição de áreas complementares às faixas de APP,
formalizou a dispensa de averbação de reserva legal nas áreas adquiridas ou desapropriadas por
detentor de concessão para exploração de potencial de energia hidráulica nas quais funcionem
empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de
transmissão e de distribuição de energia elétrica, e, principalmente, limitou a APP do entorno dos
reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que
foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente
à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, à distância entre o nível máximo
operativo normal e a cota máxima.
Diversos artigos do Código Florestal foram objeto de ações diretas de inconstitucionalidade perante
o Supremo Tribunal Federal. Em 28 de fevereiro de 2018, o julgamento foi concluído, reconhecendo
constitucionais artigos de interesse da Companhia. Atualmente, aguarda-se a publicação do
acórdão do julgamento, de modo a que sejam verificados eventuais impactos e oportunidades sobre
as atividades e sobre as ações judiciais em curso em desfavor da Companhia.
A Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, criou, ainda, o Cadastro Ambiental Rural (“CAR”) obrigatório
a todos os imóveis rurais do país, tendo por objetivo compor base de dados para controle,
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento e promover e
apoiar a regularização ambiental de imóveis rurais, em especial, as APPs e a Reserva Legal. O
prazo originalmente estabelecido, 5 de maio de 2015, foi sucessivamente prorrogado, sendo que
os proprietários rurais tiveram até 31 de dezembro de 2018 para cadastramento dos imóveis no
CAR.
A Companhia, a despeito de considerar que os imóveis desapropriados para fins de geração de
energia elétrica não atendem à finalidade do cadastro por não possuírem natureza rural, em
consonância com o Estatuto da Terra, uma vez que os mesmos não são destinados à exploração
agrícola, pecuária, extrativista vegetal, florestal ou agroindustrial, optou, por mera liberalidade e
como uma ação não vinculada, voluntária e colaborativa, por apoiar a iniciativa dos agentes
públicos ambientais no levantamento dos dados pertinentes aos limites de confrontação de
propriedades, por meio da transmissão de informações pertinentes aos imóveis localizados no
entorno dos seus reservatórios. Para os demais empreendimentos, por se tratar de propriedades
arrendadas, a AES apoia e verifica junto aos proprietários a regularidade do CAR.
Uso de Recursos Hídricos
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A utilização de recursos hídricos para as finalidades de derivação ou captação, extração de aquífero
para processo produtivo, lançamento de efluentes líquidos em corpo de água, aproveitamento
hidrelétrico, e outra finalidade que altere a quantidade ou qualidade da água em um corpo d’água,
depende de prévia autorização do órgão ambiental competente, conforme a Lei Federal nº 9.433/97
(“Política Nacional de Recursos Hídricos”).
Todas as usinas da Companhia tiveram a outorga de direito de uso de recursos hídricos dispensada,
por meio da Resolução 131/2003, da ANA. Essa dispensa foi confirmada pelo ofício n° 770/2010
da ANA para as usinas de domínio federal, e pelo ofício SUP/1521/2010 do Departamento de Águas
e Energia Elétrica (“DAEE”) para as usinas de domínio estadual.
Em 20 de novembro de 2015, com a publicação da Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 1.305, que
revogou o artigo 7º da Resolução ANA nº 131/2003, os detentores das concessões vigentes em 12
de março de 2003 foram dispensados de solicitar a outorga de uso de recursos hídricos. Contudo,
segundo referida norma, deve ser enviada documentação técnica para análise da ANA. Para a
manutenção da outorga das Bacias do Grande e Pardo a Companhia encaminhou à ANA as
informações necessárias, conforme exigência da resolução.
Posteriormente, com a publicação da Resolução nº 436/2016 e Resolução nº 1047/2016, a ANA
revogou a dispensa de Outorga que havia sido concedida pela Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº
1305/2015, a despeito do extenso histórico legislativo que prevê essa dispensa, e exigiu da
Concessionária a solicitação de Outorga para uso de Recurso Hídrico para as PCHs Mogi Guaçu,
São José e São Joaquim.
A AES questionou judicialmente a aplicação da Resolução ANA 1.047/2016 e do Ofício
2049/2016/SRE-ANA, requerendo que fossem declaradas plenamente válidas as outorgas
concedidas pela ANEEL para as PCH Mogi Guaçu, São José e São Joaquim, com base na
Resolução ANA nº 131/2003, bem como fosse declarada a desnecessidade de requerer junto à
ANA as outorgas de direito de recursos hídricos para esses empreendimentos. Em 24/10/2018, os
pedidos da AES foram julgados procedentes, para afastar os efeitos da Resolução ANA nº
1.047/2016. A ANA não apresentou recurso de apelação contra a sentença, e o feito transitou em
julgado.
Reserva de disponibilidade hídrica
Para novos empreendimentos, a reserva de disponibilidade hídrica (reserva da quantidade de água
necessária à viabilidade do empreendimento hidrelétrico) é obtida junto às secretarias estaduais de
recursos hídricos ou, no caso de lagos e rios sob domínio federal, junto à ANA. No Estado de São
Paulo, o órgão competente para emitir a outorga de direito de uso de água é o DAEE. A sua
obtenção é feita com base em estudos de usos múltiplos da água, de forma a garantir a
disponibilidade de água compartilhada, mesmo para empreendimentos que operam a fio d’água,
como é o caso das PCHs.
Mudanças Climáticas
Em 2015, a Companhia publicou a ‘Declaração de Compromisso para Mudanças Climáticas’,
documento composto por um conjunto de diretrizes de mitigação, adaptação, inovação,
engajamento e comunicação sobre o tema. Esta declaração direciona os negócios da AES Brasil
rumo a uma economia de baixo carbono, juntamente com a cadeia de valor, parceiros e demais
empresas do setor.
Para a gestão de emissões de gases de efeito estufa, a Companhia utiliza metodologias e padrões
internacionais do GHG Protocol, cujo inventário é publicado anualmente no Registro Público de
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Emissões e desde 2016 recebe o Selo Ouro. O Selo Ouro certifica que a companhia reportou
corretamente todas as suas emissões e foi verificado e validado por auditoria externa.
O Decreto Legislativo nº 144, de 20 de junho de 2002, ratificou o texto do Protocolo de Kyoto, que
foi aberto à assinatura a partir da terceira Conferência das Partes (CP) da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (“CQNUMC”), na cidade de Quioto, no Japão, em 11 de
dezembro de 1997. Entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, após o número mínimo de 55 das
Partes da CQNUMC, e que representavam 55% das emissões antrópicas inventariadas em 1990,
terem formalmente ratificado o protocolo na sede das Nações Unidas, em Nova York.
Dentre as políticas e programas estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto, merece destaque o
mecanismo de flexibilização descrito em seu artigo 12, denominado Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (“MDL”). Trata-se de um instrumento que pode ser utilizado para que
países industrializados atinjam suas metas adicionalmente às atividades de projeto implementadas
localmente e que não tenham sido suficientes para promover a necessária redução ou limitação de
gases do efeito estufa. Neste sistema, cada tonelada métrica de carbono equivalente que deixa de
ser emitida ou é retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento poderá ser negociada com
países desenvolvidos que possuem metas de redução a serem alcançadas.
Dessa forma, com a introdução do MDL, as empresas ou governos de países industrializados que
não conseguirem diminuir suas emissões de forma suficiente no primeiro período de compromisso
(2008 a 2012), puderam comprar Reduções Certificadas de Emissão (“RCE’s”) geradas a partir de
atividades de projeto implementadas em países em desenvolvimento e usar esses certificados para
complementar o cumprimento de suas obrigações quantificadas. Os países em desenvolvimento,
por sua vez, devem utilizar o MDL para promover seu desenvolvimento sustentável, além de se
beneficiar com o ingresso de divisas por conta das vendas de RCE’s e transferência de tecnologias
mais limpas.
Neste contexto, a Companhia registrou, em 2011, junto ao Comitê Executivo das Nações Unidas
(ONU) - CQNUMC, o projeto MDL de reflorestamento com espécies nativas sem fins industriais no
entorno dos reservatórios das usinas hidrelétricas da Companhia, considerado pioneiro no mundo.
No final de 2010, a empresa assinou um contrato com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (“BIRD”) negociando as primeiras 400.000 toneladas de carbono. Em 2012 foi
realizada a verificação inicial em que foi identificada a necessidade de ajuste da metodologia e
projeto. No ano de 2013, toda a documentação foi submetida para aprovação do Grupo de Trabalho
e Conselho Executivo da CQNUMC, incluindo o relatório de monitoramento. O contrato com o BIRD
também foi aditado e a quantidade de créditos negociada para um teto de aproximadamente
200.000. Cabe-se destacar que em fevereiro de 2014 os Certificados de Redução de Emissão
(CER’s) foram emitidos pela CQNUMC e o montante equivalente a aproximadamente 167.000
créditos foram pagos à Companhia em março do mesmo ano.
Em 2017, a Companhia foi a primeira companhia brasileira a operar a comercialização do I-REC –
certificado de rastreabilidade de energia. Com esse padrão internacional, as empresas poderão
comprovar a compra de energia renovável, com baixas emissões de carbono. O objetivo é agregar
ainda mais valor aos negócios da Companhia e ser o seu principal parceiro em soluções inovadoras
e sustentáveis de energia.
No Brasil, a certificação segue o padrão internacional I-REC Standard e é emitida pelo Instituto
Totum, por meio de uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Energia Eólica
(ABEEEÓLICA) e da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel), com apoio da
Câmara de CCEE e da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL).
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Cada REC equivale a 1 MWh de energia limpa gerada e injetada no sistema elétrico. Os certificados
podem ser utilizados pelos clientes da Companhia em uma série de protocolos internacionais que
avaliam, por exemplo, a utilização de energia renovável em edificações, além de possibilitar a
comprovação do desempenho relacionado às emissões de gases de efeito estufa do Escopo 2 de
acordo com as diretrizes do Protocolo GHG.
Gerenciamento Ambiental
A Companhia realiza um constante trabalho de monitoramento ambiental e adota uma série de
medidas de prevenção, mitigação e compensação de eventuais impactos ambientais decorrentes
de suas atividades.
A Companhia assume o compromisso de melhoria contínua de seu desempenho ambiental por
meio do atendimento à legislação ambiental aplicável e do estabelecimento de objetivos e metas.
Os objetivos e metas ambientais da Companhia são:
•

Reduzir as emissões de GEE – Gases de Efeito Estufa em 2% de tCO2e;

•

Reduzir em 500MWh o consumo próprio de energia elétrica;

•

Reflorestar 243 hectares;

•

Produção de 1 milhão de mudas;

•

Repovoamento de 2,5 milhões de alevinos (filhotes de peixes);

•

Zero acidentes ambientais com impactos significativos.

Sistema de Gestão Ambiental – SGA e Responsabilidade Socioambiental
Além da estratégia de sustentabilidade ambiental, a Companhia implementou seu Sistema de
Gestão Integrado (“SGI”) que tem como premissa a proteção ao meio ambiente e a conservação
dos recursos naturais dos quais depende a atividade de geração de energia. O SGI foi desenvolvido
com base na Política de Sustentabilidade do Grupo AES Brasil, que define os compromissos a
serem seguidos por todos os seus colaboradores.
Em dezembro de 2011, todas as 10 usinas hidrelétricas da Companhia foram certificadas nas
normas ISO 14.001 e OHSAS 18.001, de forma integrada. Anualmente, a empresa recebe auditoria
do órgão certificador para garantir a conformidade com os requisitos da norma e manter a
certificação. Em 2017, a Companhia expandiu o escopo da certificação para as PCHs São Jose e
São Joaquim e obteve a recertificação da ISO 14.001 e da OHSAS 18.001 com o upgrade para a
versão ISO 14001:2015. Em 2018, a Companhia recebeu a auditoria de manutenção dos
certificados e desta vez, a auditoria foi supervisionada pelo INMETRO, órgão brasileiro de
acreditação das empresas certificadoras. O resultado desta auditoria foi a continuidade da
certificação e os certificados encontram-se válidos até janeiro de 2021.
Em 2018, a Companhia também revisou todo seu SGI expandindo seus procedimentos e processos
para todos os negócios sob sua abrangência, desta forma, os negócios eólicos, solar também estão
sendo operados seguindo os padrões requeridos pelas normas ISO 14001 e OHSAS 18001. Em
2019, a Companhia implementou a ISO 45.001, norma que substituiu a OHSAS 18001 e obteve
certificação integrada para meio ambiente, saúde e segurança do trabalho para todos os negócios
de geração de energia, incluindo hidrelétrica, solar e eólica.
Esses compromissos envolvem o planejamento e o desenvolvimento de tecnologias e processos
que minimizem os impactos ambientais; a operação e manutenção das instalações nos termos da
legislação ambiental; a adoção de medidas de conservação e de uso racional de recursos naturais.
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Faz parte de sua política socioambiental a conscientização de colaboradores e da população, bem
como investimentos em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento voltados à preservação do meio
ambiente.
Nesta linha, faz parte do SGI, o Programa de Educação Ambiental desenvolvido para
conscientização dos visitantes das UHE’s quanto aos aspectos de utilização consciente da energia
elétrica e do recurso natural água, e, ainda, programas ambientais desenvolvidos pela Companhia,
tais como o Programa de Manejo e Conservação da Flora (Mãos na Mata), Programa de
Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre, Programa de Manejo Arqueológico, Programa
de Manejo e Conservação do Reservatório, contemplando qualidade da água, Programa de
produção e repovoamento de alevinos (filhotes de peixes), entre outros.
Durante 2019, manteve-se os programas de conscientização e educação ambiental para a
população, com destaque para campanhas educativas sobre segurança e meio ambiente,
divulgadas por meio de veículos de comunicação de grande alcance nos municípios em que estão
localizadas as instalações da Companhia. Também foram promovidas visitas às usinas e eventos
de esclarecimento sobre a operação. No ano, mais de 6.500 pessoas foram impactadas por essas
iniciativas.
Até março de 2020, 473 pessoas participaram das ações de conscientização e educação ambiental,
após este período as atividades foram suspensas devido as restrições impostas pela pandemia da
COVID – 19.
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Proteção da biodiversidade
Os investimentos e programas são realizados para promover a conservação da biodiversidade no
entorno dos reservatórios da Companhia, além de atenderem demandas legais relacionadas à
concessão dos ativos e processos de licenciamento, contribuem também para o desenvolvimento
sustentável da região. Os resultados alcançados ajudam a subsidiar políticas públicas direcionadas
para a proteção dos recursos naturais, gerando valor para a sociedade e, principalmente, para as
comunidades dos municípios em que nossos ativos estão localizados.
Programa de Reflorestamento
Com o Programa de Reflorestamento, a Companhia auxilia na preservação dos ecossistemas
ciliares nas bordas de seus reservatórios de suas usinas hidrelétricas e ainda contribui para a
mitigação das mudanças climáticas globais, promovendo e estimulando o desenvolvimento
sustentável.
Em 2007 foi aprovada pela ONU (Organização das Nações Unidas) a metodologia para
aflorestamento e reflorestamento de áreas de preservação permanente no âmbito do MDL
(“Mecanismo de Desenvolvimento Limpo”) englobando os restauros realizados pela Companhia
desde 2001, sendo um dos projetos mais importantes da AES Corporation, voltados ao meio
ambiente.
No período compreendido entre 2001 e 2018 foram restaurados 3.956 hectares pela Companhia,
por meio de parcerias e ações próprias. O objetivo é recuperar áreas da mata ciliar nas bordas dos
reservatórios, por meio de técnicas de restauração florestal.
Em 2019, foram recuperados pelo programa, em parceria com outras instituições públicas e
privadas, 243,78 hectares, uma das parcerias mais importantes deste programa é com a Fundação
SOS Mata Atlântica, além de outras parcerias em curso, como por exemplo com as empresas
Triunfo, Transbrasiliana e Viracopos, para recuperação de áreas de Mata Atlântica e Cerrado nas
bordas dos reservatórios da Companhia.
Nos nove primeiros meses de 2020, a Companhia plantou 139 hectares e até o final do ano atingirá
a meta de 243 hectares.
Programa de Produção de Mudas Nativas
Por meio do referido Programa, a Companhia produz anualmente no viveiro da UHE Promissão
cerca de 1 milhão de mudas, de aproximadamente 120 espécies nativas das bacias dos rios Tietê,
Pardo, Mogi Guaçu e Grande, de ocorrência nos biomas do Cerrado e da Mata Atlântica.
O viveiro atende ao Programa de Reflorestamento e o Mãos na Mata, iniciativa de fomento florestal
em parceria com instituições públicas e privadas para a recuperação e manutenção de áreas de
Mata Atlântica e do Cerrado da companhia.
No período compreendido entre 2001 e 2019, a Companhia deu continuidade ao Programa,
compatibilizando suas iniciativas e atividades com os Planos de Gestão Ambiental que vêm sendo
apresentados aos órgãos ambientais, em atendimento às condicionantes das Licenças Ambientais
emitidas para cada usina. Em 2020, a Companhia manterá a produção compromissada de 1 milhão
de mudas.
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Repovoamento dos Reservatórios
A Companhia produz, anualmente, 2,5 milhões de alevinos em 2 unidades de piscicultura,
localizadas em Promissão e Barra Bonita. São produzidas seis espécies nativas do Rio Tietê (pacuGuaçu, curimbatá, dourado, piracanjuba, tabarana e piapara), para o repovoamento dos
reservatórios da Companhia. Em paralelo ao repovoamento, a Companhia monitora continuamente
a qualidade da água e a ictiofauna. São ações que garantem às comunidades ribeirinhas sua
principal fonte de renda: a pesca.
No período compreendido entre 2001 e 2019, a Companhia deu continuidade ao programa,
atendendo a meta anual de produção de 2,5 milhões de alevinos. Em 2020, será mantida a
produção compromissada de 2,5 milhões de alevinos.
Passivos ambientais
A Companhia possui um Procedimento Operacional de Gerenciamento de Passivos Ambientais
para a verificação de passivos ambientais (áreas contaminadas) em situações de compra e venda
imobiliária e em áreas operacionais onde são realizadas atividades com potencial de contaminação.
Estes estudos ambientais são realizados em conformidade com a legislação vigente e têm por
objetivo verificar o impacto no solo e na água subterrânea, além de implementar medidas de
intervenção, quando necessário.
Especificamente quanto à aquisição ou posse de área contaminada, a jurisprudência do STJ
entende que a responsabilidade pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade,
tratando-se de obrigação propter rem, de modo que é repassada ao novo proprietário e ao ocupante
do imóvel, os quais se tornam solidariamente responsáveis pela recuperação de danos ambientais
provocados pelos proprietários antigos, bem como pela eventual indenização de terceiros afetados.
Nos termos da Lei Estadual nº 13.577/2009, regulamentada pelo Decreto nº 59.263/2013, qualquer
violação ou descumprimento da normativa será tipificado como infração administrativa ambiental,
sujeitando o infrator às penas de advertência, multa, que pode variar de 04 a 04MM de UFESPs
(em 2019, 01 UFESP = R$26,53), embargo, demolição ou suspensão de financiamento e benefícios
fiscais.
Em 10 de fevereiro de 2017, foi publicada a Decisão de Diretoria n.º 38 da CETESB, que dispõe
sobre a aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas
Subterrâneas”, da revisão do “Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas” e
estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento
Ambiental”. Essa norma é utilizada como referência em outros estados do Brasil.
De acordo com a normativa aplicável (Lei Estadual nº 13.577/2009, Decreto nº 59.263/2013 e
Decisão de Diretoria nº 38 da CETESB), no processo de escolha do conjunto de medidas de
intervenção a serem adotadas no Plano de Intervenção, o responsável legal deverá apresentar
garantia bancária ou seguro ambiental, a fim de assegurar a implantação do Plano de Intervenção
nos prazos estabelecidos, no valor de 125% do custo estimado no respectivo plano.
Para as medidas de remediação para tratamento, medidas de engenharia, medidas de controle
institucional e medidas de contenção como medida emergencial ou de curta duração poderá ser
apresentado seguro garantia em substituição às garantias bancárias e seguro ambiental.
Na prática, contudo, esse tipo de produto (seguro ambiental) ainda está sob desenvolvimento pelo
mercado nacional de seguros e não há registro de que a CETESB tenha começado a exigir a
apresentação do seguro ambiental.
Responsabilidade Ambiental
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O descumprimento da legislação ambiental pode sujeitar a Companhia a sanções administrativas
e criminais, independente da obrigação de reparar os danos na esfera cível.
Responsabilidade Administrativa
A Lei Federal nº 9.605/98 (“Lei de Crimes Ambientais”) foi regulamentada pelo Decreto nº 6.514, de
22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações ao meio ambiente e respectivas sanções
administrativas, posteriormente alterado pelos Decretos nº 6.686 de 10 de dezembro de 2008 e nº
7.029, de 11 de dezembro de 2009. Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso,
gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente decorrente de culpa ou dolo,
independentemente da efetiva ocorrência de dano ambiental, é considerada infração administrativa,
resultando em sanções que abrangem: (i) advertência; (ii) multa, que pode variar entre R$50,00 e
R$50.000.000,00; (iii) apreensão de produtos; (iv) destruição ou inutilização de produtos; (v)
suspensão de venda e fabricação de produtos; (vi) embargo de obra ou atividade e suas respectivas
áreas; (vii) suspensão parcial ou total da atividade; (viii) demolição de obra; e/ou (ix) restritiva de
direitos.
Especificamente no estado de São Paulo, para os casos que envolvam contaminação ambiental,
aplicar-se-ão as disposições contidas na Lei Estadual nº 13.577/2009, regulamentada pelo Decreto
nº 59.263/2013.
Responsabilidade Civil
A responsabilidade civil do poluidor é objetiva, de modo que sua configuração independe da
verificação da culpa pelo dano causado, bastando, portanto, a comprovação do dano e a
demonstração do nexo de causalidade deste com a atividade desenvolvida pelo eventual poluidor.
Ademais, de acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, a responsabilidade civil ambiental
é solidária, de modo que poluidor pode ser aquela responsável direta ou indiretamente por atividade
causadora de degradação ambiental. Portanto, a reparação da degradação ambiental pode
abranger aquele que contribuiu direta ou indiretamente para a ocorrência do dano, sendo
assegurado o direito de regresso perante os demais corresponsáveis por referido dano.
É possível, ainda, a desconsideração da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente, havendo responsabilização
dos sócios e administradores da empresa (Lei 9.605/1998, art. 4º).
Consequentemente, a contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção nas
operações, como disposição final de resíduos, não exime o contratante da responsabilidade por
eventuais danos ambientais causados pelos contratados.
Responsabilidade Criminal
A Lei de Crimes Ambientais prevê a responsabilização de todos aqueles que, de qualquer forma,
concorrem para a prática de crimes contra o meio ambiente, sendo cada qual penalizado na medida
de sua culpabilidade. Tal lei prevê, ainda, a responsabilidade da pessoa jurídica, caracterizada se
a infração for cometida (i) por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado; ou (ii) no interesse ou benefício da pessoa jurídica que representa.
As penas aplicáveis às pessoas jurídicas incluem: (i) multa, (ii) restritiva de direitos, (iii) prestação
de serviços à comunidade (iv) suspensão parcial ou total da atividade, (v) interdição temporária de
estabelecimento, obra ou atividade, e (iii) proibição de contratar com o Poder Público, bem como
dele obter subsídios, subvenções ou doações.
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A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a responsabilização das pessoas físicas, autoras,
coautoras ou partícipes, o que estende a responsabilidade de tais atos aos membros das pessoas
jurídicas que tenham participado de tais decisões ou tenham se omitido, quando poderiam evitar
os prejuízos delas advindos.

(c)
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
As atividades de geração de energia elétrica desenvolvidas pela Companhia estão sujeitas a
fiscalização da ANEEL e possuem as devidas autorizações governamentais, como contratos de
concessão, autorizações e licenças, que autorizam seu funcionamento regular. Para maiores
informações sobre as concessões, autorizações e licenças da Companhia, vide item 7.5 (a) deste
Formulário de Referência.
Exceto pelas autorizações governamentais mencionadas acima, a Companhia não depende de
quaisquer patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, ou contratos de royalties para
desenvolver suas atividades. Para informações referentes a patentes e marcas vide item 9.1.b
deste Formulário de Referência.
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

Não aplicável, pois até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não registrou receitas,
tampouco advindas do exterior.
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira nas Atividades

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não está sujeita a regulação estrangeira.
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7.8 - Políticas Socioambientais
(a)

se o emissor divulga informações sociais e ambientais

A partir da data em que a nossa Companhia passar a consolidar os resultados da AES Tietê,
pretendemos passar a divulgar regularmente os mesmos relatórios atualmente divulgados pela AES
Tietê:
Relatório de Sustentabilidade
O Relatório de Sustentabilidade que funciona como ferramenta para o relato da estratégia de
negócios e dos aspectos econômicos, sociais e ambientais relacionados às suas atividades, bem
como para a prestação de contas sobre seu desempenho a todos os nossos públicos de
relacionamento (colaboradores, clientes e fornecedores, entre outros).
Diretrizes de Sustentabilidade
A Política de Sustentabilidade, que prevê Diretrizes de Sustentabilidade. Mais informações sobre
esse tema podem ser encontradas no item 7.9 deste Formulário de Referência.
(b)

a metodologia seguida na elaboração dessas informações

A elaboração do Relatório de Sustentabilidade segue as diretrizes internacionais da Global
Reporting Initiative (GRI), baseado nos princípios para Relato Integrado promovidos pelo
International Integrated Reporting Council (IIRC). Além disso, o relatório contempla a análise quanto
à contribuição da Companhia para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), levando
em consideração a Agenda de 2030 promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU).
(c)

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

O Relatório de Sustentabilidade da Companhia é submetido à verificação externa e independente,
cuja carta de asseguração é parte integrante de cada relatório.
(d)
a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
Os Relatórios de Sustentabilidade anuais estão disponíveis para acesso, em versão PDF e HTML,
nos idiomas português e inglês, nos seguintes endereços na rede mundial de computadores:
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br e www.aesbrasil.com.br.
No mesmo endereço são divulgadas informações sobre a contribuição da Companhia para o
desenvolvimento sustentável, de acordo com a visão e estratégia do Grupo AES, bem como os
compromissos públicos assumidos. A Companhia também divulga a sua Política de
Sustentabilidade em referido endereço na rede mundial de computadores.
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DIRETRIZES E SUSTENTABILIDADE
A AES Tietê tem o compromisso de incorporar os princípios e as práticas da sustentabilidade em
sua cultura corporativa e na gestão das suas operações, levando em conta o equilíbrio entre
aspectos econômicos, sociais e ambientais no planejamento e na tomada de decisão em curto,
médio e longo prazos. Para apoiar esse compromisso, a AES Tietê possui uma Política de
Sustentabilidade que direciona a maneira como conduz seus negócios.
Dentro da sua estrutura de governança corporativa, a AES Tietê possui o Comitê de
Sustentabilidade cuja missão é assessorar o Conselho de Administração na integração da
sustentabilidade ao processo de gestão. O órgão propõe a estratégia e as metas e também
acompanha a execução das iniciativas da AES Tietê, considerando os impactos positivos e
negativos nas dimensões social, econômica e ambiental.
No relacionamento com as comunidades das regiões em que atua, a AES Tietê tem o objetivo de
promover o desenvolvimento e, para tanto, realiza investimentos que promovam a identificação,
avaliação, prevenção e/ou minimização dos riscos e dos impactos negativos e a maximização dos
impactos positivos resultantes das atividades. Esses investimentos são realizados mediante as
diretrizes estabelecidas na Política de Sustentabilidade e na Política de Investimento Social Privado
da AES Tietê.
As ações da AES Tietê compõem o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 desde 2008.

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE
O alinhamento entre os pilares financeiro, ambiental e social é chave na execução da estratégia
sustentável da AES Tietê, dada a complexidade dos desafios resultantes das mudanças nos
cenários climático e regulatório, e visa garantir a sustentabilidade do negócio.
Revisado anualmente, o Planejamento Estratégico Sustentável da AES Tietê consolida a visão,
metas e objetivos no horizonte de cinco anos, direcionando a geração de valor de atividades e
soluções. A liderança da AES Tietê está comprometida com a disseminação da estratégia para
todos os colaboradores, assim como o engajamento de suas equipes em torno dos projetos que
viabilizarão o crescimento de sua capacidade de geração de energia e diversificação de seu
portfólio de fontes, reduzindo sua exposição ao risco hidrológico.
Desde 2018, a AES Tietê alinha seu Planejamento Estratégico Sustentável aos desafios globais da
sustentabilidade, aprofundando a relação entre as ações e indicadores prioritários de seu negócio
com a Agenda 2030 proposta pela Organização das Nações Unidas (“ONU”), os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A AES Tietê é signatária da Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da ONU, por meio do qual apoia
e promove os dez princípios básicos e universais de direitos humanos e práticas de trabalho
relativas ao meio ambiente e ao combate à corrupção e ao suborno. A AES Tietê é também
signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, um compromisso voluntário
cujo objetivo é promover um mercado mais íntegro e ético e reduzir as diferentes práticas de
corrupção. Desses compromissos derivaram as declarações públicas a respeito de Mudanças
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A estratégia de negócios da AES Tietê é guiada pela Política de Sustentabilidade por meio de
diretrizes do Comitê de Sustentabilidade, um comitê de assessoramento do Conselho de
Administração, do qual fazem parte diretores da AES Tietê, o presidente da AES Tietê como
também presidente do Comitê e um membro externo e independente pertencente ao Conselho de
Administração.
Os aspectos de Sustentabilidade relevantes aos negócios da AES Tietê estão expressos em seis
pilares e compromissos que são:
Desempenho econômico e operacional
Compromisso: Garantir uma sólida estrutura de capital e a otimização de ativos, com excelência
técnica operacional das nossas atividades.
Satisfação do cliente
Compromisso: Promover a melhor experiência para os nossos clientes, por meio do fornecimento
seguro, sustentável e confiável de soluções de energia.
Impacto Socioambiental
Compromisso: Impactar positivamente as comunidades locais e reduzir o impacto ambiental das
nossas operações.
Gestão ética e responsável
Compromisso: Criar um ambiente de desenvolvimento ético, seguro e diverso para os nossos
colaboradores e fornecedores.
Acessibilidade
Compromisso: Prover amplo e fácil acesso a soluções de energia por meio de tecnologias
inovadoras.
Inteligência Energética
Compromisso: Desenvolver soluções que viabilizem o consumo inteligente e eficiente de energia.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A AES Tietê dedica seus esforços e trabalha para se tornar uma plataforma diversificada de
geração, diferenciando-se pelo portfólio 100% renovável, foco no cliente e por sua excelência como
gestora de ativos. Nossa estratégia está focada na satisfação dos nossos clientes e na inovação
para oferecer novos produtos e soluções em energia. A crescente demanda das empresas
brasileiras por sustentabilidade e ganhos de eficiência em suas cadeias produtivas, o que se
comprova com o crescimento consistente do mercado livre, direciona o crescimento dos nossos
negócios. A meta da Companhia é aumentar sua capacidade de geração, diversificando seu
portfólio com fontes não hídricas e contratos de longo prazo. Pilar central desta meta é a diligência
na avaliação das oportunidades de crescimento, sempre prezando pela geração de valor aos seus
acionistas.
O nosso crescimento tem como foco a busca de ativos que: (i) possibilitem sinergias
operacionais quando integrados à plataforma da AES Tietê, inclusive com o seu acionista
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controlador AES Corp; (ii) permitam a otimização de sua estrutura de capital, com apreciação do
retorno da AES Tietê; (iii) agreguem fontes de geração complementares ao portfólio da AES Tietê,
com contratos de longo prazo para a redução de riscos e o aumento da previsibilidade da receita;
e (iv) apresentem retornos atrativos.
O crescimento da AES Tietê também se dá por meio de inovação e implementação de novas
tecnologias. A AES Tietê trabalha na estruturação de uma plataforma comercial integrada de
produtos e soluções inovadoras de energia, atuando de ponta a ponta, com soluções de pronta
entrega e sob medida para levar aos seus clientes uma oferta flexível e centrada nas suas
necessidades
De modo a cumprir com nossa estratégia, a AES Tietê possui 4 direcionadores:
Foco no Cliente: implica em oferecer produtos de qualidade, de acordo com as necessidades dos
clientes, através da agilidade e digitalização em nossos processos. As discussões regulatórias
estão avançando e apontam para mais liberalização e sofisticação do mercado. A abertura do
mercado livre de energia trará novas oportunidades de negócios e melhorias para o setor, visando
a inclusão de novas tecnologias e instrumentos de melhoria para redução de riscos, acentuando a
confiança de financiadores, operadores e investidores. Para fazer frente a estas mudanças
queremos estar preparados para oferecer produtos personalizados, promovendo as melhores
soluções e experiência aos nossos clientes
Otimização de Portfólio: estratégia de crescimento baseada na otimização da margem comercial
do portfólio integrado da AES Tietê vis a vis o risco hidrológico. A AES Tietê atua para reduzir a
volatilidade de sua margem e aproveitar as oportunidades de mercado por meio de estudos de
inteligência setorial, antecipação das tendências de preços de curto prazo, estreito relacionamento
com os clientes e agilidade na implementação da estratégia
Competitividade de Custos: garantir a competitividade por meio da eficiência no desenvolvimento
de projetos, construção e operação. A AES Tietê está focada na identificação de soluções
inovadoras, tecnológicas, sustentáveis e que sejam melhores práticas. Buscamos projetos que
permitam capturar valor em todas as suas fases, inclusive nas operações, mediante o incremento
de performance proporcionado por uma equipe qualificada de O&M e uma gestão diligente de seus
ativos. Outro ponto de destaque é a centralização das operações de todas as plantas do portfólio
pelo Centro de Operação da Geração de Energia (COGE), garantindo a gestão eficiente dos ativos.
A AES Tietê, de forma mais ampla, tem como objetivo garantir a excelência de sua operação,
incluindo a otimização de sua estrutura de capital que serve de suporte para a estratégia de
crescimento
Sustentabilidade: nossa estratégia tem como pilar primordial a responsabilidade com a sociedade,
meio ambiente e com a governança corporativa da AES Tietê. Aplicamos as melhores práticas em
nossas ações e processos, imprimindo a ética e nossos valores em tudo o que fazemos
Como resultado dessa estratégia, diversos produtos e soluções estão sendo customizados para
cada perfil de cliente.
Ainda em linha com as fontes renováveis, e de forma a agregar valor aos negócios dos nossos
clientes, a AES Tietê foi pioneira na comercialização de I-RECs no Brasil, certificado global que
comprova a geração de energia por meio de fontes renováveis, certificando seu uso, garantindo
rastreabilidade, valorização e engajamento da marca do usuário com as causas ambientais.
Os investimentos em inovação continuam sendo foco da empresa, que busca constantemente as
melhores práticas, seja por meio de desenvolvimento interno ou através da sua rede de parceiros
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formada com ICTs, universidades e startups. O objetivo é simples: criar soluções disruptivas e de
fácil aplicação, capazes de agregar funcionalidades e facilitar a vida dos usuários.
Para saber mais sobre o portfólio de soluções e produtos da AES Tietê, acesse
http://www.aesbrasil.com.br/.
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8.1 - Negócios extraordinários
Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não houve aquisição ou alienação de
qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos nossos negócios.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não houve alterações significativas na
forma de condução dos nossos negócios.
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Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não
diretamente relacionados com suas atividades operacionais
Este item não é aplicável à Companhia, considerando que, no curso normal de nossos negócios,
não celebramos contratos relevantes com nossas controladas que não sejam diretamente
relacionados às nossas atividades operacionais.
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8.4 - Outras inf. Relev. – Negócios extraord.
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 8.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não possuímos bens do ativo nãocirculante relevantes para o desenvolvimento das nossas atividades, incluindo (a) ativos
imobilizados, inclusive aqueles que sejam objeto de aluguel ou arrendamento; (b) ativos
intangíveis, tais como patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de
transferência de tecnologia, nome de domínio na rede mundial de computadores; e (c) as
sociedades em que temos participação.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não possuímos bens do ativo não-circulante relevantes para o
desenvolvimento das nossas atividades, incluindo (a) ativos imobilizados, inclusive aqueles que sejam objeto de aluguel ou
arrendamento; (b) ativos intangíveis, tais como patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de
transferência de tecnologia, nome de domínio na rede mundial de computadores; e (c) as sociedades em que temos
participação.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não possuímos bens do ativo não-circulante relevantes para o
desenvolvimento das nossas atividades, incluindo (a) ativos imobilizados, inclusive aqueles que sejam objeto de aluguel ou
arrendamento; (b) ativos intangíveis, tais como patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de
transferência de tecnologia, nome de domínio na rede mundial de computadores; e (c) as sociedades em que temos
participação
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não possuímos bens do ativo não-circulante relevantes para o
desenvolvimento das nossas atividades, incluindo (a) ativos imobilizados, inclusive aqueles que sejam objeto de aluguel ou
arrendamento; (b) ativos intangíveis, tais como patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de
transferência de tecnologia, nome de domínio na rede mundial de computadores; e (c) as sociedades em que temos
participação
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9.2 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 9.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência são
derivadas de nossas demonstrações contábeis relativas ao período entre 20 de março de 2020 e
30 de setembro de 2020, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil que
compreendem a Lei das Sociedades por Ações, as normas da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em
conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting
Standards – “IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).
Conforme descrito no item 7.1 deste Formulário de Referência, nossa Companhia foi constituída
para viabilizar operação de aquisição da AES Tietê por meio da combinação dos negócios,
operações e das bases acionárias da AES Tietê. Conforme divulgado pela AES Tietê no Fato
Relevante datado de 09 de dezembro de 2020, a Companhia incorporará as ações da AES Tietê e,
a partir desse momento, a Companhia, que até então não possuía atividades, passará a ser a nova
holding do grupo.
Considerando que não possuímos atividades até o presente momento, as informações a serem
prestadas neste item 10 serão extremamente simples.
(a)

comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Patrimônio Líquido e Caixa
A Companhia foi constituída com capital social inicial de R$500,00. Em 30/09/2020 R$ 50 estavam
integralizados e R$450 a integralizar. Em dezembro/2020 a única acionista da Companhia, a AES
Tietê, integralizou 100% das ações, tendo como contrapartida o caixa.
A tabela a seguir apresenta os principais itens patrimoniais consolidados da Companhia

Em 31 de março de
2020

Em 30 de junho de
2020

Em 30 de setembro
de 2020

Ativo

50,00

50,00

50,00

Caixa e equivalentes
de caixa

50,00

50,00

50,00

Passivo

0,00

0,00

0,00

Patrimônio

50,00

50,00

50,00

Social

50,00

50,00

50,00

Passivo e patrimônio
líquido

50,00

50,00

50,00

Capital
Subscrito

Neste contexto, informamos que o ativo da Companhia é de R$50,00, em 30 de setembro de 2020.
O patrimônio líquido da Companhia em 30 de setembro de 2020 era de R$50,00.
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Entre a data da sua constituição, 20 de março de 2020, e 30 de setembro de 2020, informamos que
a Companhia não auferiu resultado.
Vale ressaltar que a Companhia não possui aplicações financeiras.
(b)

comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

A Companhia foi constituída com capital social inicial de R$500,00. Em 30/09/2020 R$50 estavam
integralizados e R$450 a integralizar. Em dezembro/2020 a única acionista da Companhia, a AES
Tietê, integralizou 100% das ações, tendo como contrapartida o caixa.
O patrimônio líquido consolidado da Companhia em 30 de setembro de 2020 era de R$50,00.
Na tabela seguinte apresentamos a composição da estrutura de capital da Companhia entre capital
próprio e passivo:
Em 31 de março de
2020

Em 30 de junho de
2020

Em 30 de setembro
de 2020

Passivo

0,00

0,00

0,00

Patrimônio Líquido

50,00

50,00

50,00

Passivo e Patrimônio
Líquido

50,00

50,00

50,00

(c)
comentários dos Diretores em relação a capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos
Considerando que a Companhia ainda não possui operações, até a data deste Formulário de
Referência, a Companhia não possui qualquer passivo.
(d)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui operações, não possuindo
quaisquer empréstimos, financiamentos ou linhas de crédito contratadas. O investimento em ativos
não circulantes foi realizado por meio da integralização de capital feita pelos acionistas.
(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A Companhia pretende manter estratégia atualmente utilizada pela AES Tietê, de financiamento
principalmente com capital próprio e acredita que terá recursos suficientes para cumprir com suas
obrigações operacionais, quando iniciar suas operações. Entretanto, poderá complementar essa
estratégia por meio da utilização de outros tipos de financiamento, incluindo: (i) contratação de
empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras; e (ii) captação de recursos, por meio
de instrumentos de dívida ou emissão de valores mobiliários, no mercado de capitais.
(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas
(i)

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía quaisquer contratos
de empréstimo e financiamento.
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(ii)

outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía outras relações de
longo prazo com instituições financeiras.
(iii)

grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Não aplicável.
(iv)
restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle
societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.
Informamos que não há restrições impostas à Companhia em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, além
daquelas previstas em lei.
(g)

limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía quaisquer contratos de
financiamento.
(h)

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis referentes ao período desde a sua constituição até 31 de março de
2020, o período de 3 (três) meses findo em 30 de junho de 2020 e o período de 3 (três) meses findo
em 30 de setembro de 2020, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
A Companhia não auferiu resultado no período desde a sua constituição até a data deste Formulário
de Referência.
Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial – Ativo
Em 31 de março de
2020

Em 30 de junho de
2020

Em 30 de setembro
de 2020

Circulante

50,00

50,00

50,00

Caixa e equivalente
de caixa

50,00

50,00

50,00

Não circulante

0,00

0,00

0,00

Total do ativo

50,00

50,00

50,00

Em 30 de setembro de 2020, o ativo consolidado da Companhia era de R$50,00.
Não há período comparativo devido a Companhia ter sido constituída em 20 de março de 2020.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
(a)

resultados das operações da Companhia
(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Companhia não auferiu receita entre sua constituição e 30 de novembro de 2020.
(ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

A Companhia não auferiu receita entre sua constituição e 30 de novembro de 2020.
(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Não houve variação das receitas atribuível a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços, considerando que entre sua
constituição e 30 de novembro de 2020, a Companhia não auferiu receita.
(c)
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia,
quando relevante
Não houve impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no operacional e no resultado financeiro Companhia entre sua
constituição e 30 de novembro de 2020.
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Financeiras
10.3 - Eventos com efeitos
demonstrações financeiras
(a)

relevantes,

ocorridos

e

esperados,

nas

introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 20 de março de 2020 e, entre
esta data e 30 de setembro de 2020, não houve introdução ou alienação de segmentos
operacionais.
(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 20 de março de 2020 e, entre
esta data e 30 de setembro de 2020, não houve constituição, aquisição ou alienação de participação
societária.
(c)

eventos ou operações não usuais

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 20 de março de 2020 e, entre
esta data e 30 de setembro de 2020, não houve eventos ou operações não usuais.
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do Auditor
10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no
parecer do auditor

(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis entre a data de constituição da
Companhia, 20 de março de 2020, e 30 de setembro de 2020.

(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis entre a data de constituição da
Companhia, 20 de março de 2020, e 30 de setembro de 2020.

(c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Constou do parecer dos auditores independentes da Companhia, incluído nas informações
financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período compreendido entre a data de
constituição da Companhia e 30 de setembro de 2020, o seguinte parágrafo de ênfase:
“Conforme descrito na nota explicativa nº 1, a Companhia está em fase inicial de suas
operações e não apresentou resultados, do resultado abrangente, ou fluxos de caixa
operacionais e das demonstrações do valor adicionado para o período de 20 de março de
2020 (data constituição) a 30 de setembro de 2020. As demonstrações contábeis
intermediárias foram elaboradas no pressuposto de continuidade operacional da
Companhia. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.”
Em relação ao referido parágrafo de ênfase, os Diretores da Companhia comentam que a ênfase
incluída no parecer dos auditores tem como objetivo apenas de refletir a situação fática da
Companhia ao usuário da informação a respeito do estágio em que esta se encontra, considerada
a constituição recente e a pendência da conclusão da reestruturação aprovada em assembleia, não
gerando prejuízo, nem tão pouco distorção nas análises ou avaliação da Companhia.
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10.5 - Políticas contábeis críticas

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de
aplicação das práticas contábeis.
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis
para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. A seguir
os Diretores da Companhia elencam as principais políticas contábeis consideradas críticas:
As principais políticas contábeis e estimativas, aplicadas na preparação destas demonstrações
financeiras estão definidas abaixo.
Provisões para processos judiciais
Os diretores da Companhia entendem que a Companhia não é parte de processos judiciais ou
administrativos. No entanto, quando aplicável, as provisões devem ser constituídas para os
processos em que seja provável uma saída de recursos para liquidá-los e sobre as quais seja
possível realizar uma estimativa razoável do valor a ser desembolsado. A avaliação da
probabilidade de perda por parte dos consultores legais inclui a avaliação das evidências
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como, a avaliação dos advogados
externos. As provisões devem ser revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, exposições adicionais identificadas com
base em novos assuntos e decisões de tribunais.
Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Nessas demonstrações financeiras não houve o uso de julgamentos e estimativas. Porém, na
necessidade de aplicação, os diretores da Companhia entendem que a Companhia faz o uso de
julgamentos e estimativas com base nas informações disponíveis, bem como adota premissas que
impactam os valores das receitas, despesas, ativos e passivos, e as divulgações de passivos
contingentes. Quando necessário, os julgamentos e as estimativas estão suportados por pareceres
elaborados por especialistas. A Companhia adota premissas derivadas de sua experiência e outros
fatores que entende como razoáveis e relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas pela
Companhia são revisadas periodicamente no curso ordinário dos negócios.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

(a)
os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
(i)

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há itens relevantes que não sejam registrados nas
demonstrações financeiras da Companhia.
(ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais
a entidade mantenha riscos e responsabilidades que não sejam registrados nas demonstrações
financeiras da Companhia.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de
produtos ou serviços que não sejam registrados nas demonstrações financeiras da Companhia.
(iv)

contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada que não sejam
registrados nas demonstrações financeiras da Companhia.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de
financiamentos que não sejam registrados nas demonstrações financeiras da Companhia.

(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens que não sejam registrados nas demonstrações financeiras da Companhia em
relação ao último exercício social e ao período corrente.
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10.7 - Itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas informações
financeiras referentes ao período de 20 de março de 2020, data de constituição da Companhia, a
30 de setembro de 2020.

(b)

natureza e o propósito da operação

Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas informações
financeiras referentes ao período de 20 de março de 2020, data de constituição da Companhia, a
30 de setembro de 2020.

(c)
natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas informações
financeiras referentes ao período de 20 de março de 2020, data de constituição da Companhia, a
30 de setembro de 2020.
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10.8 - Plano de negócios

(a)

investimentos

(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos
Até a presente data, a Companhia não tem Plano de Investimentos para 2020 e anos posteriores
aprovado. A necessidade de novos investimentos pela Companhia será revisada periodicamente.
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia pretende financiar seus investimentos com capital próprio, após a incorporação da
AES Tietê, quando iniciará suas operações.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A Companhia não possui desinvestimentos relevantes em andamento e/ou previstos.
(b)
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Não há previsão de outros investimentos de capital relevantes.
(c)

novos produtos e serviços

Não há previsão de implementação de novos produtos e serviços em relação ao portfólio que será
adotado pela Companhia após a incorporação da AES Tietê.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 10.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é
facultativa, desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Desta forma, a
Companhia optou por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer
natureza (inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades e às de
suas controladas.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é
facultativa, desde que não tenhamos divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, optamos
por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive
operacionais ou financeiras) relacionadas à Companhia ou às nossas atividades e às de nossas
controladas.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
(a)
atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que
a ele se reportam
Conselho de Administração
De acordo com o estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), o Conselho de Administração
será composto por no mínimo cinco e no máximo onze membros efetivos, mantendo-se sempre
que possível um número ímpar de membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral,
para um mandato unificado de dois anos, sendo permitida a reeleição. Os membros do Conselho
de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus
sucessores. Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, no mínimo dois ou 20% dos membros
do Conselho de Administração, o que for maior, deverão ser conselheiros independentes.
Conforme o disposto em seu Regimento Interno, o Conselho de Administração terá como missão
fixar a orientação geral dos negócios da Companha visando a consecução do seu objeto social, de
modo a proteger e valorizar o patrimônio da Companhia, agindo sempre no seu melhor interesse,
bem como maximizar o retorno do investimento por meio da gestão sustentável do negócio,
baseada no equilíbrio das dimensões econômicas, sociais e ambientais.
Compete ao Conselho de Administração:
•

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

•

eleger e destituir os membros da Diretoria da Companhia, fixando-lhes as atribuições;

•

fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e
praticar quaisquer outros atos;

•

convocar Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgado conveniente;

•

manifestar-se sobre o relatório da administração, as demonstrações contábeis e contas da
Diretoria em periodicidade mínima trimestral;

•

a aprovação, no início de cada exercício, dos Planos de Negócios Anual e Quinquenal, que
compreenderão os orçamentos anuais ou plurianuais, todos os planos de investimento de
capital, os planos estratégicos e os programas de manutenção das instalações da
Companhia, bem como suas revisões cujas variações sejam superiores a 5% (cinco por
cento) das despesas ou dos investimentos previstos no orçamento aprovado;

•

escolher e destituir auditores independentes;

•

submeter à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;

•

deliberar sobre a emissão, colocação, preço e condições de integralização de ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, bem como fazer os aumentos e
as chamadas de capital, nos limites do capital autorizado;

•

deliberar sobre a outorga, dentro do capital autorizado, e de acordo com o plano aprovado
pela Assembleia Geral, de opção de compra de ações a seus administradores e
empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, sem direito de
preferência para os acionistas;
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•

deliberar sobre a abertura de subsidiárias da Companhia, no exterior, sendo vedada, em
qualquer caso, a abertura de subsidiária cujo objeto social contemple atividades ou
negócios estranhos ao objeto da Companhia;

•

deliberar sobre a aquisição de bens cujo valor exceda a 5% do patrimônio líquido total da
Companhia, ou qualquer porcentagem inferior deste que venha a ser estabelecida pelo
Conselho de Administração, determinado com base nas de demonstrações financeiras
auditadas mais recentes da Companhia;

•

deliberar sobre os casos omissos no Estatuto Social que lhe forem submetidos pela
Diretoria ou determinados pela Assembleia Geral;

•

deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio da Companhia, à Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP;

•

deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários e intercalares, à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço, anual ou semestral;

•

deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários em períodos inferiores a 1 (um)
semestre, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social
não exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, parágrafo 1º, da
Lei das Sociedades por Ações;

•

deliberar sobre a abertura de programas de recompra de ações e sobre a aquisição de
ações, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, observado
o disposto no artigo 5º, parágrafo 9º, do Estatuto Social;

•

deliberar sobre a celebração de quaisquer acordos, contratos, documentos, títulos, notas
promissórias comerciais, instrumentos ou investimentos de capital, financiamentos,
empréstimos, mútuos, em um valor superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais) em valor individual ou em uma série de operações com mesmas partes e objeto em
um mesmo exercício social, com exceção de contratos de comercialização de energia;

•

deliberar sobre a venda, a locação, cessão, transferência, alienação, liquidação ou outra
disposição, de qualquer ativo ou participação acionária da Companhia por um valor que
exceda R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), exceto nos seguintes casos: (a) se
estiverem especificados no Plano de Negócios Anual; ou (b) os contratos de compra e
venda de energia;

•

deliberar sobre a alienação ou cessão de bens integrantes do ativo imobilizado da
Companhia cujos valores excedam, isolada ou conjuntamente, por exercício social, o limite
de 15% (quinze por cento) do ativo imobilizado consolidado, aferido com base nas
demonstrações financeiras anuais auditadas mais recentes apresentadas pela Companhia
à CVM;

•

deliberar sobre a prestação de quaisquer garantias por obrigações de terceiros que
excedam, isolada ou conjuntamente, o valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
por exercício social, exceto pela prestação de garantias por obrigações relacionadas a
contratos de energia – que não estará sujeita à deliberação pelo Conselho de
Administração –,, assumidas por (a) controladas direta ou indiretamente integralmente
detidas pela Companhia; (b) controladas cujo capital social seja direta ou indiretamente
integralmente detido pela Companhia, com exceção de uma ação/quota, detida por outrem
a fim de garantir a pluralidade de sócios; ou (c) sociedades coligadas da Companhia, até o
limite da proporção que a participação da Companhia represente em relação ao capital
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social total de tais sociedades, desde que os demais sócios da referida coligada não sejam
partes relacionadas da Companhia;
•

deliberar sobre a oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da Companhia cujos
valores excedam, isolada ou conjuntamente, por exercício social, o limite de 20% (vinte por
cento) do ativo imobilizado consolidado, aferido com base nas demonstrações financeiras
anuais consolidadas auditadas mais recentes apresentadas pela Companhia à CVM;

•

aprovar o regimento interno do Conselho de Administração;

•

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer OPA (conforme abaixo
definido) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer
prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da OPA, e
que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao
interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas e em relação ao preço e aos
potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) as alternativas à
aceitação da OPA disponíveis no mercado;

•

deliberar sobre a participação ou realização de quaisquer operações com partes
relacionadas que envolvam valor, individual ou em uma série de operações com mesmas
partes e objeto e em um mesmo exercício social, igual ou superior a R$10.000.000,00 (dez
milhões de reais), com exceção das (a) controladas cujo capital social seja direta ou
indiretamente integralmente detido pela Companhia; (b) controladas cujo capital social seja
direta ou indiretamente integralmente detido pela Companhia, com exceção de uma
ação/quota, detida por outrem a fim de garantir a pluralidade de sócios, sendo certo que
não necessitarão de aprovação pelo Conselho de Administração, independentemente do
valor envolvido, as transações relativas à celebração de contratos de compra e venda de
energia com partes relacionadas, conforme previsto na Política de Transações com Partes
Relacionadas da Companhia;

•

analisar e se manifestar sobre propostas para aquisição, incorporação, incorporação de
ações, fusão ou cisão da Companhia, além de negociar os instrumentos de Protocolo e
Justificativa, bem como submeter referidas operações à aprovação da Assembleia Geral;

•

definir e apresentar à Assembleia Geral a escolha de instituição ou empresa especializada
em avaliação econômica de empresas para a elaboração do laudo de avaliação das ações
da Companhia, nos casos de oferta pública de aquisição de ações da Companhia para
cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída no Novo Mercado, na forma do
Capítulo V do Estatuto Social;

•

autorizar a participação da Companhia em outras sociedades como sócia quotista ou
acionista, bem como a sua participação em acordos de investimento, associação e/ou
acordos de acionistas e sobre a constituição de sociedades, no Brasil ou no exterior, pela
Companhia, sempre que o respectivo valor envolvido na participação, individual ou em uma
série de operações com mesmas partes e objeto, em um mesmo exercício social, for igual
ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); e

•

autorizar a contratação ou aditamento, pela Companhia ou por qualquer de suas sociedades
controladas, de quaisquer empréstimos, financiamentos ou obrigações que visem aquisição
de ativos ou de participação em outras empresas, consórcios, sociedades ou comunhões e
condomínios, cujo valor individual ou em uma série de operações com mesmas partes e
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objeto em um mesmo exercício social, seja igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais), com exceção de contratos de comercialização de energia.
Comitê de Remuneração e Pessoas
O Comitê de Remuneração e Pessoas será composto por três membros que componham ou não
o Conselho de Administração, dentre os quais: (i) um membro deverá ser indicado por maioria de
votos do Conselho de Administração; (ii) um membro deverá ser indicado pela administração da
Companhia e possuir reconhecida experiência profissional na área de atuação do Comitê; e (iii) um
membro deverá ser indicado pela administração da Companhia e caracterizar-se, necessariamente,
como conselheiro independente da Companhia, nos termos do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, observado que os demais membros do Comitê também
poderão ser conselheiros independentes da Companhia, desde que atendidos os demais requisitos
previstos neste parágrafo.
Os membros do Comitê de Remuneração e Pessoas serão eleitos e destituídos pelo Conselho de
Administração, para um mandato de dois anos, admitindo-se a recondução para sucessivos
mandatos, podendoser substituídos a qualquer tempo por decisão do Conselho de Administração,
observadas as regras do estatuto social da Companhia e do regimento interno do Comitê de
Remuneração e Pessoas.
Compete ao Comitê de Remuneração e Pessoas:
•

revisar anualmente, os parâmetros e diretrizes e a consequente política de remuneração e
demais benefícios a serem atribuídos aos Administradores da Companhia, aos membros
dos comitês consultivos e demais órgãos de assessoramento do Conselho de
Administração;

•

recomendar anualmente ao Conselho de Administração a remuneração global dos
administradores da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral;

•

recomendar à aprovação do Conselho de Administração, a segregação do montante global
da remuneração fixada pela Assembleia Geral, entre Conselho de Administração e a
Diretoria Estatutária da Companhia;

•

revisar e opinar ao Conselho de Administração as metas e objetivos do Diretor Presidente
da Companhia;

•

identificar pessoas aptas a se tornarem membros da Diretoria Executiva, e recomendar tais
candidatos ao Conselho de Administração, obedecidas as normas legais, regulamentares
e do Estatuto Social com relação aos requisitos e impedimentos e para eleição de
administradores; e

•

desenvolver o plano de sucessão do Diretor Presidente para garantir que esta posiçãoseja
sempre ocupada por pessoas preparada, familiarizada com as atividades da Companhia e
de suas controladas, e apta a implementar seus planos de negócios, seus objetivos de longo
prazo e a garantir a continuidade da Companhia.

A atuação do Comitê é meramente opinativa, cabendo-lhe emitir sugestões e opiniões a serem
submetidas ao Conselho de Administração.
Comitê de Sustentabilidade
O Comitê de Sustentabilidade será formado por, no mínimo, cinco e, no máximo, dez membros,
eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de dois anos, admitindo-
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se a recondução para sucessivos mandatos, sendo permitida a reeleição e substituição a qualquer
tempo.
O Comitê de Sustentabilidade será responsável por assessorar o Conselho de Administração de
forma a incentivar e orientar a integração da sustentabilidade no processo de gestão da Companhia,
por meio do estabelecimento de diretrizes e ações corporativas, tendo como principal referência a
Política de Sustentabilidade da Companhia.
Compete ao Comitê de Sustentabilidade:
•

propor e acompanhar a execução de diretrizes estratégicas, metas e projetos que melhorem
o desempenho de sustentabilidade da Companhia nas dimensões social, ambiental e
econômica;

•

assessorar o Conselho de Administração em processos decisórios relacionados à
sustentabilidade;

•

propor a inclusão da Companhia em rankings e compromissos voluntários nacionais e
internacionais referenciados à sustentabilidade empresarial;

•

participar da elaboração de relatórios sociais e de desenvolvimento sustentável que
demonstrem o desempenho socioambiental da Companhia;

•

acompanhar os indicadores sociais, ambientais e econômicos da Companhia;

•

reportar regularmente ao Conselho de Administração o desempenho social e ambiental da
Companhia; e

•

zelar pela comunicação ética e transparente sobre o desempenho sustentável da
Companhia com seus públicos de relacionamento.

(i)

regimento interno próprio

O Regimento Interno do Conselho de Administração foi aprovado em reunião realizada em 18 de
dezembro de 2020 e disciplina o funcionamento e a execução das competências e obrigações
legais e estatutárias do órgão, em adição às disposições do Estatuto Social, do Regulamento do
Novo Mercado de Governança Corporativa da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da legislação e
regulamentação em vigor, conforme aplicável.
O Comitê de Remuneração e Pessoas e o Comitê de Sustentabilidade são regidos por regimentos
internos próprios, os quais foram aprovados em reunião do Conselho de Administração realizada
em 10 de fevereiro de 2021.
(ii)

comitê de auditoria estatutário

Possuímos o Comitê de Auditoria estatutário, que atende aos requisitos do Regulamento do Novo
Mercado, onde nossas ações serão listadas, bem como às práticas recomendadas pelo Código
Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas.
O Comitê de Auditoria é um órgão colegiado, estatutário, de caráter permanente e de
assessoramento conforme previsto no Estatuto Social da Companhia e tem como finalidade exercer
a fiscalização, controle e assessoramento dos administradores da Companhia nas atividades de
sua competência.
O Comitê reportará diretamente ao Conselho de Administração, não possuindo relação ou
vinculação de qualquer espécie com os demais órgãos da Companhia, tendo como principal
objetivo prestar assessoria e aconselhamento na supervisão financeira, bem como para assegurar
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adequação das atividades dos auditores independentes e efetividade dos controles internos da
Companhia.
Compete ao Comitê de Auditoria:
•

recomendar ao Conselho de Administração a escolha e contratação de auditores
independentes e a respectiva substituição, opinando sobre a remuneração e sobre o escopo
dos serviços contratados, qualquer que seja;

•

supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (i) a sua
independência; (ii) a qualidade dos serviços prestados; e (iii) a adequação dos serviços
prestados às necessidades da Companhia;

•

supervisionar as atividades da auditoria interna, da área de controles internos da
Companhia e dos sistemas de controle e gerenciamento de riscos, monitorando a
efetividade e a suficiência das respectivas estruturas, bem como a qualidade e integridade
de seus processos, propondo ao Conselho de Administração as ações que forem
necessárias;

•

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras, efetuando as recomendações que entender necessárias ao Conselho de
Administração;

•

supervisionar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos,
apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos
que entender necessárias;

•

avaliar o cumprimento pela administração das recomendações feitas pelos auditores
independentes, auditoria interna e pelas áreas responsáveis pelo sistema de controles
internos;

•

acompanhar as atividades da auditoria interna e das áreas responsáveis pelo sistema de
controles internos;

•

apresentar anualmente ao Conselho de Administração relatório resumido, a ser
apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, contendo, no mínimo, as
seguintes informações: (a) as atividades exercidas no período, os resultados e conclusões
alcançados; (b) a avaliação da efetividade dos sistemas de controles internos e de
gerenciamento de riscos corporativos da Companhia; (c) a descrição das recomendações
apresentadas à administração da Companhia e as evidências de sua implementação; (d) a
avaliação da efetividade das auditorias independente e interna; (e) a avaliação da qualidade
dos relatórios financeiros, de controles internos e de gerenciamento de riscos corporativos
referentes ao período; e (f) quaisquer situações nas quais exista divergência significativa
entre a administração da Companhia, os auditores independentes e o Comitê em relação
às demonstrações financeiras da Companhia;

•

avaliar e recomendar os planos anuais de auditoria e apreciar os relatórios finais submetidos
pela auditoria interna, assim como recomendar eventuais mudanças de escopo, reportando
ao Conselho de Administração eventuais deficiências, falhas significativas nos controles
internos,

•

monitorar quantitativamente os aspectos de ética e conduta, incluindo a efetividade do
código de conduta e do canal de denúncias;
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•

avaliar, monitorar e recomendar a correção ou aprimoramento das políticas internas da
Companhia, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia;

•

zelar pelos interesses da Companhia, no âmbito de suas atribuições; e

•

possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de
dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador
e da confidencialidade da informação.

O Comitê de Auditoria também é responsável pela contratação de especialistas externos para o
suporte às suas atividades em questões em que requeira comprovadamente uma expertise não
existente entre os membros do Comitê de Auditoria, devendo a contratação ser aprovada por
maioria dos membros e submetida ao Conselho de Administração para aprovação prévia.
O Comitê reporta-se diretamente ao Conselho de Administração, não possuindo relação ou
vinculação de qualquer espécie com os demais órgãos da Companhia, tendo como principal
objetivo prestar assessoria e aconselhamento na supervisão financeira, bem como para assegurar
adequação das atividades dos auditores independentes e efetividade dos controles internos da
Companhia.
Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração,
devendo a nomeação de seus membros, inicial e de cada mandato, ocorrer na primeira reunião do
Conselho de Administração que suceder à assembleia geral da Companhia que deliberar sobre a
eleição do Conselho de Administração para um mandato unificado dois anos, admitindo-se a
recondução para até dois mandatos sucessivos, observado o prazo máximo de quatro anos para o
exercício do cargo.
O Comitê de Auditoria é composto por, no mínimo, três membros, sendo: (i) pelo menos um membro
deverá ser Conselheiro Independente (conforme termo definido no Regulamento do Novo
Mercado), a ser nomeado pelo Conselho de Administração; e (ii) pelo menos um membro deverá
ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, em conformidade com as
normas aplicáveis expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
O Comitê de Auditoria reunir-se-á ordinariamente, no mínimo, a cada dois meses e,
extraordinariamente, sempre que necessário, quando convocado pelo seu Presidente, por
solicitação do Conselho de Administração ou de qualquer membro do Comitê, observando que as
informações contábeis sejam sempre apreciadas pelo Comitê antes de sua divulgação.
(iii)

avaliação do trabalho da auditoria independente pelo conselho de administração

A Companhia não avalia o trabalho da auditoria independente, mas pretende possuir uma Política
de Contratação de Auditores Independentes para Serviços não Relacionados à Auditoria de
Demonstrações contábeis, conforme é realizado atualmente pela AES Tietê.

(b)

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Conforme definido no Estatuto Social a Diretoria da Companhia pode ser composta por no mínimo
dois e no máximo oito Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente de
Relações com Investidores e os demais Diretores Vice-Presidentes sem designação específica. Os
seus membros exercem suas funções na forma estabelecida na lei aplicável e no estatuto social da
Companhia.
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Observado o limite mínimo de dois membros da Diretoria previsto no artigo 143, caput, da Lei das
Sociedades por Ações, os cargos previstos no Estatuto Social poderão ser acumulados por uma
mesma pessoa.
Compete à Diretoria administrar e representar a sociedade, com poderes para contrair obrigações,
transigir, ceder e renunciar direitos, doar, onerar e alienar bens sociais, inclusive os integrantes do
ativo permanente, observadas as disposições e os limites previstos no Estatuto Social, e os atos
de competência exclusiva do Conselho de Administração da Companhia previstos em lei e no
Estatuto Social. Tais funções devem ser desempenhadas em acordo com o objeto social da
Companhia e de modo a assegurar a condução normal de seus negócios e em operações com
estrita observância das disposições do Estatuto Social e das resoluções da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração da Companhia.
Compete aos membros da Diretoria, além de exercer os poderes conferidos pelo Estatuto Social,
as atribuições fixadas pelo Conselho de Administração.
Conforme previsto no Estatuto Social, compete:
•

ao Diretor Presidente: (i) presidir os negócios da Companhia de forma geral voltado para a
consecução do seu objeto social, incluindo as definições e alterações da estrutura
organizacional; (ii) implementar a política geral da Companhia fixada pelo Conselho de
Administração e as atividades de elaboração do plano de negócios e de crescimento;
(ii) convocar e presidir os trabalhos das reuniões de Diretoria e coordenar as atividades de
seus membros; (iii) conduzir o atendimento e as relações com os órgãos governamentais,
Conselho de Administração e Conselho Fiscal, quando instalado; (iv) conduzir o
desenvolvimento, implementação e gestão das ações, políticas e programas de recursos
humanos, operações, novos negócios e regulação setorial; (v) representar a Companhia
perante autoridades públicas, regulatórias e veículos de comunicação; e (vi) administrar os
ativos da Companhia;

•

ao Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores: (i) representar a Companhia nas
relações com os mercados de capitais e financeiro, interno e externo, responsabilizando-se
pela prestação de informações à CVM e às bolsas de valores, bem como pela manutenção
do registro de companhia aberta; (ii) gerir a estrutura de capital, nível de endividamento,
fluxo de caixa e demais recursos financeiros necessários à operação e expansão da
Companhia, conforme orçamento anual; (iii) coordenar as políticas acionárias, de
dividendos e operações econômico-financeiras; (iv) coordenar a elaboração e conduzir o
processo de aprovação do orçamento anual da Companhia, com a participação de todas as
Diretorias; (v) coordenar o trabalho de preparação das demonstrações contábeis e fiscais,
prestação de contas ao mercado e atividades assessórias em atendimento da
regulamentação aplicável; e (vi) coordenar as análises de investimento e viabilidade
financeira dos projetos da Companhia; e

•

aos Diretores Vice-Presidentes sem designação específica: orientar, coordenar e
supervisionar as atividades específicas que lhes venham a ser atribuídas pelo Conselho de
Administração.

Atualmente a Diretoria da Companhia é composta por três cargos, quais sejam, um DiretorPresidente, um Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores e um Diretor VicePresidente sem designação ao específica, ao qual, conforme deliberado na reunião do Conselho
de Administração da Companhia realizada em 10 de fevereiro de 2021, compete liderar as áreas
Jurídica, Regulatória, Compliance e Auditoria Interna da Companhia com a finalidade de (i) definir
a estratégia, o planejamento e o desenvolvimento das ações no âmbito jurídico, regulatório e de
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compliance, suportando as demais áreas da Companhia; (ii) gerenciar os processos
administrativos, judiciais e arbitrais em que a Companhia seja parte; (iii) prestar suporte jurídico às
áreas de negócios e operacionais em suas atividades estratégias e regulares; (iv) gerir os
processos de governança corporativa da Companhia; (v) gerenciar os programas de ética e
compliance; (vi) conduzir os processos da auditoria interna; e (vii) coordenar a condução de temas,
ações e negócios de cunho regulatório, bem como ações específicas perante autoridades
governamentais no ambiente de desenvolvimento do modelo do setor elétrico.

(c)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente

O Conselho Fiscal da Companhia tem funcionamento não permanente e, quando instalado, deverá
ser composto por no mínimo três e no máximo cinco membros efetivos e respectivos suplentes,
com mandato de um ano, eleitos em Assembleia Geral, que também estabelecerá a respectiva
remuneração, sendo admitida a reeleição.
O Conselho Fiscal se instalará somente a pedido de acionistas nos termos da lei e terá as
atribuições e os poderes conferidos por lei.

(d)
mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada
órgão ou comitê que a ele se reporta
(i)

periodicidade da avaliação e sua abrangência

A avaliação do Conselho de Administração, de seus comitês de assessoramento e da Diretoria será
realizada anualmente.
(ii)

metodologia adotada e principais critérios utilizados na avaliação

A avaliação do Conselho de Administração, de seus comitês de assessoramento e da Diretoria será
realizada de forma separada com relação a cada um deles pelo Conselho de Administração,
realizando este uma autoavaliação sobre a própria atuação de forma coletiva, competindo ao
Presidente do Conselho de Administração a condução do processo de avaliação em todos os casos.
A síntese dos resultados da avaliação será divulgada no Relatório Anual da Companhia.
A Companhia utiliza avaliações objetivas e subjetivas como metodologia para avaliação dos
membros do Conselho de Administração, de seus comitês de assessoramento e da Diretoria,
conforme aplicável, sendo que os montantes a serem atribuídos no âmbito da remuneração variável
deverão resultar de tal avaliação.
A avaliação objetiva poderá resultar do cumprimento de metas anuais (tais como segurança
operacional, resultados financeiros e desenvolvimento corporativo) estabelecidas em contrato de
gestão e aprovadas pelo Conselho de Administração com assessoramento do Comitê de
Remuneração e Pessoas, enquanto a avaliação subjetiva será aquela realizada por superiores,
pares e/ou subordinados.
(iii)
como os resultados da avaliação são utilizados para aprimorar o funcionamento do
órgão
A partir dos resultados das avaliações, o Conselho de Administração implementa planos de ações
como, por exemplo, reuniões e treinamentos, para aprimorar o funcionamento dos órgãos.
(iv)

contratação de serviços de consultoria ou assessoria externos

PÁGINA: 155 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

A Companhia pode vir a contratar serviços de consultoria ou assessoria externos para realizar as
avaliações de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria e dos comitês que a ele se
reportam. No entanto, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 20 de março de 2020,
não houve contratação de tais serviços até a data do presente Formulário de Referência.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
(a)

prazos de convocação

A Companhia não adota práticas diferenciadas para convocação de Assembleias Gerais em relação
ao previsto na legislação vigente. A Assembleia Geral será realizada (i) ordinariamente, uma vez
por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para
deliberação das matérias previstas em lei; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais assim o exigirem ou quando as disposições do estatuto social da Companhia ou da
legislação aplicável exigirem deliberação dos acionistas.
Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais de
acionistas são convocadas pelo Conselho de Administração, por meio do seu presidente ou por 2
dos seus membros, com pelo menos 15 dias de antecedência em primeira convocação, e, pelo
menos, com 8 dias de antecedência em segunda convocação. Independentemente de qualquer
formalidade prevista no estatuto social da Companhia e na Lei das Sociedades por Ações, é
considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos
acionistas.

(b)

competências

Como consta da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras, (ii)
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger
os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; e (iv) aprovar a correção
da expressão monetária do capital social.
A Companhia não adota prática diferenciada em relação ao previsto na Lei das Sociedades por
Ações. Dessa forma, compete privativamente à assembleia geral, deliberar sobre as matérias
indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por Ações.

(c)
endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia
geral estarão à disposição dos acionistas para análise
Os documentos estarão disponíveis (i) na sede da Companhia, na Av. Luiz Carlos Berrini, nº 1.376,
12º andar da Torre A - Sala Digitalização, Brooklin Paulista, CEP 04571-936, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo; e (ii) nos endereços eletrônicos da Companhia (ri.aesbrasil.com.br),
da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).

(d)

identificação e administração de conflito de interesses

A Companhia atualmente não estabelece nenhum mecanismo específico ou política para fins de
identificação de eventual conflito de interesses de algum acionista em relação a matéria a ser
deliberada em Assembleia Geral. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, cabe ao Presidente
da Assembleia declarar a existência do conflito de interesses e impedir o voto do acionista, somente
devendo fazê-lo nos casos em que a proibição de voto restar evidente.
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(e)

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

A Companhia não adota regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela
administração para o exercício do direito de voto em Assembleias Gerais.

(f)
formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração
outorgados por acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas por
acionistas por meio eletrônico
O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à assembleia geral munido de:
(i) documentos hábeis à comprovação de sua identidade; (ii) comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de titularidade do acionista ou em custódia, na forma
do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) instrumento de mandato, devidamente
regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista.
Para fins de melhor organização da assembleia geral, a Companhia recomenda aos acionistas que
depositem na sede da Companhia os documentos retro referidos com antecedência de 72 horas
contadas da data da realização da assembleia geral.
A Companhia exige o reconhecimento de firma das procurações conferidas no território brasileiro e
o apostilamento ou notarização daquelas concedidas fora do país. A Companhia não exigirá a
tradução juramentada de documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua
portuguesa, inglesa ou espanhola.
As informações detalhadas e necessárias para participação de acionistas em nossas assembleias
gerais por meio digital poderão ser acessadas no Manual do Acionista da respectiva assembleia,
disponível em <ri.aesbrasil.com.br>.

(g)
formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando
enviados diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa
reconhecimento de firma, notarização e consularização
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por meio do envio diretamente à
Companhia deverá encaminhar os seguintes documentos à Av. Luiz Carlos Berrini, nº 1.376, 12º
andar da Torre A - Sala Digitalização, Brooklin Paulista, CEP 04571-936, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores:
(i)

via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricado e
assinado; e

(ii)

cópia autenticada dos seguintes documentos:
•

para pessoas físicas: documento de identidade com foto do acionista.

•

para pessoas jurídicas: último estatuto social ou contrato social consolidado e os
documentos societários que comprovem a representação legal do acionista e
documento de identidade com foto do representante legal.

•

para fundos de investimento: último regulamento consolidado do fundo, estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a
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política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de
representação e documento de identidade com foto do representante legal.
A Companhia exige o reconhecimento de firma dos boletins de voto conferidos no território brasileiro
e a notarização daqueles concedidos fora do país, podendo ser dispensada pontualmente, como
na hipótese de ser realizada assembleia por meio digital com participação remota. Tais orientações
serão divulgadas no Manual do Acionista da respectiva assembleia, disponível em
ri.aesbrasil.com.br.
A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido originalmente
lavrados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola. Serão aceitos os seguintes documentos de
identidade, desde que com foto: RG, RNE, CNH, Passaporte ou carteiras de classe profissional
oficialmente reconhecidas.
Nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, o boletim de voto a distância deverá ser recebido até
sete dias antes da data da respectiva Assembleia e a Companhia comunicará ao acionista se os
documentos recebidos são suficientes ou não para que o voto seja considerado válido, uma vez
que o acionista pode votar através do sistema disponibilizado pela B3 e corretoras de valores
mobiliários nos termos da regulamentação da CVM.

(h)
sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação
a distância
A Companhia não dispõe de sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto a distância ou
de participação a distância além daquele disponibilizado pela B3.

(i)
instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberações, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho
fiscal no boletim de voto a distância
Caso o acionista pretenda incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do
conselho de administração ou do conselho fiscal no boletim de voto à distância, deverá apresentar
tais propostas, por meio de correspondência enviada ao endereço Av. Luiz Carlos Berrini, nº 1.376,
12º andar da Torre A - Sala Digitalização, Brooklin Paulista, CEP 04571-936, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, juntamente
com os documentos pertinentes à proposta, ou por meio do endereço eletrônico
https://ri.aesbrasil.com.br.
Nos termos da Instrução CVM 481, a solicitação de inclusão de proposta de deliberação no boletim
de voto a distância deve ser recebida pelo Diretor de Relação com Investidores no período entre o
primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral ordinária e até 45 dias
antes da data de sua realização. Enquanto a solicitação de inclusão de proposta de chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a
distância deve ser recebida pelo Departamento de Relação com Investidores no período entre (i) o
primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral e até 25 dias antes da
data de sua realização, na hipótese de assembleia geral ordinária; ou (ii) o primeiro dia útil após a
ocorrência de evento que justifique a convocação de assembleia geral para eleição de membros
do conselho de administração e do conselho fiscal e até 25 dias antes da data de realização da
assembleia, na hipótese de assembleia geral extraordinária convocada para esse fim.
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(j)
manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários de acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
Todavia, eventuais comentários e solicitações dos acionistas sobre a pauta das assembleias podem
ser direcionados à Companhia através do endereço eletrônico ri.aesbrasil.com.br.

(k)
outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito
de voto a distância
Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em
depositária central poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto
a distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse tipo de
serviço.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Companhia é o órgão de deliberação colegiada, responsável pelo
estabelecimento das políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a sua estratégia de longo
prazo, o controle e a fiscalização do seu desempenho. É responsável, também, dentre outras
atribuições, pela supervisão da gestão dos diretores da Companhia.
(a)

número de reuniões realizadas no último exercício social

Nos termos do estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração reunir-se-á em reuniões
ordinárias em periodicidade mínima trimestral e, extraordinariamente, sempre que convocado nos
termos do estatuto social.
As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas mediante convocação por escrito
com antecedência mínima de cinco dias úteis, em primeira convocação, e de três dias úteis, em
segunda convocação, e com apresentação da data, horário e local da reunião, bem como da pauta
dos assuntos a serem tratados.
Os membros do Conselho de Administração poderão participar de qualquer reunião do Conselho
de Administração por meio de conferência telefônica, videoconferência ou outros meios de
comunicação por meio dos quais todas as pessoas participantes da reunião possam ouvir as
demais, e tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião.
Em 2019 não foram realizadas reuniões do Conselho de Administração, tendo em vista que a
Companhia ainda não havia sido constituída. Em 2020 foi realizada apenas uma reunião do
Conselho de Administração.

(b)
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Na data deste Formulário de Referência, não havia acordo de acionistas da Companhia.

(c)

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

O Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia determina que os conselheiros
deverão atuar de forma isenta e não poderão ter acesso a informações ou participar de reuniões
relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com a
Companhia, agindo de acordo com o estabelecido na Política de Conflito de Interesses da
Companhia. Cabe a cada conselheiro informar ao Presidente do Conselho de Administração e à
Companhia seu conflito de interesse tão logo o assunto seja incluído na pauta ou proposto pelo
Presidente do Conselho e, de qualquer forma, antes do início de qualquer discussão sobre cada
tema.
Na primeira reunião que seguir sua eleição, o Conselheiro eleito deverá informar ao Presidente e à
Companhia (a) as principais atividades que desenvolva, externas à Companhia e; (b) a participação
em conselhos de outras empresas; e (c) o relacionamento comercial com empresas do grupo AES
Brasil, inclusive se prestam serviços a essas empresas. Essas informações devem ser prestadas
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em cada renovação de mandato e sempre que houver um novo evento que enseje a atualização
desse tipo de informação.

(d)

política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração

A Companhia adota uma Política de Indicação e Remuneração dos Administradores da Companhia
(“Política de Indicação”), a qual institui os critérios e procedimentos a serem observados para a
composição do Conselho de Administração, seus Comitês e da Diretoria.
(i)
órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e local na rede mundial de
computadores para consulta
A Política de Indicação foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de
dezembro de 2020, conforme aditada em 10 de fevereiro de 2021. A Política de Indicação pode ser
acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Av. Luiz Carlos Berrini, 1.376, 12º
andar da Torre A, Brooklin Paulista, São Paulo SP; e (ii) internet: site da Companhia
(ri.aesbrasil.com.br), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br)
(ii)

principais características

A Política de Indicação estabelece as diretrizes que deverão ser observadas quanto à indicação de
candidatos ao Conselho de Administração, à Diretoria e aos Comitês de Assessoramento ao
Conselho de Administração, bem como ao Conselho Fiscal (quando instalado) da Companhia.
A indicação para composição do Conselho de Administração, seus Comitês e da Diretoria deverá
considerar critérios como complementaridade de experiências, formação acadêmica,
disponibilidade de tempo para o desempenho da função e diversidade.
Seguem abaixo os critérios de indicação previstos na Política de Indicação:
•

Conselho de Administração. A indicação de membros para composição do Conselho de
Administração poderá ser realizada pelos próprios administradores ou por quaisquer
acionistas da Companhia e deverá observar, ao menos, os seguintes critérios: (i) possuir
reputação ilibada; (ii) estar alinhado e comprometido com os valores e cultura da
Companhia; (iii) possuir formação acadêmica em instituições oficiais de ensino, brasileiras
ou internacionais; (iv) possuir experiência profissional de, pelo menos, 10 (dez) anos,
atuando em cargos estratégicos na gestão de negócios; (v) estar isento de conflito de
interesses com a Companhia; (vi) não ocupar cargo em sociedade ou entidade que possa
ser considerada concorrente da Companhia; e (vii) ter disponibilidade razoável de tempo
para dedicar-se adequadamente à função e responsabilidade assumidas, sendo
recomendável participação em, no máximo, quatro outros conselhos de administração de
empresas que não pertençam ao mesmo grupo econômico. O Conselho de Administração
deverá incluir, na proposta da administração referente à assembleia em questão, sua
manifestação contemplando (a) a aderência de cada candidato ao cargo de membro do
Conselho de Administração a Política de Indicação; e (b) conforme o caso, as razões, à luz
do disposto no Regulamento do Novo Mercado e da Política de Indicação, pelas quais se
verifica o enquadramento de cada candidato como conselheiro independente.

•

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração. A indicação de membros
para composição dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração deverá
ser realizada pelos administradores da Companhia, observadas, ainda, as disposições de
seus respectivos regimentos internos, conforme aplicável. A indicação de membros dos
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração deverá observar, ao menos, os
seguintes critérios: (i) possuir reputação ilibada; (ii) estar alinhado e comprometido com os
valores e cultura da Companhia; (iii) possuir formação acadêmica em instituições oficiais de
ensino, brasileiras ou internacionais; (iv) estar isento de conflito de interesses com a
Companhia; (v) não ocupar cargo em sociedade ou entidade que possa ser considerada
concorrente da Companhia; e (vi) ter disponibilidade razoável de tempo para dedicar-se
adequadamente à função e responsabilidade assumidas.
•

Diretoria. A indicação de membros para composição da Diretoria deverá ser realizada pelo
Conselho de Administração assessorado pelo Comitê de Remuneração e Pessoas. A
indicação de membros da Diretoria deverá observar, ao menos, os seguintes critérios:
(i) possuir reputação ilibada; (ii) estar alinhado e comprometido com os valores e cultura da
Companhia; (iii) possuir formação acadêmica em reconhecidas instituições de ensino
brasileiras ou internacionais; (iv) possuir sólida experiência profissional atuando em cargos
estratégicos na gestão de negócios; (v) possuir habilidades para implementar as
estratégias, superar os desafios e atingir os objetivos da Companhia; (vi) estar isento de
conflito de interesses com a Companhia; (vii) não ocupar cargo em sociedade ou entidade
que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (viii) ter disponibilidade razoável
de tempo para dedicar-se adequadamente à função e responsabilidade assumidas.

A indicação dos membros do Conselho de Administração, seus Comitês e Diretoria da Companhia
deverá observar o disposto na Política de Indicação, no Estatuto Social da Companhia, no
Regimento Interno do Conselho de Administração e de seus Comitês, no Regulamento do Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, na Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, bem como
nas demais legislações e regulamentações aplicáveis.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por
meio de arbitragem

Nos termos do estatuto social da Companhia, a Companhia, seus acionistas, administradores e os
membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer
disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, da sua condição
de emissor, acionistas, Administradores, e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes
das disposições contidas na Lei nº 6.385/1976, na Lei nº 6.404/1976, no estatuto social da
Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil
e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

PÁGINA: 164 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Carlos Renato Xavier Pompermaier

07/01/1973

Pertence apenas à Diretoria

23/11/2020

3 anos

0

191.285.138-51

Advogado

11 - Diretor Vice Presidente/
Superintendente

24/11/2020

Sim

0.00%

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

14/08/1976

Pertence apenas à Diretoria

23/11/2020

3 anos

0

070.425.117-51

Economista

13 - Diretor Presidente / Diretor de
Relações com Investidores

24/11/2020

Sim

0.00%

Fellipe Agostini Silva

25/01/1990

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/11/2020

2 anos, até AGO de 2023

0

373.753.138-22

Tecnólogo em logística

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

24/11/2020

Sim

0.00%

Charles Lenzi

04/04/1959

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/11/2020

2 anos, até AGO de 2023

0

276.937.750-72

Engenheiro

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

24/11/2020

Sim

0.00%

08/03/1966

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/11/2020

2 anos, até AGO de 2023

0

Não exerce outros cargos na Companhia.

Presidente do Comitê de Sustentabilidade
da Companhia. Conforme previsto no
estatuto social da Companhia, a
designação correta do que se indicou
acima, por uma limitação sistêmica, como
“Diretor de Relações com Investidores” é
Diretor Vice-Presidente de Relações com
Investidores. Destaca-se, ainda, que a
Sra. Clarissa foi eleita para o cargo de
Diretora Presidente em reunião do
Conselho de Administração realizada em
10 de fevereiro de 2021. Nesse sentido, a
Sra. Clarissa acumula atualmente os
cargos de Diretora Presidente e Diretora
Vice-Presidente de Relações com
Investidores.

Não exerce outros cargos na Companhia.

Membro do Comitê de Auditoria.
Julian Jose Nebreda Marquez
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

238.866.548-50

Advogado

20 - Presidente do Conselho de
Administração

24/11/2020

Sim

0.00%

Susan Pasley Keppelman Harcourt

16/08/1982

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/11/2020

2 anos, até AGO de 2023

0

000.000.000-00

Administradora

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

24/11/2020

Sim

0.00%

Denise Duarte Damiani

01/05/1961

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/11/2020

2 anos, até AGO de 2023

0

032.952.628-61

Engenheira

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

24/11/2020

Sim

0.00%

Roberto Oliveira de Lima

01/04/1951

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/11/2020

2 anos, até AGO de 2023

0

860.196.518-00

Administrador de Empresas

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

24/11/2020

Sim

0.00%

Franklin Lee Feder

23/03/1957

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/11/2020

2 anos, até AGO de 2023

0

668.181.508-10

Administrador de Empresas

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

24/11/2020

Sim

0.00%

Krista Sweigart

24/02/1971

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/11/2020

2 anos, até AGO de 2023

0

000.000.000-00

Advogada

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

24/11/2020

Sim

0.00%

Membro do Comitê de Sustentabilidade da
Companhia. Eleito Presidente do
Conselho de Administração em reunião do
Conselho de Administração realizada em
18 de dezembro de 2020.

Não exerce outros cargos na Companhia.

Membro do Comitê de Auditoria.

Não exerce outros cargos na Companhia.

Membro do Comitê de Remuneração e
Pessoas e do Comitê de Sustentabilidade
da Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Bernerd Raymond da Santos Ávila

21/10/1963

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/11/2020

2 anos, até AGO de 2023

0

000.000.000-00

Administrador de Empresas

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

24/11/2020

Sim

0.00%

Leonardo Eleutério Moreno

28/02/1979

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/11/2020

2 anos, até AGO de 2023

0

032.628.006-51

Administrador de Empresas

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

24/11/2020

Sim

0.00%

Francisco Jose Morandi Lopez

12/12/1967

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/11/2020

2 anos, até AGO de 2023

0

235.561.198-03

Engenheiro

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

24/11/2020

Sim

0.00%

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.
Eleito Vice-Presidente do Conselho de
Administração em reunião do Conselho de
Administração realizada em 18 de
dezembro de 2020.

Não exerce outros cargos na Companhia.
Experiência profissional / Critérios de Independência
Carlos Renato Xavier Pompermaier - 191.285.138-51
Carlos Renato Xavier Pompermaier é advogado, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e especialista em Mercado de Capitais pela mesma Universidade, com mestrado (LLM) pela King’s College da
Universidade de Londres. É Diretor Jurídico e de Compliance do Grupo AES Brasil desde agosto de 2015. Anteriormente ocupou as seguintes posições: (i) conselheiro de administração suplente da AES Elpa S.A. de
abril de 2017 a novembro de 2019 e da AES Tietê Energia S.A. de abril de 2018 a julho de 2019; (ii) Diretor Jurídico da Cielo S.A. (companhia aberta) de 2008 a 2015; (iii) Diretor Jurídico da Nokia do Brasil
Tecnologia Ltda. de 2006 a 2008; e (iv) sócio de Theodoro Carvalho de Freitas Advogados Associados entre 1997 e 2006. Nos últimos 5 anos, Carlos Pompermaier, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito
a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - 070.425.117-51
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi é Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia desde 2017. É graduada em Economia pela Faculdade Cândido Mendes, possui MBA em Finanças pela
COPPEAD/UFRJ e curso de extensão em Finanças pela Darden School of Business – University of Virginia (EUA). Nos últimos cinco anos ocupou, além das funções já citadas, a posição de (i) Diretora de
Planejamento Financeiro e Estratégico da (a) Companhia; (b) AES Eletropaulo; (c) AES Sul; e (d) AES Uruguaiana Empreendimentos S.A., de junho de 2015 a outubro de 2017; e de (ii) Diretora de Tesouraria e
Relações com Investidores da (a) Eletropaulo; (b) Companhia; (c) AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A.; e (d) AES Uruguaiana Empreendimentos S.A., de agosto de 2008 a junho de 2015; e de (iii) membro
suplente do Conselho de Administração da Companhia e da AES Elpa. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
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Fellipe Agostini Silva - 373.753.138-22
Fellipe Agostini Silva é tecnólogo em Logística graduado pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC em 2012 com especialização em Gestão Empresarial e Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio
Vargas - FGV em 2014 e 2016 respectivamente. É coordenador de Gestão e Processos da AES Tietê companhia aberta atuante no setor de energia desde julho de 2019. Nos últimos 5 anos além desta exerceu as
seguintes funções: (i) Especialista em Processos e Gestão Orçamentária, companhia aberta atuante no setor energia desde janeiro/2019; (ii) Analista de Melhoria Contínua e Gestão Orçamentária Sênior, companhia
aberta atuante no setor energia desde fevereiro/2017; e (iii) Analista de Melhoria Contínua Pleno, companhia aberta atuante no setor energia desde outubro/2014. É Master Black Belt e possui certificações em
metodologias ágeis como CSPO (Certified Product Owner) e CSM (Certified Scrum Master). Fellipe Agostini Silva não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Charles Lenzi - 276.937.750-72
Charles Lenzi é o atual Presidente Executivo da ABRAGEL – Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa. É graduado em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS em 1981, com especialização em Automação Industrial pela UNICAMP em 1987 e mestrado em Administração de Empresas pela PUCRS em 2015. Possui MBA em Finanças pela Universidade de Caxias
do Sul (1998) e em Planejamento Estratégico e Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (1999). Participou do Global Executive Leadership Retreat da Georgetown University em 2017 e do Leardership
Development Program da Darden Business School na Universidade de Virgínia em 2006. Em 2007 participou do Programa de Gestão Avançada – PGA da Fundação Dom Cabral-INSEAD. Em 2016 cursou a
formação para Conselheiros de Administração do IBGC. Nos últimos anos Charles atuou como Diretor Presidente da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta atuante no setor
elétrico) de abril/2016 a dezembro/2018 e Diretor Vice-Presidente da AES Tietê Energia S.A. (companhia aberta atuante no setor elétrico) de abril/2016 a novembro/17. Adicionalmente, Charles atuou como Diretor
Executivo do Grupo Stefani (de 2008 a 2010) e entre 1998 e 2008 ocupou diversas posições no Grupo AES no Brasil na Índia e na Venezuela.
Julian Jose Nebreda Marquez - 238.866.548-50
Julian Jose Nebreda Marquez é advogado, graduado em Direito pela Universidad Católica Andrés Bello, em Caracas/Venezuela (1998), com mestrado em Common Law Studies e Securities and Financial
Regulations pela Georgetown University Law Center nos Estados Unidos da América. Atualmente é: (i) Presidente da The AES Corporation para América do Sul (companhia aberta com sede nos Estados Unidos
atuante no setor elétrico) desde outubro/2018; (ii) Presidente do Conselho de Administração da AES Tietê Energia S.A. e Brasiliana Participações S.A. (companhias abertas atuantes no setor elétrico) e da AES
Uruguaiana Empreendimentos S.A. e AES Elpa S.A. (companhias fechadas) desde abril de 2018; (iii) Presidente do Conselho de Administração da AES Gener S.A. (companhia aberta com sede no Chile atuante no
setor elétrico); e (iv) AES Chivor AS e Jemeiwaa Ka`l S.A.S. E.S.P ambas na Colombia. Nos últimos 5 anos exerceu, além destas, as seguintes funções: (i) Presidente do Grupo AES Brasil de abril de 2016 a outubro
de 2018; (ii) Conselheiro de administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. de abril/2016 a outubro/2018; (iii) Presidente da unidade de negócios da Europa da The AES Corporation,
sendo responsável pelos negócios na Bulgária, Jordânia, Cazaquistão, Holanda e Reino Unido; e (iv) adicionalmente, atuou como conselheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (organização financeira
internacional) de julho de 1993 até abril de 1999. Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante
a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Susan Pasley Keppelman Harcourt - 000.000.000-00
Susan é Chief of Staff da The AES Corporation, companhia aberta com sede nos Estados Unidos e multinacional atuante no setor elétrico com geração e distribuição de energia em 13 países, desde 2018. Nos
últimos 5 anos exerceu a função de diretora de fusões e aquisições, liderando projetos de aquisição e desinvestimento na América do Norte, África, Ásia e América Latina. Liderou também a aquisição de projetos de
energia renovável nos Estados Unidos da América e atuou no desinvestimento de cerca de 1GW em ativos pelo mundo. Iniciou sua carreira na The AES Corporation com desenvolvimento de projetos na África,
trabalhando com financiamento no setor elétrico. Anteriormente atuou como analista em economia do Governo dos Estados Unidos. Susan possui MBA pela Universidade de Wharton, mestrado em energia, recursos
naturais e meio ambiente pela Universidade John Hopkins e é bacharel pela Universidade de Yale. Não esteve sujeita aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Denise Duarte Damiani - 032.952.628-61
Denise Damiani é engenheira de sistemas graduada pela Universidade de São Paulo em 1982, possui mestrado em administração de empresas (MBA Executive Program) pela Harvand Business School e pelo
International Institute for Management Development (IMD), em 1996 e 2007, respectivamente, com pós-doutorado em Biologia Cultural pelo Instituto Matriztico Chile. Desde 2000 vem atuando como conselheira de
administração em empresas como ITAU S.A. de 2010 a 2011, Accenture de 1996 a 2010, Bain&Co de 2012 a 2015, Brasilata de 2016 – presente, Química Amparo de 2017 – presente, Educando Worldfund de 2014
– presente e Premix de 2015 a 2018. Em posições executivas exerceu as seguintes funções: (i) sócia da Accenture de 1996 a 2010; (ii) vice-presidente estatutária da Itautec S/A de 2010 a 2011; e (iii) sócia da Bain
&Co de 2012 a 2015. Atuou também como como CDO (chief diversity officer) da Accenture e como membro dos comitês de estratégia e inovação das empresas Accenture, Bain&Co, Química Amparo e Brasilata. É
fundadora e diretora estatutária da ONG Mulheres do Brasil e atua também como professora convidada no curso de empreendedorismo da Universidade de São Paulo.
Roberto Oliveira de Lima - 860.196.518-00
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Roberto Oliveira de Lima é bacharel em administração pública graduado pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em administração de empresas com ênfase em administração contábil e financeira pela
CEAG, pós-graduado em finanças e planejamento estratégico pelo Institut Superieur des Affaires, Jou em Josas – França e cursou Value Creation in na International Company na Universidade do Texas – Estados
Unidos. Possui mais de 40 anos de experiência em funções executivas em empresas como Saint Globain, Rhodia, Accor, Citigroup, Vivo, Publicis e Natura. Adicionalmente, vem atuando em conselhos de
administração desde a década de 1980 em empresas como Arcor Brasil, Edenred na França, Grupo Pão de Açúcar, Rodobens, Telefônica Brasil e Natura. Atualmente é membro do Conselho de Administração da
RNI Negócios Imobiliários, da Narpers (empresa com sede na África do Sul) e Prosus (com sede na Holanda). Roberto Oliveira de Lima é membro independente do Conselho de Administração da Companhia, nos
termos do Regulamento do Novo Mercado. Roberto Oliveira de Lima não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Franklin Lee Feder - 668.181.508-10
Franklin Lee Feder é graduado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e obteve seu MBA pelo International Institute for Management Development (IMD) em Lausanne
(Suíça). Iniciou sua carreira profissional como consultor da Adela, Technomic, Booz, Allen & Hamilton — e depois serviu como líder de negócio através de uma relação de mais de vinte anos com a Alcoa, os últimos
dez como CEO Regional para a America Latina e Caribe. Antes deste cargo, atuou como Diretor Financeiro para a região e, sediado em Nova Iorque, responsável pelo planejamento e análise financeira global da
Alcoa. Participa nos EE.UU. dos Conselhos de Administração da Minerals Technologies, Inc. e Paccar, Inc; na Argentina, da Loma Negra; e no Brasil é membro de Conselhos Consultivos ou de Administração do
Instituto Ethos, WRI Brasil (World Resources Institute) Brasil, Sitawi-Finanças para o Bem, InterCement, Companhia Brasileira de Alumínio-CBA, Prumo, além de conselheiro de administração independente da AES
Tietê S.A. (companhia aberta). Franklin Lee Feder é membro independente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
Krista Sweigart - 000.000.000-00
Krista Sweigart é advogada graduada pela Universidade de Direito da Pennsylvania em 1996 e MBA - Magna Cum Laude em English and Criminal Justice, pela Universidade de Delaware em 1993. Atualmente é
Diretora de Suporte à Gestão de Operações Globais, Construção e Engenharia da The AES Corporation desde dezembro de 2014, foi conselheira de administração suplente da Companhia de janeiro de 2016 a maio
de 2017, quando passou a assumir a função de conselheira de administração efetiva. Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as funções de: (i) Diretora de Suporte à Gestão de Operações Globais da The
AES Corporation, de julho de 2013 a dezembro de 2014; (ii) advogada sênior da The AES Corporation de fevereiro de 2011 a julho de 2013; e (iii) advogada da The AES Corporation de novembro de 2006 a fevereiro
de 2011. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme
alterada.
Bernerd Raymond da Santos Ávila - 000.000.000-00
Berned Raymond Da Santos Ávila, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Operações da AES Corporation, com graduação da Universidad José Maria Vargas, em Caracas, Venezuela, e MBA com distinção
acadêmica Cum Laude da Universidad José Maria Vargas. Também concluiu o Programa Avançado no Instituto de Estudios Superiores y de Administración (IESA), em Caracas, Venezuela. Atualmente, é o VicePresidente Executivo e Diretor de Operações da AES Corporation desde janeiro de 2015 e conselheiro de administração da AES Tietê Energia S.A. (companhia aberta) e AES Gener (companhia aberta com sede no
Chile), Indianápolis Power & Light e AES Distributed Energy (companhias abertas com sede nos Estados Unidos). Anteriormente, o Sr. Bernerd prestou serviços como Diretor Financeiro da AES Global Finance
Operations entre novembro de 2012 e novembro de 2014. Berned Raymond Da Santos Ávila não possui condenação criminal ou qualquer outra condenação em processo administrativo perante a CVM, ou qualquer
decisão final em tribunais judiciais ou administrativos que o suspendesse ou desqualificasse para o exercício de qualquer atividade profissional ou comercial.
Leonardo Eleutério Moreno - 032.628.006-51
Leonardo Moreno é Vice-Presidente Sênior de Estratégia Corporativa e Investimentos e Vice-Presidente Sênior Comercial da AES Corporation (companhia aberta sediada nos EUA) desde Maio de 2019. É bacharel
em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais, com certificação executiva pela Harvard Business School, London Business School, Georgetown University e University of Virginia. Nos
últimos cinco anos, além das posições já destacadas, o Sr. Leonardo Moreno também exerceu, entre 2017 e 2019 o cargo de Vice-Presidente de Estratégia Corporativa e Gestão de Riscos da AES Corporation, e
entre 2015 e 2017, o cargo de Diretor Financeiro da unidade estratégica de negócios da AES na Europa, sendo responsável pelas atividades do grupo no referido continente e também na Ásia e Oriente Médio, e de
Diretor de Fusões e Aquisições da AES Corporation de 2013 à 2015. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Francisco Jose Morandi Lopez - 235.561.198-03
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Francisco Jose Morandi Lopez é membro efetivo do conselho de administração da Companhia desde janeiro de 2016 e Diretor Vice-Presidente de Clientes Estratégicos Globais da AES Corporation (companhia
aberta sediada nos EUA) desde julho de 2019. Foi membro suplente do conselho de administração da Companhia Brasiliana de Energia de abril de 2009 a dezembro de 2015. É bacharel em Engenharia Civil, com
Pós-Graduação em Finanças Corporativas e Mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Metropolitana, em Caracas, Venezuela. Atualmente é: (i) membro do conselho de administração da AES
Elpa S.A. e da Brasiliana Participações (todas companhias abertas cuja principal atividade é a atuação no setor elétrico). Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as seguintes funções: (i) membro do Conselho
de Administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo”), companhia aberta, de abril de 2009 à janeiro de 2018;(ii) Diretor Vice-Presidente de Estratégia Corporativa e
Investimentos da The AES Corporation de novembro de 2017 até Junho de 2019; (iii) Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da AES Tietê, AES Sul e Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A., companhias abertas, de dezembro de 2014 a setembro de 2017; (iv) Diretor Geral para América Latina e África, de agosto de 2010 a setembro de 2011; (v) Diretor Assessor do
Presidente Regional da AES Corporation para América Latina e África, de dezembro de 2008 a julho de 2010; (vi) Diretor Vice-Presidente de Implementação de Estratégia da The AES Corporation de maio de 2007
até novembro de 2008; e (vii) Diretor Vice-Presidente de Transformação dos Negócios Globais da The AES Corporation de maio de 2006 até abril de 2007. Francisco Jose Morandi Lopez não tem qualquer
condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática
de atividade profissional ou comercial.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Carlos Renato Xavier Pompermaier - 191.285.138-51
N/A
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - 070.425.117-51
N/A
Fellipe Agostini Silva - 373.753.138-22
N/A
Charles Lenzi - 276.937.750-72
N/A
Julian Jose Nebreda Marquez - 238.866.548-50
N/A
Susan Pasley Keppelman Harcourt - 000.000.000-00
N/A
Denise Duarte Damiani - 032.952.628-61
N/A
Roberto Oliveira de Lima - 860.196.518-00
N/A
Franklin Lee Feder - 668.181.508-10
N/A
Krista Sweigart - 000.000.000-00
N/A
Bernerd Raymond da Santos Ávila - 000.000.000-00
N/A
Leonardo Eleutério Moreno - 032.628.006-51
N/A
Francisco Jose Morandi Lopez - 235.561.198-03
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N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Membro do Comitê (Efetivo)

01/05/1961

18/12/2020

2 anos

18/12/2020

0

0.00%

04/04/1959

18/12/2020

2 anos

18/12/2020

0

0.00%

22/09/1962

18/12/2020

2 anos

18/12/2020

0

0.00%

06/04/1968

10/02/2020

2 anos

10/02/2020

0

0.00%

24/04/1949

10/02/2020

2 anos

10/02/2020

0

0.00%

23/03/1957

10/12/2020

2 anos

10/12/2020

0

0.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Denise Duarte Damiani

Comitê de Auditoria

032.952.628-61

Engenheira

Membro independente do Conselho de Administração.
Charles Lenzi

Comitê de Auditoria

276.937.750-72

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Membro do Comitê (Efetivo)

Engenheiro

Membro do Conselho de Administração.
Mario Shinzato

Comitê de Auditoria

029.963.158-39

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Presidente do Comitê

Contador

Não exerce outros cargos na Companhia. Caracteriza-se como especialista em contabilidade.
Ricardo Bull Silvarinho

Comitê de Remuneração

954.389.637-20

Presidente do Comitê
Advogado

Não exerce outros cargos na Companhia.
Alberto de Miranda Santos

Comitê de Remuneração

199.168.417-72

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Não exerce outros cargos na Companhia.
Franklin Lee Feder

Comitê de Remuneração

668.181.508-10

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Membro independente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia.
Experiência profissional / Critérios de Independência
Denise Duarte Damiani - 032.952.628-61

PÁGINA: 172 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

Denise Damiani é engenheira de sistemas graduada pela Universidade de São Paulo em 1982, possui mestrado em administração de empresas (MBA Executive Program) pela Harvand Business School e pelo
International Institute for Management Development (IMD), em 1996 e 2007, respectivamente, com pós-doutorado em Biologia Cultural pelo Instituto Matriztico Chile. Desde 2000 vem atuando como conselheira de
administração em empresas como ITAU S.A. de 2010 a 2011, Accenture de 1996 a 2010, Bain&Co de 2012 a 2015, Brasilata de 2016 – presente, Química Amparo de 2017 – presente, Educando Worldfund de 2014
– presente e Premix de 2015 a 2018. Em posições executivas exerceu as seguintes funções: (i) sócia da Accenture de 1996 a 2010; (ii) vice-presidente estatutária da Itautec S/A de 2010 a 2011; e (iii) sócia da Bain
&Co de 2012 a 2015. Atuou também como como CDO (chief diversity officer) da Accenture e como membro dos comitês de estratégia e inovação das empresas Accenture, Bain&Co, Química Amparo e Brasilata. É
fundadora e diretora estatutária da ONG Mulheres do Brasil e atua também como professora convidada no curso de empreendedorismo da Universidade de São Paulo.
Charles Lenzi - 276.937.750-72
Charles Lenzi é o atual Presidente Executivo da ABRAGEL – Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa. É graduado em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS em 1981, com especialização em Automação Industrial pela UNICAMP em 1987 e mestrado em Administração de Empresas pela PUCRS em 2015. Possui MBA em Finanças pela Universidade de Caxias
do Sul (1998) e em Planejamento Estratégico e Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (1999). Participou do Global Executive Leadership Retreat da Georgetown University em 2017 e do Leardership
Development Program da Darden Business School na Universidade de Virgínia em 2006. Em 2007 participou do Programa de Gestão Avançada – PGA da Fundação Dom Cabral-INSEAD. Em 2016 cursou a
formação para Conselheiros de Administração do IBGC. Nos últimos anos Charles atuou como Diretor Presidente da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta atuante no setor
elétrico) de abril/2016 a dezembro/2018 e Diretor Vice-Presidente da AES Tietê Energia S.A. (companhia aberta atuante no setor elétrico) de abril/2016 a novembro/17. Adicionalmente, Charles atuou como Diretor
Executivo do Grupo Stefani (de 2008 a 2010) e entre 1998 e 2008 ocupou diversas posições no Grupo AES no Brasil na Índia e na Venezuela.
Mario Shinzato - 029.963.158-39
Mário Shinzato iniciou sua carreira na Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes em 1982, tendo exercido a função de gerente sênior, responsável pelos trabalhos de auditoria em empresas de capital
aberto, nacionais e multinacionais. Em 2003 ingressou na AES Tietê S.A. atuando como gerente de controladoria; entre 2008 a 2014 passou a ser responsável pela Controladoria BRGAAP do Grupo AES no Brasil;
e entre 2014 e 2015 gerenciou a implementação de nova versão do SAP nas empresas do Grupo AES no Brasil. Entre 2017 e 2018 atuou como conselheiro fiscal e, em 2019,como membro do Comitê de Auditoria
da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Atualmente está consultor na Taticca Auditores e Consultores; tem ministrado cursos pela FIPECAFI e pela Fundação COGE na área de contabilidade; e
atuado como conselheiro fiscal da AES Tietê Energia S.A., desde janeiro de 2016, e da Brasiliana Participações S.A. desde maio de 2017, sendo esta última como conselheiro suplente. É Bacharel em Ciências
Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo – FACESP (1984), MBA (Master in Business Administration) pelo IBMEC (1998) e Mestre em Contabilidade pela Pontifícia da Universidade Católica
de São Paulo (2010). Mario Shinzato não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Ricardo Bull Silvarinho - 954.389.637-20
Ricardo Bull Silvarinho é advogado graduado pela Universidade Católica de Petrópolis em 1999 e possui MBA em Gestão pela Universidade Católica de Petrópolis. Ricardo assumiu a Vice-Presidência de Recursos
Humanos da The AES Corporation para a América do Sul em abril 2018. Nos últimos 5 anos, além desta, exerceu as seguintes funções: (i) Diretor Executivo de Recursos Humanos do Grupo AES Brasil de 2010 a
2015; (ii) Diretor de Recursos Humanos da LATAM Airlines de 2015 a 2016; e (iii) Diretor Global de Talentos e Desenvolvimento da The AES Corporation de 2016 a 2018. Adicionalmente, Ricardo é Presidente do
Comitê de Remuneração e Pessoas da AES Tietê Energia S.A. desde junho/2017.
Alberto de Miranda Santos - 199.168.417-72
Alberto de Miranda Santos é administrador de empresas graduado pela Fundação Getúlio Vargas em 1971 e possui especialização em estratégia empresarial gestão de pessoas e governança corporativa em
diversas instituições como FGV (1985), Fundação Dom Cabral (1994 e 2014), JUSE, Japão (1993), Insead, França (1994), Wharton, EUA (1996), Stanford, EUA ((1997) e IBGC (2010, 2014 e 2018). Atualmente é
membro do Comitê de Remuneração e Pessoas da AES Tietê Energia, companhia aberta atuante no setor de energia elétrica, desde jul/2017. Anteriormente atuou na Vale S.A. desde jan/1971 a set/1997 tendo
exercido diversos cargos como o de Diretor Corporativo de RH, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Valia e Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Vale. Também atuou na Fundação Dom
Cabral como diretor de programas internacionais de desenvolvimento de executivos na França e na China, no período de set/1997 a abril/2009, na Sete Brasil Participações, companhia fechada, como Conselheiro
de Administração no período de set/2012 a fev/2016 e na Eletropaulo S.A., companhia aberta do setor de energia elétrica, como membro do Comitê de Remuneração e Pessoas, no período de ago a dez/2017. É
Conselheiro de Administração Certificado pelo IBGC e, desde jun/2016, membro da Banca Examinadora para Certificação de Conselheiros.
Franklin Lee Feder - 668.181.508-10
Franklin Lee Feder é graduado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e obteve seu MBA pelo International Institute for Management Development (IMD) em Lausanne
(Suíça). Iniciou sua carreira profissional como consultor da Adela, Technomic, Booz, Allen & Hamilton — e depois serviu como líder de negócio através de uma relação de mais de vinte anos com a Alcoa, os últimos
dez como CEO Regional para a America Latina e Caribe. Antes deste cargo, atuou como Diretor Financeiro para a região e, sediado em Nova Iorque, responsável pelo planejamento e análise financeira global da
Alcoa. Participa nos EE.UU. dos Conselhos de Administração da Minerals Technologies, Inc. e Paccar, Inc; na Argentina, da Loma Negra; e no Brasil é membro de Conselhos Consultivos ou de Administração do
Instituto Ethos, WRI Brasil (World Resources Institute) Brasil, Sitawi-Finanças para o Bem, InterCement, Companhia Brasileira de Alumínio-CBA, Prumo, além de conselheiro de administração independente da AES
Tietê S.A. (companhia aberta). Franklin Lee Feder é membro independente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Denise Duarte Damiani - 032.952.628-61
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N/A
Charles Lenzi - 276.937.750-72
N/A
Mario Shinzato - 029.963.158-39
N/A
Ricardo Bull Silvarinho - 954.389.637-20
Alberto de Miranda Santos - 199.168.417-72
N/A
Franklin Lee Feder - 668.181.508-10
N/A
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da Companhia e
controladores diretos ou indiretos da Companhia.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

238.866.548-50

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Cargo/Função

Exercício Social 30/09/2020
Administrador do Emissor

Julian Jose Nebreda Marquez
Conselheiro de Administração Efetivo
Pessoa Relacionada

The AES Corporation

05.847.968/0001-71

Empregado
Observação

Administrador do Emissor

Susan Pasley Keppelman Harcourt
Conselheira de Administração Efetiva
Pessoa Relacionada

The AES Corporation

05.847.968/0001-71

Empregado
Observação

Administrador do Emissor

Leonardo Eleutério Moreno

032.628.006-51

Conselheiro de Administração Efetivo
Pessoa Relacionada

The AES Corporation

05.847.968/0001-71

Empregado
Observação

Administrador do Emissor
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

235.561.198-03

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Cargo/Função
Francisco Jose Morandi Lopez
Conselheiro de Administração Suplente
Pessoa Relacionada

The AES Corporation

05.847.968/0001-71

Empregado
Observação

Administrador do Emissor

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

712.196.924-68

Diretor
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

070.425.117-51

Diretora
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Diretora
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Renato Xavier Pompermaier

191.285.138-51

Diretor
Pessoa Relacionada
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Roberto Oliveira de Lima

860.196.518-00

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Conselheiro de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Franklin Lee Feder

668.181.508-10

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Conselheiro de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Krista Sweigart
Conselheira de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Conselheira de Administração
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Bernerd Raymond da Santos Ávila

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Conselheiro de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Leonardo Eleutério Moreno

032.628.006-51

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Conselheiro de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Francisco Jose Morandi Lopez

235.561.198-03

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Conselheiro de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Fellipe Agostini Silva

373.753.138-22

PÁGINA: 179 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Conselheiro de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Charles Lenzi

276.937.750-72

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Conselheiro de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Julian Jose Nebreda Marquez

238.866.548-50

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Conselheiro de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Susan Pasley Keppelman Harcourt
Conselheira de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

032.952.628-61

Subordinação

Cargo/Função
Conselheira de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Denise Duarte Damiani

Controlador Direto

Conselheira de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

Conselheira de Administração
Observação
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso
de despesas suportadas pelos administradores

Em linha com a sua política de contratação de seguros, a Companhia contratou apólice de seguro
de Responsabilidade Civil de Administradores (“D&O”), em condições usuais de mercado, visando
garantir aos administradores da Companhia o reembolso dos valores pagos a título de indenização
decorrentes de reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia, durante o regular
exercício de suas atividades. A apólice atualmente vigente da Companhia foi contratada junto à
Zurich Minhas Brasil Seguros S.A. e cosseguro com a AIG Seguros S.A., com validade até 1 de
abril de 2021. A apólice contratada abrange não só os executivos da Companhia, como também os
executivos da Brasiliana Participações e suas controladas. O prêmio total líquido é de R$ 399 mil,
e as apólices possuem cobertura máxima de R$ 100 milhões, que cobrem o pagamento de
indenização ou reembolso aos administradores e/ou à Companhia. Tais valores podem ser
insuficientes para garantir a indenização de eventuais danos causados a terceiros e à Companhia.
A Companhia não presta compromisso de indenidade com seus administradores que preveja o
pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes de
reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia ou do pagamento de multas e acordos
administrativos que não estejam cobertos pelo D&O.
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes referentes a esta seção 12.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

(a)
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado.
A Política de Indicação e Remuneração de Administradores da Companhia foi aprovada pelo
Conselho de Administração em 18 de dezembro de 2020, conforme revisada em 10 de fevereiro de
2021. A referida política pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Av.
Luiz Carlos Berrini, nº 1.376, 12º andar da Torre A, Brooklin Paulista, São Paulo SP; e (ii) internet:
site da Companhia (ri.aesbrasil.com.br), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3
(www.b3.com.br)
Os principais objetivos da Política são: (i) a aplicação de critérios e princípios éticos e técnicos de
valorização e administração das diferentes estruturas funcionais da Companhia; e (ii) assegurar a
manutenção de padrões de equilíbrio interno e externo, compatíveis com as responsabilidades de
cada cargo e competitivos quando comparados ao mercado de trabalho, regulamentando critérios
e estabelecendo controles administrativos capazes de responder às diversas necessidades da
Companhia.

(b)

composição da remuneração

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração e Comitê de Auditoria
Os membros do referido conselho e do comitê fazem jus ao pró-labore (remuneração fixa mensal),
com base no nível e complexidade do cargo internamente (Companhia) e externamente (mercado).
Os membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria não fazem jus a qualquer tipo
de benefício e remuneração variável.
Diretoria Estatutária e Não-Estatutária
Os membros da Diretoria Estatutária e Não Estatutária da Companhia recebem o salário base prólabore, com base no nível e complexidade do cargo exercido na Companhia e exercido pelo
mercado e são elegíveis ao incentivo de curto prazo (bônus). Adicionalmente, os membros da
Diretoria Estatutária, como remuneração variável são elegíveis ao incentivo de longo prazo (ILP).
Todos esses benefícios são calculados a partir do alcance/superação de metas empresariais e
individuais.
Além da remuneração acima descrita, os membros da Diretoria Estatutária e Não Estatutária fazem
jus aos seguintes benefícios alinhados às práticas de mercado no nível executivo, como: veículo
designado, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-refeição e check up anual.
Referente ao benefício pós-emprego a Companhia possui a previdência privada.
Tal remuneração tem por objetivo reter e aprimorar o desempenho das equipes e os seus
parâmetros, diretrizes e a consequente política de remuneração e demais benefícios oferecidos
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para os Conselheiros e Diretores Estatutários, são revisados anualmente pelo Comitê de
Remuneração e Pessoas, órgão de assessoramento da administração da Companhia. Abaixo, a
descrição dos benefícios mencionados.
•

Salário/Pró-labore: remunerar com base no nível e complexidade do cargo internamente
(empresa) e externamente (mercado);

•

Bônus: reconhecer o alcance/superação de metas empresariais e individuais de curto
prazo;

•

Benefícios diretos e indiretos: conjunto de programas ou planos oferecidos pela
organização como complemento ao sistema de salários que visam proporcionar qualidade
de vida ao colaborador e consequentemente favorecem a produtividade e clima
organizacional.

•

Outros – Incentivo de Longo Prazo (ILP): estabelecido pela The AES Corporation e
condicionado ao alcance de metas corporativas globais e individuais. Visa reforçar a
retenção dos profissionais e a criação de valor para o negócio de forma sustentável e no
longo prazo. Somente diretores estatutários são elegíveis a este incentivo de longo prazo,
que é composto pelo seguinte:


Restricted Stock Units (50%): ações de emissão da The AES Corporation (e não da
Companhia) para alienação no mercado secundário após um período de carência.
As ações são entregues da seguinte forma: 1/3 no primeiro ano, 1/3 no segundo
ano e 1/3 no terceiro ano.



Plano Performance Units (50%): bônus diferido atrelado ao cumprimento de metas
trienais da The AES Corporation. O pagamento é assumido localmente pela
Companhia e o indicador de referência é o fluxo de caixa da The AES Corporation.
O critério de pagamento prevê valores diferenciados para atingimento parcial, total
ou superação de metas. Os valores atribuídos passam a ser disponíveis da seguinte
forma: 1/3 no primeiro ano, 1/3 no segundo ano e 1/3 no terceiro ano, pagando-se
no início do 4º ano.

Comitê de Remuneração e Pessoas
Os membros do Comitê de Remuneração e Pessoas fazem jus ao pró-labore pago por reunião.
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

Este item não é aplicável à Companhia, considerando que a nossa constituição se deu em 20 de
março de 2020.
(iii)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

As remunerações dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Comitê de
Auditoria serão aprovadas em Assembleia Geral Ordinária de acionistas, determinada ao montante
que será empregado na remuneração global, como premissa básica de aprovação, a remuneração
dos administradores da Companhia deverá tratar-se um custo sustentável e que não comprometa
outros investimentos do negócio. Os reajustes são baseados no crescimento das remunerações
praticadas pelo mercado.
Ademais, os valores de remuneração pagos pela Companhia aos seus administradores são
comparados periodicamente com o mercado através de pesquisa salarial contratada junto a
consultorias especializadas. Tal pesquisa tem como objetivo a análise da competitividade da
remuneração dos administradores frente ao mercado selecionado e é composto por empresas que
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apresentam sólidas práticas em recursos humanos e/ou do mesmo segmento e porte da
Companhia.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

As razões que justificam a composição da remuneração paga aos Administradores são incentivos
para o alinhamento de seu interesse ao interesse de curto médio e longo prazo dos seus acionistas
e demais públicos de relacionamento, visando a melhoria constante do desempenho da Companhia
em suas diversas modalidades (financeira, de segurança, socioambiental, de governança, dentre
outras), bem como a atração e retenção de executivos de alta performance.
(v)

membros não remunerados

Os profissionais eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia e Comitês de
Assessoramento que, cumulativamente, exercem a função de Diretor Executivo ou empregado da
Companhia ou de outra sociedade do Grupo AES, não são remunerados pela Companhia
especificamente pela função de conselheiro de administração ou membro de comitê, uma vez que
o exercício de tal cargo é parte do contrato de trabalho celebrado entre o executivo e as Companhias
que compõem o Grupo AES, sendo remunerado no âmbito de tal contrato.
Tendo em vista que os atuais membros do Conselho de Administração, de seus comitês de
assessoramento, da Diretoria (estatutária e não estatutária) ocupam, até a data de apresentação
deste Formulário de Referência, cargos remunerados na controladora direta ou na controladora
indireta, conforme o caso, da Companhia, nenhum destes membros foi remunerado pela
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
A Companhia utiliza os seguintes mecanismos de avaliação de desempenho dos órgãos da
administração da Companhia:
•

Para o pagamento de salário/pró-labore e Benefícios diretos e indiretos, a Companhia utiliza
como indicadores as práticas de mercado da localidade de trabalho do administrador; e

•

Para o pagamento da remuneração variável (bônus), a Companhia considera como
principais indicadores de desempenho os seguintes itens (i) segurança; (ii) resultados
financeiros; e (iii) resultados estratégicos, considerando o alcance / superação de metas,
com pesos diferentes entre esses itens.

Os indicadores acima possuem os seguintes conceitos:
•

Segurança: Indicadores de fatalidades (próprias/população), reuniões e caminhadas de
segurança e afastamentos;

•

Resultados Financeiros: Lucro pré Tributado para AES Corp e margem de contribuição;

•

Resultados Estratégicos: Indicadores de crescimento, novos modelos de negócios,
operacionais e de construção;

Os resultados dos indicadores acima mencionados e o desempenho individual de cada Diretor
Estatutário são utilizados para o pagamento de bônus.
Os indicadores da Companhia são a base para o cálculo do bônus a ser pago, enquanto o
desempenho individual é um fator multiplicador em relação a performance da empresa, variando
de 0% a 120%.
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Estes indicadores são revisados anualmente, podendo ser alterados de acordo com a estratégia da
Companhia.

(d)

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
Para refletir a evolução dos indicadores de desempenho, a Companhia tem como prática o
pagamento de parcela da remuneração dos Administradores como remuneração variável conforme
mencionado no item 13.1(c) acima. Por sua vez, são realizadas mensalmente e apuradas no final
de cada mês do ano subsequente ao exercício social. Cada indicador tem um peso específico que,
ponderado, consolida a remuneração variável total, que é aprovada por um comitê regional e pelo
comitê mundial da The AES Corporation.

(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
A Companhia busca, por meio da prática de adoção de remunerações e benefícios compatíveis
com o mercado, atrair e reter profissionais qualificados, de forma a manter em seu quadro de
colaboradores profissionais incentivados e comprometidos com a sua estratégia de crescimento
sustentável e com seu plano de negócios.
Assim, a política da Companhia se alinha com os seus interesses de curto, médio e longo prazo na
medida em que atrela as metas financeiras, no qual se destaca o acompanhamento do seu
resultado mensurado pelo fluxo de caixa, lucro líquido, dentre outros, além de resultados de
desempenho operacional, disponibilidade comercial, etc.
Os objetivos da política de remuneração são sustentados pelos seguintes valores da Companhia:
•

segurança em primeiro lugar;

•

agir com integridade;

•

agilidade;

•

buscar excelência; e

•

realizar-se no trabalho.

A remuneração variável de curto prazo tem como objetivo incentivar o alcance dos resultados de
curto prazo da Companhia e está diretamente atrelada a seu desempenho financeiro e operacional.
Na remuneração variável de curto prazo que lhes pode ser atribuída, as metas dos diretores estarão
atreladas ao desempenho financeiro (metas financeiras) e operacional (metas individuais) da
Companhia. A remuneração variável de médio e longo prazos tem como objetivo promover o
alinhamento de interesses de médio e longo prazos entre acionistas e administradores, bem como
reforçar a capacidade de atrair, reter e motivar de forma efetiva executivos altamente qualificados.
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(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos
A Companhia adotou o programa de ILP para seus diretores estatutários. Esse programa é
estabelecido e administrado pela The AES Corporation, condicionado ao alcance de metas
corporativas globais e individuais, sendo o Brasil responsável por 50% do custo para o bônus
diferido (na forma das Perfomance Units) e a The AES Corporation responsável pelos outros 50%
que se referem a remuneração baseada em ações. Ademais na seção 13.15 do Formulário de
Referência, divulgamos as remunerações dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria estatutária reconhecidas no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de
sociedades sob controle comum e de nossas controladas, agrupadas por órgão.

(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não há remuneração ou benefícios vinculados à ocorrência de eventos societários da Companhia.

(h)
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria
Para a definição da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, são
utilizadas pesquisas salariais contratadas pela Companhia em consultorias especializadas.
Tais pesquisas levam em consideração estudos comparativos de posições com atribuições e
responsabilidades semelhantes em empresas do mesmo segmento ou empresas que possuem
boas práticas de recursos humanos e/ou governança corporativa.
Os resultados apresentados pelas pesquisas são comparados às práticas da Companhia e
avaliados pelo Comitê de Remuneração e Pessoas que realizam suas recomendações ao Conselho
de Administração, responsável por aprovar qualquer alteração ou manutenção proposta.
(i)

órgãos e comitês que participam do processo decisório e de que forma participam

O processo decisório relacionado às práticas de remuneração dos Administradores considera a
participação do Comitê de Remuneração e Pessoas que possui uma atuação meramente opinativa,
cabendo-lhe emitir sugestões e opiniões a serem submetidas ao Conselho de Administração, órgão
este responsável pela decisão final.
(ii)

critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual

A política de remuneração da Companhia segue as práticas com base em pesquisas de mercado
e visa atrair e reter profissionais competentes e qualificados para as funções previstas.
Para a definição dos valores alvos de remuneração variável e fixa, a Companhia utiliza uma
metodologia que mensura a importância e a complexidade relativas aos resultados esperados do
cargo.
Além disto, a Companhia utiliza pesquisas de remuneração para comparação das práticas internas
às práticas de mercado.
Tais pesquisas levam em consideração a participação de um grupo de empresas que são
selecionadas a partir dos seguintes critérios:
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•

empresas que atuam no mesmo setor;

•

empresas estruturadas, com processos claros e critérios definidos para gestão de pessoas
e remuneração; e

•

empresas em regiões competitivas.

(iii)
frequência e forma de avaliação do conselho de administração para adequação da
política de remuneração
A avaliação da adequação da política de remuneração é realizada anualmente, por ocasião da
convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Caso seja necessário alterar a política
de remuneração, a aprovação deverá ser objeto de deliberação pelo Conselho de Administração.
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Considerando que a constituição da companhia se deu em 20 de março de 2020, não houve o reconhecimento de qualquer
remuneração nos anos de 2017, 2018 e 2019 aos membros do Conselho de Administração, da Diretoria estatutária e do
Conselho Fiscal. Conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10 de fevereiro de
2021, os administradores serão remunerados pela Companhia apenas após a conclusão da incorporação pela Companhia
das ações de emissão da AES Tietê Energia S.A., sendo que, uma vez concluída a tal incorporação de ações, a
remuneração a ser paga pela Companhia aos seus administradores deverá observar a remuneração global da
administração da Companhia a ser deliberada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em abril de
2021.
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária
e conselho fiscal

Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Considerando que a constituição da companhia se deu em 20 de março de 2020, não houve o
reconhecimento de qualquer remuneração nos anos de 2017, 2018 e 2019 aos membros do
Conselho de Administração, da Diretoria estatutária e do Conselho Fiscal.
Conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10 de
fevereiro de 2021, os administradores serão remunerados pela Companhia apenas após a
conclusão da incorporação pela Companhia das ações de emissão da AES Tietê Energia S.A.,
sendo que, uma vez concluída a tal incorporação de ações, a remuneração a ser paga pela
Companhia aos seus administradores deverá observar a remuneração global da administração da
Companhia a ser deliberada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em
abril de 2021.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e
diretoria estatutária

(a)

termos e condições gerais

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(b)

principais objetivos do plano

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(c)

forma como o plano contribui para esses objetivos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(d)

como o plano se insere na política de remuneração do emissor

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(e)
como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio
e longo prazo
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(f)

número máximo de ações abrangidas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(g)

número máximo de opções a serem outorgadas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.
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(h)

condições de aquisição de ações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(i)

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(j)

critérios para fixação do prazo de exercício

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(k)

forma de liquidação

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(I)

restrições à transferência das ações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(m)
critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(n)
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia, portanto, nenhuma opção de compra de ações foi outorgada
pela Companhia aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de
ações pelos administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de
administração e pela diretoria estatutária

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia, portanto, nenhuma opção de compra de ações foi outorgada
pela Companhia aos seus administradores relacionados às ações de sua emissão e não houve
qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores da Companhia no final do
último exercício social.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatutária

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia, portanto, nenhuma opção de compra de ações foi outorgada
pela Companhia aos seus administradores relacionados às ações de sua emissão e não houve
qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores da Companhia no final do
último exercício social.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens 13.5 a 13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

(a)

modelo de precificação

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(b)
dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(c)
método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de
exercício antecipado
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(d)

forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.

(e)
justo

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações de emissão da Companhia.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis
detidas por administradores e conselheiros fiscais – por órgão

Os administradores da Companhia não são titulares de ações de emissão da Companhia, tendo
em vista que a integralidade do capital social é, na data de apresentação deste Formulário de
Referência, detida pela AES Tietê Energia S.A. (“Controladora”).
Adicionalmente, conforme declaração de tais membros realizada nos termos da regulamentação
aplicável, tendo em vista que Controladora é companhia aberta, os administradores da Companhia
não são titulares de ações de emissão da Controladora, de suas sociedades controladas ou sob
seu controle comum.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários

Este item não é aplicável à Companhia, considerando que nenhum plano de previdência foi
conferido aos membros do Conselho de Administração e aos diretores estatutários. Não obstante,
podemos vir a conferir plano de previdência aos membros do Conselho de Administração e aos
diretores estatutários.
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária E do Conselho Fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Este item não é aplicável à Companhia, considerando que nossa constituição se deu em 20 de março de 2020.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria´

Na presente data, não há mecanismos formalmente de remuneração ou indenização para os
administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
Não obstante, no âmbito de nossa atividade, e conforme prática comum de mercado, podemos vir
a negociar com membros de nossa Diretoria acordos de confidencialidade e de não concorrência
em caso de desligamentos. Tais acordos podem prever a compensação aos Administradores pelas
obrigações assumidas de não concorrência e confidencialidade das informações.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros
do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

Considerando que a constituição da companhia se deu em 20 de março de 2020, não houve o
reconhecimento de qualquer remuneração nos anos de 2017, 2018 e 2019 aos membros do
Conselho de Administração, da Diretoria estatutária e do Conselho Fiscal.
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal,
agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

Não foram reconhecidos valores no resultado da Companhia como remuneração de
administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão
que não a função que ocupam nos três últimos exercícios sociais.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal
reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades
sob controle comum e de controladas do emissor
As tabelas abaixo apresentam a remuneração de administradores e membros do conselho fiscal
reconhecida no resultado de controladores diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum
e de controladas da Companhia nos três últimos exercícios sociais. Tais valores foram pagos a
título de remuneração recebida em função do exercício de cargos na administração da controladora
ou de sociedades sob controle comum com a Companhia.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 (em R$) - remuneração recebida
em função do exercício de cargos na administração da controladora ou de sociedades
sob controle comum com a Companhia
Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

Controladores
diretos e
indiretos

30.660.663

-

-

30.660.663

Controladas

1.916.616

1.774.406

-

3.691.022

-

384.317

-

384.317

Sociedades sob
controle comum

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 (em R$) - remuneração recebida
em função do exercício de cargos na administração da controladora ou de sociedades
sob controle comum com a Companhia

Controladores
diretos e
indiretos
Controladas
Sociedades sob
controle comum

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

24.672.952

-

-

24.672.952

933.240

1.717.275

-

2.650.515

-

281.328

-

281.328

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 (em R$) - remuneração recebida
em função do exercício de cargos na administração da controladora ou de sociedades
sob controle comum com a Companhia
Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor
Controladores
diretos e
indiretos

7.999.045

-

-

7.999.045

Controladas

3.767.149

980.831

-

4.747.980

-

61.633

-

61.633

Sociedades sob
controle comum
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 13.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1 - Descrição dos recursos humanos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 2020, nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia não possuía empregados ou
colaboradores, até a data deste Formulário de Referência.
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

14.2 - Alterações relevantes – Recursos humanos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 2020, nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia não possuía empregados ou
colaboradores, até a data deste Formulário de Referência.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 2020, nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia não possuía empregados ou
colaboradores, até a data deste Formulário de Referência.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 2020, nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia não possuía empregados ou
colaboradores, até a data deste Formulário de Referência.

PÁGINA: 210 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

14.5 - Outras informações relevantes

Na data de entrega deste Formulário de Referência, a Companhia possui 2 colaboradores
destacados para o exercício das atividades da Auditoria Interna, 3 colaboradores destacados para
o exercício das funções das áreas de Compliance e mais 3 colaboradores designados para a área
de Controles Internos e de Riscos Corporativos.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira

Não

AES Tietê Energia S.A.
04.128.563/0001-10

Sim

23/11/2020

Não
500

100,000%

0

0,000%

500

100,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

500

100,000%

0

0,000%

500

100,000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

AES Tietê Energia S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.128.563/0001-10

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

3

0,001

12

0,001

15

Brasileira

Não

Sim

09/03/2021

10,500

330.193.232

27,310

412.741.540

Brasileira

Não

Sim

19/09/2020

61,610

1.562.372

0,130

485.954.088

Brasileira

Não

Não

05/08/2020

5,030

158.215.607

13,080

197.772.936

0,001

AES HOLDINGS BRASIL II S.A.
35.370.546/0001-19
Não
82.548.308
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

20,680

AES Holdings Brasil S.A.
05.692.190/0001-79
Não
484.391.716
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

24,350

BNDES Participações S.A.
00.383.281/0001-09
Não
39.557.329
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

9,910
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

AES Tietê Energia S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.128.563/0001-10

Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
00.001.180/0001-26

Brasileira-SP

Não

Não

29/12/2020

3,840

120.662.092

9,980

150.827.615

7,560

Não
30.165.523
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

149.602.257

19,019

598.634.165

49,499

748.236.422

37,499

786.265.136

100,000

1.209.267.480

100,000

1.995.532.616

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

AES HOLDINGS BRASIL II S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

35.370.546/0001-19

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Brasileira

Não

Sim

05/08/2020

100,000

0

0,000

500

100,000

AES Holdings Brasil S.A.
05.692.190/0001-79
Não
500
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

500

100,000

0

0,000

500

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES Holdings Brasil S.A.

05.692.190/0001-79

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Sim

14/01/2016

0,000

AES Cayman Guaíba, Ltd
Holandesa
Sim

Não

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

1

0,001

Fisica

712.196.924-68

0

0,000

1

Holandesa

Não

Sim

14/01/2016

99,999

0

0,000

150.238.273.001

99,999

0

0,000

0

0,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001

Cemig II, CV
15.248.541/0001-00
Não
150.238.273.001
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES Holdings Brasil S.A.

05.692.190/0001-79

TOTAL

150.238.273.002

100,000

0

0,000

150.238.273.002

100,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

AES Cayman Guaíba, Ltd
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

15.248.541/0001-00

Holandesa

Não

Sim

14/01/2016

100,000

0

0,000

100

100,000

Cemig II, CV

Não
100
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES Holdings Brasil S.A.

05.692.190/0001-79

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Sim

14/01/2016

0,000

AES Cayman Guaíba, Ltd
Holandesa
Sim

Não

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

1

0,001

Fisica

712.196.924-68

0

0,000

1

Holandesa

Não

Sim

14/01/2016

99,999

0

0,000

150.238.273.001

99,999

0

0,000

0

0,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001

Cemig II, CV
15.248.541/0001-00
Não
150.238.273.001
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES Holdings Brasil S.A.

05.692.190/0001-79

TOTAL

150.238.273.002

100,000

0

0,000

150.238.273.002

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cemig II, CV

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.248.541/0001-00

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Sim

12/07/2011

0,000

La Plata III, CV
Holandesa
Sim

Não
--

9.990

99,900

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

9.990

99,900

0

0,000

0

0,000

Sim

12/07/2011

OUTROS

0

0,000

The AES Corporation
Americana
Sim

Não
--

10

0,100

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

10

0,100
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cemig II, CV

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.248.541/0001-00

TOTAL

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

AES Cayman Guaíba, Ltd
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

15.248.541/0001-00

Holandesa

Não

Sim

14/01/2016

100,000

0

0,000

100

100,000

Cemig II, CV

Não
100
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cemig II, CV

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.248.541/0001-00

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Sim

12/07/2011

0,000

La Plata III, CV
Holandesa
Sim

Não
--

9.990

99,900

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

9.990

99,900

0

0,000

0

0,000

Sim

12/07/2011

OUTROS

0

0,000

The AES Corporation
Americana
Sim

Não
--

10

0,100

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

10

0,100
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cemig II, CV

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.248.541/0001-00

TOTAL

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cemig II, CV

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.248.541/0001-00

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Sim

12/07/2011

0,000

La Plata III, CV
Holandesa
Sim

Não
--

9.990

99,900

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

9.990

99,900

0

0,000

0

0,000

Sim

12/07/2011

OUTROS

0

0,000

The AES Corporation
05.847.968/0001-71

Americana

Sim

Não
--

10

0,100

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

10

0,100
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cemig II, CV

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.248.541/0001-00

TOTAL

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

PÁGINA: 227 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Sim

31/03/2018

CONTROLADORA / INVESTIDORA

La Plata III, CV
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

AES EDC Holding, LLC
Americana
Sim

Não
--

81

0,810

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

81

Não

Sim

31/03/2018

0,810

AES Foreign Energy Holdings, LLC
Americana
Sim

--

9.919

99,190

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

9.919

99,190

0

0,000

0

0,000

OUTROS

0

0,000
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

10.000

100,000

La Plata III, CV
TOTAL

10.000

100,000

0

0,000
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
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Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Não

31/03/2020

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

BlackRock Inc
Americana
Sim

Não
--

55.962.917

8,417

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

55.962.917

8,417

0

0,000

664.907.475

57,966

Não

31/03/2020

OUTROS

664.907.475

57,966

State Street Global Advisor
Americana
Sim

Não
--

35.165.849

5,289

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

35.165.849

5,289
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

The AES Corporation
The Capital Group
Americana
Sim

Não
--

98.333.882

14,789

Não

31/03/2020

Juridica
0

0,000

98.333.882

14,789

100,000

0

0,000

944.393.861

100,000

Americana

Não

Não

31/03/2020

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

944.393.861

Vanguard Group, Inc.

Sim

--

90.023.738

13,539

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

90.023.738

13,539
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES EDC Holding, LLC
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Sim

03/02/2015

OUTROS

The AES Corporation
Americana
Sim

Não
--

10.000

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

10.000

100,000
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES Foreign Energy Holdings, LLC
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Americana

Não

Sim

03/02/2015

0

0,000

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

OUTROS

The AES Corporation

Não
10.000

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

10.000

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cemig II, CV

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.248.541/0001-00

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Sim

12/07/2011

0,000

La Plata III, CV
Holandesa
Sim

Não
--

9.990

99,900

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

9.990

99,900

0

0,000

0

0,000

Sim

12/07/2011

OUTROS

0

0,000

The AES Corporation
Americana
Sim

Não
--

10

0,100

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

10

0,100
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cemig II, CV

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.248.541/0001-00

TOTAL

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

PÁGINA: 235 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Sim

31/03/2018

CONTROLADORA / INVESTIDORA

La Plata III, CV
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

AES EDC Holding, LLC
Americana
Sim

Não
--

81

0,810

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

81

Não

Sim

31/03/2018

0,810

AES Foreign Energy Holdings, LLC
Americana
Sim

--

9.919

99,190

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

9.919

99,190

0

0,000

0

0,000

OUTROS

0

0,000

PÁGINA: 236 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

10.000

100,000

La Plata III, CV
TOTAL

10.000

100,000

0

0,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Sim

31/03/2018

CONTROLADORA / INVESTIDORA

La Plata III, CV
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

AES EDC Holding, LLC
Americana
Sim

Não
--

81

0,810

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

81

Não

Sim

31/03/2018

0,810

AES Foreign Energy Holdings, LLC
Americana
Sim

--

9.919

99,190

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

9.919

99,190

0

0,000

0

0,000

OUTROS

0

0,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

10.000

100,000

La Plata III, CV
TOTAL

10.000

100,000

0

0,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.847.968/0001-71

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Não

31/03/2020

0,000

BlackRock Inc
Americana
Sim

Não
--

55.962.917

8,417

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

55.962.917

8,417

0

0,000

664.907.475

57,966

Não

31/03/2020

OUTROS

664.907.475

57,966

State Street Global Advisor
Americana
Sim

Não
--

35.165.849

5,289

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

35.165.849

5,289
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.847.968/0001-71

The Capital Group
Americana
Sim

Não
--

98.333.882

14,789

Não

31/03/2020

Juridica
0

0,000

98.333.882

14,789

100,000

0

0,000

944.393.861

100,000

Americana

Não

Não

31/03/2020

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

944.393.861

Vanguard Group, Inc.

Sim

--

90.023.738

13,539

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

90.023.738

13,539
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Não

31/03/2020

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

BlackRock, Inc
Americana
Sim

Não
--

55.962.917

8,417

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

55.962.917

8,417

0

0,000

664.907.475

57,966

Não

31/03/2020

OUTROS

664.907.475

57,966

State Street Global Advisor
Americana
Sim

Não
--

35.165.849

5,289

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

35.165.849

5,289
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

The AES Corporation
The Capital Group
Americana
Sim

Não
--

98.333.882

14,789

Não

31/03/2020

Juridica
0

0,000

98.333.882

14,789

100,000

0

0,000

944.393.861

100,000

Americana

Não

Não

31/03/2020

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

944.393.861

Vanguard Group, Inc

Sim

--

90.023.738

13,539

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

90.023.738

13,539
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES EDC Holding, LLC
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Sim

03/02/2015

OUTROS

The AES Corporation
05.847.968/0001-71Americana
Sim

Não
--

10.000

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

10.000

100,000

PÁGINA: 244 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES EDC Holding, LLC
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Sim

03/02/2015

OUTROS

The AES Corporation
05.847.968/0001-71

Americana

Sim

Não
--

10.000

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

10.000

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES Foreign Energy Holdings, LLC
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Sim

03/02/2015

OUTROS

The AES Corporation
05.847.968/0001-71

Americana

Sim

Não
--

10.000

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

10.000

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES Foreign Energy Holdings, LLC
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Sim

03/02/2015

OUTROS

The AES Corporation
Americana
Sim

Não
--

10.000

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

10.000

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Sim

31/03/2018

CONTROLADORA / INVESTIDORA

La Plata III, CV
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

AES EDC Holding, LLC
Americana
Sim

Não
--

81

0,810

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

81

Não

Sim

31/03/2018

0,810

AES Foreign Energy Holdings, LLC
Ameriana
Sim

--

9.910

99,190

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

9.910

99,190

0

0,000

0

0,000

OUTROS

0

0,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

9.991

100,000

La Plata III, CV
TOTAL

9.991

100,000

0

0,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Não

31/03/2020

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

BlackRock, Inc
Americana
Sim

Não
--

55.962.917

8,417

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

55.962.917

8,417

0

0,000

664.907.475

57,966

Não

31/03/2020

OUTROS

664.907.475

57,966

State Street Global Advisor
Americana
Sim

Não
--

35.165.849

5,289

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

35.165.849

5,289
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

The AES Corporation
The Capital Group
Americana
Sim

Não
--

98.333.882

14,789

Não

31/03/2020

Juridica
0

0,000

98.333.882

14,789

100,000

0

0,000

944.393.861

100,000

Americana

Não

Não

31/03/2020

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

944.393.861

Vanguard Group, Inc

Sim

--

90.023.738

13,539

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

90.023.738

13,539
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Não

31/03/2020

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

BlackRock, Inc
Americana
Sim

Não
--

55.962.917

8,417

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

55.962.917

8,417

0

0,000

664.907.475

57,966

Não

31/03/2020

OUTROS

664.907.475

57,966

State Street Global Advisor
Americana
Sim

Não
--

35.165.849

5,289

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

35.165.849

5,289
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

The AES Corporation
The Capital Group
Americana
Sim

Não
--

98.333.882

14,789

Não

31/03/2020

Juridica
0

0,000

98.333.882

14,789

100,000

0

0,000

944.393.861

100,000

Americana

Não

Não

31/03/2020

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

944.393.861

Vanguard Group, Inc

Sim

--

90.023.738

13,539

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

90.023.738

13,539
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Não

31/03/2020

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

BlackRock, Inc
Americana
Sim

Não
--

55.962.917

8,417

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

55.962.917

8,417

0

0,000

664.907.475

57,966

Não

31/03/2020

OUTROS

664.907.475

57,966

State Street Global Advisor
Americana
Sim

Não
--

35.165.849

5,289

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

35.165.849

5,289
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

The AES Corporation
The Capital Group
Americana
Sim

Não
--

98.333.882

14,789

Não

31/03/2020

Juridica
0

0,000

98.333.882

14,789

100,000

0

0,000

944.393.861

100,000

Americana

Não

Não

31/03/2020

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

944.393.861

Vanguard Group, Inc

Sim

--

90.023.738

13,539

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

90.023.738

13,539
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CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES EDC Holding, LLC
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Sim

03/02/2015

OUTROS

The AES Corporation
Americana
Sim

Não
--

10.000

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

10.000

100,000

PÁGINA: 256 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES Foreign Energy Holdings, LLC
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Sim

03/02/2015

OUTROS

The AES Corporation
Americana
Sim

Não
--

10.000

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

10.000

100,000
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Não

31/03/2020

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

BlackRock, Inc
Americana
Sim

Não
--

55.962.917

8,417

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

55.962.917

8,417

0

0,000

664.907.475

57,966

Não

31/03/2020

OUTROS

664.907.475

57,966

State Street Global Advisor
Americana
Sim

Não
--

35.165.849

5,289

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

35.165.849

5,289
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

The AES Corporation
The Capital Group
Americana
Sim

Não
--

98.333.882

14,789

Não

31/03/2020

Juridica
0

0,000

98.333.882

14,789

100,000

0

0,000

944.393.861

100,000

Americana

Não

Não

31/03/2020

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

944.393.861

Vanguard Group, Inc

Sim

--

90.023.738

13,539

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

90.023.738

13,539
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Não

31/03/2020

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

BlackRock, Inc
Americana
Sim

Não
--

55.962.917

8,417

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

55.962.917

8,417

0

0,000

664.907.475

57,966

Não

31/03/2020

OUTROS

664.907.475

57,966

State Street Global Advisor
Americana
Sim

Não
--

35.165.849

5,289

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

35.165.849

5,289
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

The AES Corporation
The Capital Group
Americana
Sim

Não
--

98.333.882

14,789

Não

31/03/2020

Juridica
0

0,000

98.333.882

14,789

100,000

0

0,000

944.393.861

100,000

Americana

Não

Não

31/03/2020

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

944.393.861

Vanguard Group, Inc

Sim

--

90.023.738

13,539

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

90.023.738

13,539
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.847.968/0001-71

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Não

31/03/2020

0,000

BlackRock, Inc
Americana
Sim

Não
--

55.962.917

8,417

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

55.962.917

8,417

0

0,000

664.907.475

57,966

Não

31/03/2020

OUTROS

664.907.475

57,966

State Street Global Advisor
Americana
Sim

Não
--

35.165.849

5,289

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

35.165.849

5,289
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.847.968/0001-71

The Capital Group
Americana
Sim

Não
--

98.333.882

14,789

Não

31/03/2020

Juridica
0

0,000

98.333.882

14,789

100,000

0

0,000

944.393.861

100,000

Americana

Não

Não

31/03/2020

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

944.393.861

Vanguard Group, Inc

Sim

--

90.023.738

13,539

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

90.023.738

13,539

PÁGINA: 263 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.847.968/0001-71

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Não

31/03/2020

0,000

BlackRock, Inc
Americana
Sim

Não
--

55.962.917

8,417

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

55.962.917

8,417

0

0,000

664.907.475

57,966

Não

31/03/2020

OUTROS

664.907.475

57,966

State Street Global Advisor
Americana
Sim

Não
--

35.165.849

5,289

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

35.165.849

5,289
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.847.968/0001-71

The Capital Group
Americana
Sim

Não
--

98.333.882

14,789

Não

31/03/2020

Juridica
0

0,000

98.333.882

14,789

100,000

0

0,000

944.393.861

100,000

Americana

Não

Não

31/03/2020

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

944.393.861

Vanguard Group, Inc

Sim

--

90.023.738

13,539

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

90.023.738

13,539
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ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Não

31/03/2020

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

BlackRock, Inc
Americana
Sim

Não
--

55.962.917

8,417

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

55.962.917

8,417

0

0,000

664.907.475

57,966

Não

31/03/2020

OUTROS

664.907.475

57,966

State Street Global Advisor
Americana
Sim

Não
--

35.165.849

5,289

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

35.165.849

5,289
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CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

The AES Corporation
The Capital Group
Americana
Sim

Não
--

98.333.882

14,789

Não

31/03/2020

Juridica
0

0,000

98.333.882

14,789

100,000

0

0,000

944.393.861

100,000

Americana

Não

Não

31/03/2020

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

944.393.861

Vanguard Group, Inc

Sim

--

90.023.738

13,539

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

90.023.738

13,539
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Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Não

31/03/2020

CONTROLADORA / INVESTIDORA

The AES Corporation
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

BlackRock, Inc
Americana
Sim

Não
--

55.962.917

8,417

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

55.962.917

8,417

0

0,000

664.907.475

57,966

Não

31/03/2020

OUTROS

664.907.475

57,966

State Street Global Advisor
Americana
Sim

Não
--

35.165.849

5,289

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

35.165.849

5,289
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Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

The AES Corporation
The Capital Group
Americana
Sim

Não
--

98.333.882

14,789

Não

31/03/2020

Juridica
0

0,000

98.333.882

14,789

100,000

0

0,000

944.393.861

100,000

Americana

Não

Não

31/03/2020

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

944.393.861

Vanguard Group, Inc

Sim

--

90.023.738

13,539

Juridica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

90.023.738

13,539
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

10/03/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
The AES Corporation

ON = 100%
PN = 0,00%
T = 100%

ON = 100%
PN = 0,00%
T = 100%

AES Foreign Energy
Holdings, LLC,

AES EDC Holding, LLC
T = 0,1%

T = 99,9%

La Plata III, CV
ON =
99,9%
PN =
0,00%
T = 0,1%

Cemig II, CV

T = 100%

AES Cayman Guaíba,
Ltd
ON = 00,000000001%
PN = 0,00%
T = 00,000000001%

ON = 99,999999999%
PN = 0,00%
T = 99,999999999%

BNDES Participações S.A. BNDESPAR
ON = 5,03%
PN = 13,08%
T = 9,91%

T = 100%

AES Holdings Brasil S.A.

AES Holdings Brasil II S.A.

Centrais Elétricas Brasileiras
S.A.

35.370.546/0001-19

05.692.190/0001-79

ON = 10,50%
PN = 27,31%
T = 20,68%

ON = 61,61%
PN = 0,13%
T = 24,35%

T = 100%AES

ON = 3,84%
PN = 9,98%
T = 7,56%

Outros
ON = 19,03%
PN = 49,50%
T = 37,50%

Tietê Energia S.A.

04.128.563/0001-10

T = 100%
T = 100%

T = 100%

T = 100%

T = 100%

T = 100%

Boa Hora 1 Geradora de Energia
Solar S.A.

Guaimbê Solar Holding S.A.
30.757.186/0001-99

24.302.776/0001-24

T = 100%

AES Tietê Integra Soluções
em Energia Ltda.
26.203.837/0001-21

AES Tietê Inova I Soluções
de Energia Ltda.

T = 100%

Guaimbê I Parque
Solar S.A.

AES Tietê Eólica S.A.
11.289.590/0001-30

Guaimbê II Parque
Solar S.A.
21.904.039/0001-03

AES Brasil Energia S.A.
37.663.076/0001-07

AES Tucano Holding I S.A.
33.113.381/0001-74

ON = 5,0%
PN = 95,0%
T = 50%

T = 100%

31.291.999/0001-07

24.302.787/0001-04

T = 100%

Nova Energia Holding S.A.
22.853.844/0001-18

28.937.900/0001-89

19.371.213/0001-58

T = 100%

Boa Hora 2 Geradora de Energia
Solar S.A.
T = 100%

AGV Solar IV Geradora de
Energia S.A.

AES Tietê Inova Soluções de
Energia Ltda.

Tucano Holdings III S.A.

28.938.999/0001-33

35.714.529/0001-51

Centrais Eólicas Ametista S.A
11.201.885/0001-03.
T = 100%

Centrais Eólicas Caetié S.A.
11.201.767/0001-03
T = 100%

34.623.550/0001-89

T = 100%

AES Tietê Inova II Soluções
de Energia Ltda.
24.014.782/0001-86

T = 100%

AGV Solar VI Geradora de
Energia S.A.

T = 100%

28.937.919/0001-25

Tucano F6 Geração de Energias
SPE S.A.

Tucano F6 Geração de Energias
SPE S.A.

35.805.346/0001-41

Ventus Holding de Energia
Eólica Ltda. 06.864.892/000155

T = 49%

Tucano F1 Geração de Energias
SPE S.A.
35.636.816/0001-90

T = 51%

Brasventos Eolo
Geradora de Energia S.A.
11.637.090/0001-42

T = 100%

Tucano F2 Geração de Energias
SPE S.A.

T = 100%

Tucano F3 Geração de Energias
SPE S.A

36.230.315/0001-72

T = 100%

Tucano F5 Geração de Energias
Ltda.

35.806.317/0001-02

36.230.315/0001-72

T = 49%

Brasventos Miassaba 3
Geradora de Energia S.A.

T = 51%

11.839.616/0001-77

35.836.427/0001-09

T = 100%

Guaimbê III Parque
Solar S.A.
22.011.002/0001-19
T = 100%

Centrais Eólicas Borgo S.A.
12.041.341/0001-94

Guaimbê IV Parque
Solar S.A.
21.983.147/0001-19

Centrais Eólicas da Prata S.A.
11.201.797/0001-01

Guaimbê V Parque
Solar S.A.

T = 100%

AES Tucano Holding II S.A.

T = 100%

Boa Hora 3 Geradora de Energia
Solar S.A.
24.302.734/0001-93

T = 100%

ON = 95,0%
PN = 5,0%
T = 50%

AGV Solar V Geradora de
Energia S.A.

T = 100%
T = 100%

Unipar Carbocloro S.A.
33.958.695/001-78

T = 100%

T = 100%

T = 100%
T = 100%

T = 100%

Tucano F7 Geração de Energias
SPE S.A.
36.230.329/0001-96

T = 100%

T = 49%
T = 100%

Tucano F4 Geração de Energias
SPE S.A.
35.836.426/0001-64

Rei dos Ventos 3 Geradora
de Energia S.A.

T = 51%

11.637.104/0001-28

Tucano F8 Geração de Energias
SPE S.A.
36.230.295/0001-30

T = 100%

22.010.973/0001-44

T = 100%
Centrais Eólicas dos Araças S.A.
11.201.833/0001-37

T = 100%
Centrais Eólicas Dourados S.A.
12.041.319/0001-44

T = 100%
Centrais Eólicas Espigão S.A.
11.197.321/0001-44

T = 100%
Centrais Eólicas Maron S.A.
12.041.214/0001-95

T = 100%
Centrais Eólicas Morrão S.A
12.049.829/0001-68.

T = 100%
Centrais Eólicas Pilões S.A.
11.201.797/0001-01

T = 100%
Centrais Eólicas Serra do
Espinhaço S.A.
12.049.958/0001-56

T = 100%
Centrais Eólicas Serraíma S.A.
12.047.526/0001-06

T = 100%
Centrais Eólicas Tanque S.A.
12.048.059/0001-39

T = 100%
Centrais Ventos do Nordeste S.A.
11.204.086/0001-90

T = 100%
Centrais Eólicas Pelourinho S.A.
12.048.031/0001-00
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o
controlador seja parte

Não aplicável, tendo em vista que não há nenhum acordo de acionistas arquivado na sede da
Companhia.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de
controle e administradores do emissor

Desde a constituição da Companhia, realizada em 20 de março de 2020, até a data de
apresentação deste Formulário de Referência, houve apenas a alteração relevante na participação
do grupo de controle da Companhia abaixo descrita:
evento

Alteração de controle da Companhia

principais
condições do
negócio

Aquisição pela AES Tietê Energia S.A. da totalidade das ações de emissão da
Companhia

sociedades
envolvidas

Alienantes: Stigma Holdings Participações Ltda. e Kappa Holdings Participações Ltda.
Adquirente: AES Tietê Energia S.A.
Emissora das ações alienadas: AES Brasil Energia S.A.

efeitos da
operação no
quadro acionário
da Companhia

Quadro acionário da Companhia antes da operação
Nome

Ações

%

Stigma Holdings Participações Ltda.

250

50%

Kappa Holdings Participaçoes Ltda.

250

50%

Quadro acionário da Companhia depois da operação
Nome

Ações

%

AES Tietê Energia S.A.

500

100%

quadro
societário antes
e depois da
operação

As informações referentes ao quadro societário da Companhia constam do campo
“efeitos da operação no quadro acionário da Companhia” acima.

mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

Não aplicável, tendo em vista que a operação resultou na transferência do controle da
Companhia ao acionista único da Companhia, mediante alienação de ações detidas
pela totalidade dos antigos acionistas da Companhia.
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15.7 - Principais Operações Societárias

15.7 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou
coligadas

Desde a constituição da Companhia, realizada em 20 de março de 2020, até a data de
apresentação deste Formulário de Referência, houve apenas o evento societário abaixo indicado
com efeito relevante para a Companhia:
evento

Alteração de controle da Companhia

principais
condições do
negócio

Aquisição pela AES Tietê Energia S.A. da totalidade das ações de emissão da
Companhia

sociedades
envolvidas

Alienantes: Stigma Holdings Participações Ltda. e Kappa Holdings Participações Ltda.
Adquirente: AES Tietê Energia S.A.
Emissora das ações alienadas: AES Brasil Energia S.A.

efeitos da
operação no
quadro acionário
da Companhia

Quadro acionário da Companhia antes da operação
Nome

Ações

%

Stigma Holdings Participações Ltda.

250

50%

Kappa Holdings Participaçoes Ltda.

250

50%

Quadro acionário da Companhia depois da operação
Nome

Ações

%

AES Tietê Energia S.A.

500

100%

quadro
societário antes
e depois da
operação

As informações referentes ao quadro societário da Companhia constam do campo
“efeitos da operação no quadro acionário da Companhia” acima.

mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

Não aplicável, tendo em vista que a operação resultou na transferência do controle da
Companhia ao acionista único da Companhia, mediante alienação de ações detidas
pela totalidade dos antigos acionistas da Companhia.
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

15.8 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 15.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização
de transações com partes relacionadas
A Companhia adota uma Política de Transações com Partes Relacionadas (“Política”), a qual foi
aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de dezembro de 2020,
conforme revisada em 10 de fevereiro de 2021, e define de forma objetiva conceitos sobre partes
relacionadas, transações com partes relacionadas e situações envolvendo conflitos de interesses,
além de estabelecer exigências mínimas de divulgação de informações sobre essas transações. A
Política tem como objetivo dar transparência aos acionistas da Companhia, investidores e ao
mercado em geral.
A Companhia, quando da celebração de operações com partes relacionadas, adota práticas que
têm por objetivo não gerar qualquer benefício ou prejuízo injustificável para a Companhia ou para
quaisquer outras partes, com base em termos e condições que seriam aplicáveis a operações
semelhantes com terceiros, utilizando-se de cotações e pesquisas de mercado na implementação
de seus negócios e contratação de serviços, tendo por critério a busca pelas melhores condições
técnicas e de preços, cabendo a decisão da realização das transações, independentemente desta
ser realizada entre partes relacionadas ou não, ao responsável da área que motivou a contratação
do produto ou serviço.
Além disso, a Lei das Sociedades por Ações proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer
ato gratuito com a utilização de ativos da companhia, em detrimento da Companhia; (ii) receber,
em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem
autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida por meio de assembleia geral; e
(iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou
nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.
Em adição às diretrizes definidas pela Política e pela Lei das Sociedades por Ações, devem ser
observadas as disposições do Estatuto Social da Companhia, Código de Conduta, Regimentos
Internos dos Conselho de Administração e respectivos Comitês de Assessoramento, Regras de
Ética e Compliance, Política de Alçadas, Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC nº 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas (nos termos aprovados pela
Comissão de Valores Mobiliários – “CVM”), Instrução CVM nº 480/09 e Regulamento de Listagem
e Sanções Pecuniárias do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
A prática recomendada pela Companhia para possíveis conflitos de interesse é baseada no
princípio de que o(a) envolvido(a) ou seus representantes devem se afastar, imediatamente do
processo específico, opinião e da tomada de decisão respectiva ao seu conflito. No âmbito das
aprovações de Transações entre Partes Relacionadas submetidas ao Conselho de Administração
e/ou à Diretoria caberá a cada administrador informar ao seu superior imediato, ao Presidente do
Conselho de Administração ou, caso o conflito envolva o próprio Presidente do Conselho de
Administração, ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, seu potencial conflito de
interesse, tão logo o assunto seja incluído na pauta ou proposto e, de qualquer forma, antes do
início de qualquer discussão sobre cada tema.
Conforme previsto na Política, a Companhia e/ou suas controladas poderão realizar Transações
com Partes Relacionadas desde que as operações estejam (i) de acordo com os interesses da
Companhia, (ii) em condições estritamente comutativas ou com pagamento compensatório
adequado, e (iii) realizadas de forma transparente frente aos acionistas e ao mercado em geral, nos
termos da regulamentação aplicável.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
Toda e qualquer Transação com Partes Relacionadas celebrada pela Companhia deve ser
submetida à aprovação pela Diretoria. Adicionalmente, serão submetidas à aprovação do Conselho
de Administração da Companhia as Transações com Partes Relacionadas que envolvam valor,
individual ou em uma série de operações com mesmas partes e objeto e em um mesmo exercício
social, igual ou superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), com exceção das
(a) controladas cujo capital social seja direta ou indiretamente integralmente detido pela
Companhia; (b) controladas cujo capital social seja direta ou indiretamente integralmente detido
pela Companhia, com exceção de uma ação/quota, detida por outrem a fim de garantir a pluralidade
de sócios.
Sem prejuízo do previsto no parágrafo anterior, não serão submetidas à aprovação do Conselho
de Administração da Companhia, independentemente do valor envolvido, as Transações com
Partes Relacionadas que sejam relativas à celebração de contratos de compra e venda de energia
com Partes Relacionadas.
Ainda, competirá ao Conselho de Administração da Companhia deliberar acerca da prestação de
quaisquer garantias por obrigações de Partes Relacionadas que excedam, isolada ou
conjuntamente, o valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por exercício social, exceto pela
prestação de garantias por obrigações relacionadas a contratos de energia, assumidas por
(a) controladas direta ou indiretamente integralmente detidas pela Companhia; (b) controladas cujo
capital social seja direta ou indiretamente integralmente detido pela Companhia, com exceção de
uma ação/quota, detida por outrem a fim de garantir a pluralidade de sócios; ou (c) sociedades
coligadas da Companhia, até o limite da proporção que a participação da Companhia represente
em relação ao capital social total de tais sociedades, desde que os demais sócios da referida
coligada não sejam Partes Relacionadas da Companhia.
A Diretoria e/ou o Conselho de Administração, conforme o caso, mediante solicitação, terá acesso
a todos os documentos relacionados às Transações com Partes Relacionadas, incluindo qualquer
parecer ou opinião técnica que, a seu critério, entenda necessário para deliberar acerca da
Transação com Parte Relacionada.
É vedada a concessão de empréstimos em favor de Administrador, do controlador e de acionistas
que detenham participação societária relevante.
A Companhia divulgará de forma clara e precisa as informações sobre Transações com Partes
Relacionadas por meio de suas demonstrações contábeis periódicas e do Formulário de
Referência, na forma exigida pela regulamentação aplicável.
Cabe ao Comitê de Auditoria avaliar, monitorar e recomendar à administração da Companhia a
correção ou aprimoramento da Política, bem como os procedimentos para monitorar os potenciais
conflitos de interesses dos executivos, administradores e acionistas da Companhia.
A Política pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Av. Luiz Carlos
Berrini, nº 1.376, 12º andar da Torre A, Brooklin Paulista, São Paulo SP; e (ii) internet: site da
Companhia (ri.aesbrasil.com.br), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Considerando a data de constituição da Companha até a data deste Formulário de Referência, não foram realizadas
transações com partes relacionadas, com exceção das despesas incorridas pela Companhia até o momento (incluindo
custos administrativos e de auditoria), as quais foram pagas pela AES Tietê.
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses
e demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas
ou do pagamento compensatório adequado

(a)

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 2020 e, portanto, não foram
celebradas quais operações entre partes relacionadas no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.

(b)
demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 2020 e, portanto, não foram
celebradas quais operações entre partes relacionadas no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

16.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 16.
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

500,00

500

0

500

4.600.000.000,00

0

0

0

500,00

500

0

500

500,00

500

0

500

Valor do capital (Reais)
Capital Integralizado

10/12/2020
Tipo de capital
23/11/2020
Tipo de capital

Capital Autorizado

Capital Emitido

20/03/2020
Tipo de capital
20/03/2020

Prazo de integralização

Capital Subscrito
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17.2 - Aumentos do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou aumentos do capital social nos últimos três exercícios sociais.
considerando que não foram realizados aumentos de capital social até a data da divulgação deste Formulário de
Referência.
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, considerando que desde a data de constituição da Companhia até a data de divulgação deste Formulário de
Referência, não foram realizados desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações nos últimos três exercícios
sociais.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, considerando que desde a data de constituição da Companhia até a data de divulgação deste Formulário de
Referência, não foram realizadas reduções de capital social.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 17.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25,0% do lucro líquido
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, após pagar todas as suas obrigações, os acionistas
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas
respectivas participações no capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações
tomadas em assembleia geral poderá retirar-se do quadro acionário, mediante o reembolso do valor
de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por
Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e
IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no
prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que
deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, IV da Lei das Sociedades por Ações.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas assembleias gerais
e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não aplicável
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto
de acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

O Estatuto Social da Companhia não estabelece hipóteses que limitem o direito de voto de
acionistas. Não obstante, há previsão de hipóteses em que há obrigatoriedade de realização de
oferta pública (“OPA”), conforme listadas abaixo:


a Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, quanto por
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição suspensiva ou
resolutiva de que o Adquirente se obrigue a efetivar OPA, tendo por objeto as ações de
emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas da Companhia, observando
as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo
Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista
Controlador Alienante;



a saída voluntária da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA,
respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, e observados os seguintes
requisitos: (i) o preço ofertado deverá ser justo, o qual deverá ser obtido conforme disposto
no artigo 45 deste Estatuto Social e nas demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis, sendo possível o pedido de nova avaliação da Companhia; e (ii) acionistas
titulares de mais de 1/3 (um terço) das Ações em Circulação, deverão aceitar a OPA ou
concordar expressamente com a saída do Novo Mercado sem efetuar a venda das ações;
e



A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado estará condicionada à efetivação de OPA a
ser realizada com as mesmas características descritas no artigo 44 do Estatuto Social.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos
patrimoniais ou políticos previstos no estatuto

O Estatuto Social da Companhia prevê que pode ser excluído o direito de preferência ou reduzido
o prazo de 30 dias para seu exercício de que trata o parágrafo 4º do artigo 171 da Lei das
Sociedades por Ações nas emissões de ações e debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição
pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos
termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
A Lei das Sociedades por Ações outorga à Assembleia Geral o direito de suspender o exercício de
direitos pelo acionista que deixar de cumprir obrigação imposta por lei ou pelo estatuto social da
Companhia, cessando tal suspensão imediatamente após o cumprimento de tal obrigação. O
estatuto social da Companhia não prevê qualquer hipótese de restrição de exercício de direitos
pelos acionistas.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à negociação. A oferta
pública inicial de ações da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à
negociação.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não tem valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à
negociação

Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não houve a emissão de valores
mobiliários até a data da divulgação deste Formulário de Referência.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não tem valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros até a data de divulgação deste Formulário de Referência.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não foram emitidos títulos no exterior até a data da divulgação
deste Formulário de Referência.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros,
incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a
valores mobiliários do emissor

Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não foram realizadas ofertas públicas
de distribuição por nós ou por terceiros, incluindo nossos controladores e nossas coligadas e
controladas, relativas a valores mobiliários de nossa emissão.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas

Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não foram realizadas ofertas públicas
de distribuição de valores mobiliários até a data de divulgação deste Formulário de Referência.
(a)

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Não aplicável, tendo em vista que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não
realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.

(b)
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas
de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável, tendo em vista que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não
realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.

(c)

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável, tendo em vista que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não
realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas
a ações de emissão de terceiros

Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não foram realizadas ofertas públicas
de aquisição relativas a ações de emissão de terceiro até a data da divulgação deste Formulário
de Referência.

PÁGINA: 297 de 308

Formulário de Referência - 2020 - AES BRASIL ENERGIA S.A.

Versão : 2

18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 18.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data da divulgação deste Formulário de Referência, não possuímos nenhum plano de recompra de ações em
vigência.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não há valores mobiliários mantidos em tesouraria até a data da
divulgação deste Formulário de Referência.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3 - Outras inf. Relev. – recompra / tesouraria

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 19.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

10/02/2021

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Companhia, seus acionistas controladores, diretos ou indiretos, membros do conselho de
administração, diretores, membros do conselho fiscal, membros dos comitês ou de quaisquer
órgãos com funções técnicas e consultivas, criados por disposição estatutária, empregados da
Companhia que, em virtude de seu cargo, função ou posição, ou circunstancialmente, tenham
acesso a Informações Relevantes, quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição
nos Acionistas Controladores, nas sociedades controladas e nas sociedades coligadas, tenha
acesso ou conhecimento de informações relevantes, prestadores de serviços e qualquer pessoa
que tenha aderido expressamente à Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da
Companhia (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
A Companhia adota as regras estabelecidas na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM
358”), quanto à negociação de valores mobiliários de sua emissão. Sendo assim, as Pessoas Vinculadas são vedadas de negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia, incluindo operações com derivativos que envolvam valores mobiliários de emissão da
Companhia, nos períodos e condições descritos abaixo. A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia tem
por finalidade registrar e esclarecer os critérios e procedimentos a serem empregados pelas Pessoas Vinculadas para evitar que os
valores mobiliários sejam por elas negociados mediante a utilização de informação privilegiada, prevenindo, assim, a ocorrência da
prática de insider trading, isto é, a utilização de informação privilegiada de que a Pessoa Vinculada tenha conhecimento e da qual deva
manter sigilo, por força do disposto no artigo 155, §§ 1º a 4º, da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM 358, capaz de
propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, com valores mobiliários. A
Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) site da
Companhia (ri.aesbrasil.com.br; (ii) site da CVM (www.cvm.gov.br); e (iii) site da B3 (www.b3.com.br).
Períodos de vedação e descrição
Nenhuma Pessoa Vinculada com acesso à informação privilegiada poderá negociar a qualquer
dos procedimentos de fiscalização tempo valores mobiliários de emissão da Companhia, independente de determinação do Diretor
de Relações com Investidores, antes que tal informação seja divulgada ao mercado. As Pessoas
Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários de emissão da Companhia nos seguintes
períodos: (i) no período de 15 (quinze dias anterior à divulgação das informações trimestrais (ITR)
e anuais (DFP) s da Companhia e no próprio dia da divulgação, enquanto a informação não se
torna pública;(ii) se houver intenção de promover fusão, incorporação, cisão total ou parcial,
transformação ou reorganização societária envolvendo a Companhia; (iii) desde a data da ciência
do Ato ou Fato Relevante ainda não divulgado ao mercado, até o momento em que tal divulgação
for efetivada; (iv) se estiver em curso a aquisição ou alienação de ações de emissão da
Companhia, pela própria Companhia, suas Sociedades Coligadas ou outra sociedade sob
controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim;; (vr) nos
períodos determinados pela regulamentação emitida pela CVM; e/ou (vii) nos demais períodos
declarados pelo Diretor de Relações com Investidores como períodos especiais de vedação à
negociação.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 20.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à
divulgação de informações

As normas, regimentos e procedimentos internos relativos à divulgação de informações que a
Companhia adota estão descritos na sua Política de Divulgação e Manutenção de Sigilo de
Informações Relevantes, conforme disposta no item 21.2 deste Formulário de Referência.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos
procedimentos relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes
não divulgadas
A Companhia possui uma Política de Divulgação e Manutenção de Sigilo de Informações
Relevantes e de Negociação de Valores Mobiliários (“Política de Divulgação e Negociação” ou
“Política”) com o objetivo de estabelecer diretrizes e procedimentos a serem observados pela
Companhia e pessoas a ela vinculadas (“Pessoas Relacionadas”), no que tange à divulgação de
Ato ou Fato Relevante (“Informações Relevantes” ou “Informações Privilegiadas”) e a
manutenção do sigilo de Informações Privilegiadas, assim como a negociação de Valores
Mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles referenciados, nos termos da Instrução CVM nº
358, de 3 de janeiro de 2002, e suas alterações posteriores, assegurando transparência da
negociação a todos os interessados. A presente Política foi elaborada nos termos da legislação
aplicável.
A Política da Companhia foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 18
de dezembro de 2020, conforme revisada em reunião do Conselho de Administração realizada em
10 de fevereiro de 2021.
Público
A Política é destinada a: (i) Companhia; (ii) seus Acionistas Controladores; (iii) Administradores; (iv)
Conselheiros Fiscais; e (v) conforme identificação realizada pelo DRI, quem tenha acesso,
permanente ou eventual, a Informações Relevante, em virtude de (a) cargo, função ou posição na
Companhia, Acionistas Controladores, Sociedades Controladas ou Sociedades Coligadas,
incluindo os respectivos empregados, estagiários e outros colaboradores, ou (b) relação comercial,
profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores independentes, analistas de
valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição.
Adesão
A adesão à Política, na forma do artigo 16, parágrafo 1º, da Instrução CVM 358/2002 e alterações
posteriores, é realizada mediante a assinatura, pelas Partes Relacionadas, do Termo de Adesão
(anexo I da Política), ou realizar adesão eletrônica, por meio de sistema específico. A Companhia
também pode requerer a adesão por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição
nos Acionistas Controladores, nas Sociedades Controladas e nas Sociedades Coligadas, tenha
acesso ou conhecimento de Informações Relevantes, incluindo prestadores de serviços.
Responsabilidades Partes Relacionadas
As Partes Relacionadas devem guardar sigilo acerca de Informações Privilegiadas ou Relevantes
às quais tenham acesso até que tais Informações Relevantes sejam divulgadas ao mercado, bem
como zelar para que seus subordinados e terceiros de sua confiança também o façam.
As Partes Relacionadas devem abster-se de discutir Informações Relevantes em lugares públicos.
Da mesma forma, as Pessoas Relacionadas somente deverão tratar de assuntos relacionados à
Informação Relevante com aqueles que dela tenham necessidade de ter conhecimento.
A Parte Relacionada que tiver conhecimento de Informação Relevante deverá comunicar tal
informação ao Diretor de Relações com Investidores que promoverá sua divulgação. Caso os
Acionistas Controladores e Conselheiros Fiscais constatem a omissão do Diretor de Relações com
Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação (inclusive na hipótese do
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
artigo 6º, parágrafo único, da Instrução CVM 358/2002), a Pessoa Relacionada em questão deverá
comunicar imediatamente a Informação Relevante à CVM.
Responsabilidades Companhia
Cabe à Companhia divulgar e comunicar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na
página da CVM, na rede mundial de computadores, e, se for o caso, às Bolsas de Valores e
entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários da Companhia sejam
negociados, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como
zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais
valores mobiliários sejam admitidos à negociação. Além disso, a Companhia necessita responder
prontamente às eventuais solicitações de esclarecimentos adicionais, correções, aditamento ou
republicação de Informações Relevantes encaminhadas pela CVM ou pela Bolsa de Valores.
Forma e Meio de Comunicação
A comunicação de Informações Relevantes à CVM e às Bolsas de Valores deve ser feita
imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente a Informação
Relevante, de forma clara e precisa, em linguagem acessível ao público investidor, indicando,
ainda, sempre que possível, os valores envolvidos e outros esclarecimentos que a Companhia
entender necessário.
A Informação Relevante deve ser divulgada ao público por meio (i) de portal de notícias com página
na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a
informação em sua integralidade; (ii) da página na rede mundial de computadores da Companhia,
em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e às Entidades do Mercado; e (iii) do sistema
de envio de informações periódicas e eventuais da CVM.
Penalidades
Além de potenciais repercussões nas esferas cível, administrativa e criminal, a violação às
disposições da Política de Divulgação e Negociação sujeitará a Pessoa Relacionada a respondera
procedimento interno de caráter disciplinar, o qual poderá resultar, inclusive, na perda do emprego
ou no término da relação de prestação de serviços à Companhia, às Sociedades Controladas ou
às Sociedades Coligadas, conforme o caso, nos termos da Política.
Disponibilidade
A Política na íntegra pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) site da Companhia
(ri.aesbrasil.com.br); (ii) site da CVM (www.cmv.gov.br); e (iii) site da B3 (www.b3.com.br).
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção,
avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações

O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política
de divulgação de informações da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

21.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 21.
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