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

AES BRASIL OPERAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 00.194.724/0001-13
NIRE 35.300.574.290

FATO RELEVANTE CONJUNTO
A AES BRASIL ENERGIA S.A. (“AES Brasil”) e a AES BRASIL OPERAÇÕES S.A., sucessora por incorporação
da AES Tietê Energia S.A., (“AES Operações” e, em conjunto com a AES Brasil, “Companhias”), em cumprimento
ao disposto do artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de
2021, conforme alterada (“Resolução CVM 44”) e na Instrução da CVM nº 565, de 15 de junho de 2015, vêm
informar que, nesta data, foi aprovada pelos Conselhos de Administração das Companhias a proposta de cisão
parcial da AES Operações, com a subsequente incorporação da totalidade do Acervo Cindido (conforme definido
no item 2.1 abaixo) pela AES Brasil, nos termos dos artigos 227 e 229 da Lei das Sociedades por Ações, a qual
será submetida às Aprovações Societárias (conforme definido no item 10.2 abaixo) (“Operação”).

RESUMO DA OPERAÇÃO
A Operação tem como objetivo concentrar os projetos greenfield de energia renovável sob a AES Brasil sem
qualquer participação, direta ou indireta, da AES Operações. A proposta da Operação consiste na cisão parcial da
AES Operações, com a subsequente incorporação, pela AES Brasil, da totalidade do acervo cindido da AES
Operações, avaliado com base no critério contábil, que compreende a integralidade dos saldos de investimentos
nas sociedades AES Tucano Holding I S.A. (“AES Tucano I”), AES Tucano Holding II S.A. (“AES Tucano II”) e
Tucano F5 Geração de Energias Ltda. (“Tucano F5”) (“Acervo Cindido”).
Ao longo dos últimos anos, a AES Brasil vem se reestruturando com o intuito de otimizar a sua estrutura societária
e de capital e concentrar esforços na geração de energia renovável. Consistente com o plano de reestruturação
aprovado em dezembro de 2020, a Operação visa a organizar as atividades de desenvolvimento de projetos
greenfield de energia renovável da AES Brasil separadamente de seus investimentos operacionais, como forma
de otimizar o acesso ao capital necessário para financiar os seus planos de crescimento.
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IDENTIFICAÇÃO DAS SOCIEDADES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO E DESCRIÇÃO
SUCINTA DAS ATIVIDADES POR ELAS DESEMPENHADAS

1.1

AES Brasil

1.2

1.1.1

Identificação. AES Brasil é uma companhia aberta, listada na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”), com ações de sua emissão admitidas à negociação no segmento da B3 denominado
“Novo Mercado”, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Luiz Carlos
Berrini, nº 1.376, 12º andar da Torre A – Sala Digitalização, Brooklin Paulista, CEP 04.571-936,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº
37.663.076/0001-07.

1.1.2

Atividades. A AES Brasil tem por objeto social: (i) participar em outras sociedades como sócia,
acionista ou quotista; (ii) 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; (iii) 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; (iv) prestar todo e qualquer serviço; e (v) desenvolvimento de outras atividades
correlatas de interesse da AES Brasil.

AES Operações
1.2.1

Identificação. AES Operações é uma companhia aberta, cujo capital social é, nesta data, integral
e diretamente detido pela AES Brasil, listada na B3, com ações de sua emissão admitidas à
negociação no segmento da B3 denominado “Segmento Básico”, com sede na cidade de Bauru,
estado de São Paulo, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, S/N, Distrito Industrial
Marcus Vinícius Feliz Machado, CEP 17039-800, KM 343+95, Sala 07, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 00.194.724/0001-13.

1.2.2

Atividades. A AES Operações tem por objeto social: (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, além de fontes não
renováveis e termoelétricas de qualquer natureza, bem como desempenhar qualquer atividade
relacionada a este objeto, como a instalação e implantação de projetos de produção independente
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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 entidade; (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, observando o que dispõe o Contrato de Concessão; e (iv) participar em outras sociedades
como sócia, acionista ou quotista, desde que o respectivo objeto social destas sociedades esteja
abrangido nos itens (i) a (iii) acima.
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DESCRIÇÃO E PROPÓSITO DA OPERAÇÃO

2.1

Descrição
A proposta de Operação, cuja eficácia, uma vez obtidas as Aprovações Societárias, estará condicionada à
implementação das Condições Suspensivas (conforme definido no item 10.3 abaixo), consiste na cisão
parcial da AES Operações, com a subsequente incorporação, pela AES Brasil, da totalidade do Acervo
Cindido, conforme indicado no item 6 abaixo.
A Operação acarretará uma redução do patrimônio líquido da AES Operações em montante
correspondente ao valor contábil do Acervo Cindido, no montante de R$758.709.442,59 (setecentos e
cinquenta e oito milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove
centavos), de acordo com o Laudo de Avaliação (conforme definido no item 10.1 abaixo).
Tendo em vista que a totalidade das ações de emissão da AES Operações são de titularidade da AES
Brasil, a incorporação pela AES Brasil do Acervo Cindido, no âmbito da Operação, não acarretará aumento
do capital social da AES Brasil nem a emissão de novas ações pela AES Brasil, de modo que não haverá
diluição na participação acionária dos atuais acionistas da AES Brasil em decorrência da Operação.

2.2

Propósito da Operação
Com a conclusão da Operação, tal como proposta, os projetos greenfield de energia renovável estarão
concentrados sob a AES Brasil sem qualquer participação, direta ou indireta, da AES Operações. Para
mais informações, veja o item 3.1 abaixo.
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS, CUSTOS E RISCOS DA OPERAÇÃO

3.1

Benefícios
Ao longo dos últimos anos, o grupo econômico das Companhias vem reestruturando as suas atividades no
Brasil, com o intuito de otimizar a sua estrutura societária e de capital e concentrar esforços na geração de
energia renovável. Consistente com o plano de reestruturação aprovado em dezembro de 2020, a
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Operação visa a organizar as atividades de desenvolvimento de projetos greenfield de energia renovável
da AES Brasil separadamente de seus investimentos operacionais, como forma de otimizar o acesso ao
capital necessário para financiar os seus planos de crescimento.

3.2

Custos
As administrações das Companhias estimam que os custos e despesas relacionados à Operação serão,
para essas Companhias, em conjunto, aproximadamente, R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
incluídas as despesas com publicações, auditores, reguladores, avaliadores, advogados e demais
profissionais contratados para assessoria na Operações, observado, contudo, que este valor não
contempla eventuais custos relativos à obtenção da anuência prévia de credores.

3.3

Riscos
As administrações das Companhias não vislumbram riscos relevantes para a implementação da Operação,
além daqueles usualmente incidentes às atividades cotidianas das Companhias envolvidas e compatíveis
com seus portes e operações.
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RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES
Conforme descrito no item 2.1 acima, a incorporação pela AES Brasil do Acervo Cindido, no âmbito da
Operação, não acarretará aumento do capital social da AES Brasil nem a emissão de novas ações pela
AES Brasil, uma vez que a totalidade das ações de emissão da AES Operações são detidas pela AES
Brasil. Nesse sentido, não há necessidade de se estabelecer qualquer relação de substituição entre as
ações de emissão da AES Operações e as ações de emissão da AES Brasil.
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CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO
Não aplicável, tendo em vista que, conforme descrito no item 4 acima, não há necessidade de se
estabelecer relação de substituição entre as ações de emissão da AES Operações e as ações de emissão
da AES Brasil.
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PRINCIPAIS ELEMENTOS ATIVOS E PASSIVOS
O Acervo Cindido é composto por elementos patrimoniais, abaixo indicados, conforme demonstrado no
Laudo de Avaliação, a ser oportunamente divulgado quando da convocação das Aprovações Societárias:
Acervo Cindido
(Em R$)
Ativo Circulante

-

Ativo Não Circulante

758.709.442,59

Investimentos

758.709.442,59

AES Tucano I

519.806.821,00
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AES Tucano II

178.882.577,66

Tucano F5

60.020.043,93
758.709.442,59

Total do Ativo
Passivo Circulante

-

Passivo Não Circulante

-

Patrimônio Líquido

758.709.442,59

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

758.709.442,59

Nota: AES Tucano Holding I S.A. (cuja matriz está inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.113.381/0001-74) (“AES Tucano I”),
AES Tucano Holding II S.A. (cuja matriz está inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.623.550/0001-89) (“AES Tucano II”) e
Tucano F5 Geração de Energias Ltda. (cuja matriz está inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.805.346/0001-41) (“Tucano F5”).
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SUBMISSÃO DA INCORPORAÇÃO À APROVAÇÃO DE AUTORIDADES BRASILEIRAS OU
ESTRANGEIRAS
A implementação da Operação está sujeita à anuência prévia da Agência Nacional de Energia
Elétrica (“ANEEL”), em razão da consequente redução do capital social da AES Operações.
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RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO CALCULADA DE ACORDO COM O ARTIGO 264 DA LEI DAS
SOCIEDADES POR AÇÕES
A totalidade das ações de emissão da AES Operações é detida pela AES Brasil e, portanto, parte do
investimento que a AES Brasil possui na AES Operações será cancelado e substituído pelos elementos
patrimoniais que compõem o Acervo Cindido.
Tendo em vista que não haverá aumento de capital da AES Brasil nem emissão de novas ações no âmbito
da Operação, conforme descrito nos itens 2.1 e 4 acima, não haverá relação de substituição de ações, o
que impossibilita o cálculo alternativo de tal relação de substituição previsto no artigo 264 da Lei das
Sociedades por Ações.
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DIREITO DE RETIRADA E VALOR DO REEMBOLSO
Tendo em vista que a única acionista da AES Operações é a AES Brasil, não são aplicáveis à Operação
as disposições legais e regulamentares relacionadas a direito de recesso e valor do reembolso.
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OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

10.1

Avaliação do Acervo Cindido
Em atendimento à Lei das Sociedades por Ações, a Operação será processada com a avaliação do Acervo
Cindido, de acordo com o critério de valor contábil, com base em balanço patrimonial da AES Tietê Energia
S.A., levantado em 31 de outubro de 2021, previamente à implementação da operação de incorporação
(cuja conclusão foi objeto dos fatos relevantes divulgados pelas Companhias em 30 de novembro de 2021),
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que tornou a AES Operações sucessora da integralidade dos bens e direitos de AES Tietê Energia S.A.
constantes do Laudo de Avaliação. Os administradores das Partes contrataram a APSIS CONSULTORIA
E AVALIAÇÕES LTDA., sociedade com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio,
nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20021-290, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.681.365/0001-30, registrada no
Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro sob o nº 005112/O-9 (“Avaliadora”), sendo certo
que a nomeação da Avaliadora deverá ser ratificada no âmbito das Aprovações Societárias, nos termos do
artigo 227, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, para proceder à elaboração do laudo de
avaliação e determinar o valor contábil do Acervo Cindido (“Laudo de Avaliação”).

10.2

Aprovações Societárias
A efetivação da Operação, que estará, ainda, sujeita à implementação das Condições Suspensivas,
dependerá dos seguintes atos, a serem oportunamente convocados, todos interdependentes, que deverão
ser coordenados a fim de ocorrerem todos na mesma data (em conjunto, “Aprovações Societárias”):
(i)

Assembleia Geral Extraordinária da AES Operações para, nesta ordem, deliberar sobre:
(a) aprovação do “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da AES Brasil Operações S.A. e
Incorporação do Acervo Cindido pela AES Brasil Energia S.A.”, celebrado nesta data entre as
administrações das Companhias (“Protocolo e Justificação”); (b) ratificação da nomeação e
contratação da Avaliadora, como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação;
(c) aprovação do Laudo de Avaliação; (d) aprovação da cisão parcial da AES Operações, no âmbito
da Operação, com a consequente redução do capital social da AES Operações e a respectiva
alteração do estatuto social da AES Operações; e (e) a autorização para a prática, pelos
administradores e procuradores da AES Operações, de todas as medidas necessárias à
consumação da Operação, incluindo, sem limitação, os atos necessários para viabilizar a
implementação das Condições Suspensivas; e

(ii)

Assembleia Geral Extraordinária da AES Brasil para, nesta ordem, deliberar sobre: (a) aprovação
do Protocolo e Justificação; (b) ratificação da nomeação e contratação da Avaliadora, como
responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação; (c) aprovação do Laudo de Avaliação;
(d) aprovação da incorporação pela AES Brasil do Acervo Cindido, no âmbito da Operação; e (e) a
autorização para a prática, pelos administradores e procuradores da AES Brasil, de todas as
medidas necessárias à consumação da Operação, incluindo, sem limitação, os atos necessários
para viabilizar a implementação das Condições Suspensivas.

O edital de convocação e a proposta da administração das Companhias aplicáveis às Aprovações
Societárias serão oportunamente disponibilizados aos acionistas das Companhias, na sede social das
Companhias e nos websites da CVM e da B3 e de relações com investidores das Companhias.

10.3

Condições Suspensivas
A eficácia da Operação estará sujeita, nos termos do artigo 125 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
conforme alterada, às seguintes condições suspensivas (“Condições Suspensivas”):
(i)

anuência prévia da ANEEL, conforme descrito no item 0 acima; e
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(ii)

anuência de determinados credores com relação à realização da Operação, conforme aplicável.

Cumprirá ao Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores de cada uma das Companhias
comunicar a verificação das Condições Suspensivas e a consequente conclusão da Operação, por meio
da divulgação de fato relevante, nos termos da Resolução CVM 44, sendo a data da referida divulgação
considerada, para todos os fins, como a data de implementação da Operação.
Divulgações ao mercado adicionais de informações relevantes relacionadas aos temas aqui tratados serão feitas
oportunamente nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.
São Paulo, 2 de dezembro de 2021.
AES BRASIL ENERGIA S.A.

AES BRASIL OPERAÇÕES S.A.

Alessandro Gregori
Diretor Vice-Presidente de Finanças e
Relações com Investidores

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

6

