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COMUNICADO AO MERCADO
A AES Brasil Energia S.A. (“AES Brasil” ou “Companhia”) (B3: AESB3), em atendimento ao
Ofício nº 247/2021/CVM/SEP/GEA-1, de 4 de novembro de 2021, transcrito mais adiante, por meio
do qual foram solicitados esclarecimentos sobre a matéria veiculada nessa mesma data no jornal
Valor Econômico, seção Empresas, sob o título "AES garante mais clientes para projeto eólico",
vem confirmar aos seus acionistas e ao mercado em geral a veracidade dos principais fatos
indicados na referida matéria e esclarecer que: (i) os três memorandos de entendimento (MOU, na
sigla em inglês) indicados na matéria jornalística, para contratação de energia do Complexo Eólico
Cajuína, constituem documentos com princípios de entendimento entre as partes, porém sem r
caráter vinculante quanto à compra e venda de energia; (ii) as negociações ocorrem no curso
normal das atividades da AES Brasil e fazem parte de sua estratégia, conforme amplamente
divulgada ao mercado; e (iii) em razão da natureza e estágio das discussões comerciais em
andamento sobre as potenciais transações, a Companhia ainda não possui os elementos
necessários para a caracterização (ou não) destas ou dos MOUs como fato relevante.

Por esses motivos, a Companhia considera que as informações prestadas ao jornal Valor
Econômico não merecem divulgação ao mercado sob a forma de comunicado ou fato relevante.
A Companhia reitera o seu compromisso em manter seus acionistas e o mercado em geral
adequadamente informados sobre quaisquer fatos ou deliberações a respeito do assunto, nos
termos da regulamentação aplicável.
São Paulo, 05 de novembro de 2021.

AES BRASIL ENERGIA S.A.
Alessandro Gregori
Diretor Vice-Presidente de Finanças
e de Relações com Investidores

TRANSCRIÇÃO DO OFÍCIO nº 247/2021/CVM/SEP/GEA-1
Ofício nº 247/2021/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2021.

Ao Senhor
Alessandro Gregori Filho
Diretor de Relações com Investidores de
AES BRASIL ENERGIA S.A.
Av. Luiz Carlos Berrini, 12º Andar Torre A
São Paulo - SP
CEP: Brooklin Paulista
E-mail: ri.aesbrasil@aes.com
c/c: emissores@b3.com.br

Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.

Senhor Diretor,

1.
Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, no jornal Valor Econômico, seção
Empresas, sob o título: "AES garante mais clientes para projeto eólico", em que constam as
seguintes afirmações:
Em meio à crescente busca das empresas por contratação de energia elétrica de
fontes renováveis, a AES Brasil conseguiu garantir três novos contratos para
avançar com o projeto Cajuína, complexo eólico de 1,1 gigawatt (GW) de potência
que está sendo construído no Rio Grande do Norte.
Ontem, a geradora anunciou ter assinado três memorandos de entendimentos
(MOU, na sigla em inglês) para contratação de energia de Cajuína. Os acordos
somam 200 megawatts (MW) e seguem o modelo de autoprodução, pelo qual o
consumidor de energia se torna sócio da usina. O nome das contrapartes não foi
revelado, já que os contratos ainda não foram formalmente assinados.
Ao Valor, a presidente da AES Brasil, Clarissa Sadock, disse ainda que a
companhia está perto de fechar um novo PPA (contrato de compra e venda de
energia, na sigla em inglês), em dólar, com um consumidor exportador. “Há muito
tempo os clientes exportadores buscam essa opção de contrato em dólar, estamos
abrindo com esse cliente uma nova avenida de crescimento para a companhia”. O
acordo terá prazo de 15 anos, envolve 300 MW e prevê a venda de energia

convencional. Ainda não está definido se o fornecimento da energia virá através do
projeto Cajuína ou do portfólio hídrico da companhia.
2.
A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia,
e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem
como comente outras informações consideradas importantes sobre o tema.
3.
Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria:
Comunicado ao Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3, assunto:
Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício. O atendimento à
presente solicitação de manifestação por meio de Comunicado ao Mercado não exime a eventual
apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato Relevante, nos termos da
Resolução CVM nº 44/21.
4.
Por oportuno, lembramos, nos termos do disposto no art. 3º da Resolução CVM nº 44/21,
cumprir ao diretor de relações com investidores divulgar e comunicar à CVM, fato relevante ocorrido
ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação. Ainda,
deve o DRI inquirir os administradores e acionistas controladores da companhia, bem como todas
as demais pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estes
teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado, conforme obrigação
disposta no parágrafo único do art. 4º da regra mencionada.
5.
Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas
atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e na Instrução CVM
nº 608/19, caberá a determinação de aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não cumprimento da exigência contida
neste ofício, enviado exclusivamente por e-mail, até 05.11.2021.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Nilza Maria Silva de Oliveira, Gerente, em 04/11/2021,
às 11:54, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

