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COMUNICADO AO MERCADO
A AES BRASIL ENERGIA S.A. (“AES Brasil” ou “Companhia”) (B3: AESB3), em cumprimento ao
disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de
2021, conforme alterada (“Resolução CVM 44”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Sr.
Julian Jose Nebreda Marquez apresentou, em 23 de março de 2022, sua carta de renúncia ao cargo de presidente
do Conselho de Administração, com efeitos imediatos, e ao cargo de conselheiro de administração da Companhia,
com efeitos a partir desta data. A renúncia decorre da indicação do Sr. Julian Nebreda pela The AES Corporation,
controladora da Companhia, aos cargos de Vice-presidente executivo e Presidente de negócios dos Estados
Unidos (US Businesses) e das Linhas de Negócios Globais (Global business Lines)
Em reunião do Conselho de Administração realizada também em 23 de março de 2022, os demais
conselheiros receberam a renúncia e manifestaram os votos de agradecimento ao Sr. Julian Nebreda,
reconhecendo sua significativa liderança, dedicação, contribuição e entrega ao longo do período em que ocupou
sua posição. Ato contínuo, nos termos do art. 15 do estatuto social da Companhia, elegeram o conselheiro Sr.
Francisco Jose Morandi Lopez, para ocupar a posição de presidente do Conselho, e a Sra. Madelka Mitzuri McCalla
Molinar como conselheira efetiva, em substituição ao Sr. Julian Nebreda, em complementação de mandato.
Originário da Venezuela, o Sr. Francisco Morandi, é engenheiro civil e possui Pós-Graduação em Finanças
Corporativas, mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Metropolitana, em Caracas, além de
programas de liderança executiva cursados nas Universidades de Georgetown, MIT e a Escola Darden de
Negócios da Universidade de Virginia, nos Estados Unidos. Desde novembro de 2020, é membro efetivo do
conselho de administração da AES Brasil e Diretor Vice-Presidente Global de Estratégia Corporativa da AES
Corporation desde junho de 2021, além de ser membro do conselho de administração da Brasiliana Participações,
do Conselho Assessor da AES Colômbia desde março de 2022, e do conselho Brazil-US Business Council de
Washington, desde 2019.
Com atuação há mais de 10 anos na AES Brasil, o Sr. Francisco Morandi possui vasto conhecimento sobre
o mercado financeiro e de energia no Brasil, aliado a sua ampla experiência internacional, e sua contribuição no
conselho de administração da Companhia auxiliará a gestão nas estratégias corporativas e financeiras da
Companhia.
Originária do Panamá a Sra. Madelka McCalla é bacharel em ciências políticas (com foco em relações
internacionais) e sociologia pela McGill University, Montreal, Canadá. Além disso, possui Master of Arts em
governança global e em políticas pela Universidade Técnica de Darmstadt, Alemanha. A Sra. Madelka McCalla é
Vice President, Global Stakeholder Relations and Social Impact da AES. Antes dessa posição, a Sra. Madelka
McCalla atuou como Director of Global Stakeholder Relations da AES para a Europa, Oriente Médio e África
(EMEA).

A Sra. Madelka McCalla, tem profundo conhecimento e experiência em relações governamentais,
stakeholders e desenvolvimento de modelos de negócios que criam valores empresariais e sociais. A Sra. Madelka
McCalla apoiará o conselho na orientação da administração para ampliar e aprofundar os relacionamentos com as
partes interessadas locais e globais e identificar novos modelos de negócios que criem valor econômico e social.
Por fim, a Companhia informa que manterá os seus acionistas e o mercado em geral atualizados acerca
do andamento dos eventos abordados na presente comunicação.
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