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MENSAGEM DA DIRETORA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA COMPANHIA
Prezados Senhores,
Com o objetivo de facilitar e incentivar sua participação, preparamos o presente Manual dos Acionistas
para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da AES Tietê Energia S.A. (“Companhia” ou “AES
Tietê”), a ser realizada em 31 de julho de 2020, às 10h00, exclusivamente por vídeo e teleconferência
(“Assembleia Geral”).
A respeito, lembramos que excepcionalmente neste exercício social, conforme informado em
Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 31 de março de 2020, a Assembleia Geral
teve sua realização adiada nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis para que fossem
adotadas as medidas necessárias para prevenção do contágio por COVID-19, visando a assegurar a
participação dos Senhores na Assembleia Geral e também preservar a saúde dos acionistas e
colaboradores da AES Tietê, em linha com as orientações das autoridades de saúde e medidas de
isolamento social já adotadas pela Companhia.
Neste sentido, em nome da administração da Companhia, convido os Senhores a participar e expressar
suas opiniões na Assembleia Geral, que será realizada por meio 100% eletrônico, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“IN CVM
481/09”), conforme alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020 (“IN CVM 622/20”), e
com adoção do mecanismo de voto à distância, que já vinha sendo utilizado anteriormente.
Este documento contém todas as informações e instruções necessárias para o exercício do voto por
meio dos boletins de voto a distância e para participação na Assembleia Geral por meio eletrônico.
Sem prejuízo da possibilidade de participação na Assembleia Geral por meio eletrônico,
recomendamos que os Senhores dêem preferência à utilização dos boletins de voto a distância,
evitando que problemas decorrentes de equipamentos de informática ou de conexão à rede mundial
de computadores prejudiquem o exercício do seu direito de voto na Assembleia Geral.
Contamos com a compreensão e colaboração dos Senhores, e reiteramos o compromisso da
Companhia com a segurança e a saúde dos nossos colaboradores e acionistas, além da melhoria
contínua das nossas práticas de governança corporativa e criação de valor.
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Caso os Senhores tenham quaisquer dúvidas quanto aos boletins de voto a distância ou quanto à sua
participação por meio eletrônico na Assembleia Geral, a Companhia se coloca à disposição para auxiliálos por meio do e-mail assembleia.aestiete@aes.com e do telefone (55 11) 4197-4925.
Atenciosamente,
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores
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CONVITE
Aos Senhores Acionistas,
A administração da Companhia vem, por meio desta, convidar V.Sas. a participar e expressar suas
opiniões na Assembleia Geral a ser realizada em 31 de julho de 2020, às 10h00, por meio
exclusivamente eletrônico/virtual.
A Assembleia Geral será realizada para examinar, discutir e votar as seguintes matérias de interesse
da Companhia:
(A)

Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)

As contas dos administradores, o relatório anual da administração, as demonstrações
contábeis e correspondentes notas explicativas e o relatório anual do auditor independente,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;

(ii)

A destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019, incluindo a distribuição de dividendos complementares e a aprovação
do orçamento de capital para o exercício social de 2020;

(B)

(iii)

A fixação do número de membros do Conselho de Administração;

(iv)

A eleição dos membros do Conselho de Administração;

(v)

A instalação do Conselho Fiscal e fixação do número de membros; e

(vi)

A eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Em Assembleia Geral Extraordinária:
(vii)

A fixação da remuneração global anual dos membros da administração; e

(viii)

A fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

A Companhia espera que o presente Manual dos Acionistas seja útil aos Senhores acionistas e
incentive vossa participação na Assembleia Geral.
Atenciosamente,
Julian José Nebreda Marquez
Presidente do Conselho de Administração
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
De acordo com o artigo 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”), a Companhia deve realizar, anualmente, nos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social1, uma Assembleia Geral Ordinária, para deliberar a
respeito das matérias a seguir: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações contábeis; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição
de dividendos; e (c) eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso.
O artigo 131 da Lei das Sociedades por Ações, por sua vez, estabelece que a Companhia pode
realizar, na mesma data em que a Assembleia Geral Ordinária for realizada, uma Assembleia Geral
Extraordinária, para deliberar a respeito das matérias que não sejam de competência exclusiva da
Assembleia Geral Ordinária, como fixar o montante da remuneração global anual dos administradores
e a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
Além disso, o parágrafo único do artigo 131 da Lei das Sociedades por Ações permite que a
Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária sejam, cumulativamente, convocadas
e realizadas no mesmo local, data e hora e instrumentadas em ata única.
Assim, o edital de convocação da Assembleia Geral consta deste Manual dos Acionistas e será
publicado nas edições de [1, 2 e 3 de julho] de 2020 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
jornal Valor Econômico.
A Assembleia Geral somente será instalada, em primeira convocação, com a presença de
acionistas (e/ou seus representantes legais) que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) das ações
com direito a voto, conforme artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações.
Caso não seja possível deliberar em primeira convocação sobre qualquer das matérias objeto
da Assembleia Geral, em razão da inexistência do quórum mínimo de instalação, conforme acima, será
realizada uma nova convocação para deliberar exclusivamente sobre as matérias em relação às quais
não foi possível a deliberação em primeira convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. A
Assembleia Geral em segunda convocação será instalada com a presença de qualquer número de
acionistas.

1

Excepcionalmente em 2020 e, para deliberação acerca das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019, foi publicada a Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, permitindo que as assembleias gerais
ordinárias fossem realizadas até o dia 31 de julho de 2020, com o objetivo de permitir que as companhias adotem as medidas
necessárias ao combate à pandemia de Covid-19.
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A aprovação das matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral dependerá do voto
afirmativo da maioria absoluta dos acionistas com direito a voto presentes, não se computando os votos
em branco, conforme artigo 129 da Lei das Sociedades por Ações, observada a possibilidade de
solicitação de realização da eleição dos membros do Conselho de Administração por meio do sistema
de voto múltiplo indicado abaixo, conforme previsto no artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações e
na Instrução CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada (“IN CVM 165/91”).
A Companhia informa ainda que:
•

Os acionistas ordinaristas terão direito de votar em todas as matérias objeto da ordem do dia,
com exceção de eventual eleição em separado para membros do Conselho de Administração
e Conselho Fiscal indicados exclusivamente por acionistas preferencialistas, caso houver;

•

Os acionistas minoritários detentores de ações preferenciais terão direito a voto
exclusivamente em eventual eleição em separado para membro do Conselho de Administração
e Conselho Fiscal indicado por acionista(s) detentor(es) desta espécie de ações, caso sejam
observados os quóruns mínimos requeridos por lei para instalação de referida eleição; e

•

Para os casos de eleição de membros para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a
Lei das Sociedades por Ações prevê a possibilidade de os acionistas preferencialistas e
ordinaristas, não integrantes do bloco de controle, elegerem seus candidatos, em votação em
separado, conforme indicado abaixo.

Voto Múltiplo
A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia (com exceção da vaga destinada
ao representante dos empregados) poderá ser realizada por meio do processo de voto múltiplo, caso
tal procedimento seja solicitado por acionistas titulares, individualmente ou em conjunto, de pelo menos
5% (cinco por cento) do capital votante, conforme disposto no artigo 141 da Lei das Sociedades por
Ações e no artigo 1º da IN CVM 165/91, devendo tal solicitação ser recebida pela Companhia com
antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas em relação à data marcada para a Assembleia
Geral.
O processo de voto múltiplo constitui procedimento mediante o qual se atribui a cada ação tantos votos
quantos sejam os cargos a preencher no Conselho de Administração, sendo reconhecido ao acionista
o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários. Nesse processo, os
candidatos são indicados e eleitos individualmente.

7

Uma vez recebido requerimento de voto múltiplo que atenda aos requisitos legais e regulamentares
para aplicação de tal procedimento de votação, a Companhia divulgará “Aviso aos Acionistas”
informando que a eleição dos membros do Conselho de Administração será realizada por meio do
processo de voto múltiplo.
Caso a realização da eleição pelo sistema de voto múltiplo seja requerida por acionistas que atendam
aos requisitos legais e regulamentares, todos os candidatos indicados aos cargos no Conselho de
Administração concorrerão na eleição pelo voto múltiplo.
Votação em Separado
Além disso, a Lei das Sociedades por Ações também assegura o direito de exigir a realização de uma
votação separada para eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração e/ou 1 (um) membro
do Conselho Fiscal e respectivo suplente, conforme o caso, aos seguintes grupos de acionistas: (a)
minoritários titulares de ações ordinárias presentes na Assembleia Geral que representem,
individualmente ou em conjunto, pelo menos 15% (quinze por cento) do capital social com direito a
voto; e (b) minoritários titulares de ações preferenciais sem direito de voto ou com voto restrito
presentes na Assembleia Geral que representem, individual ou conjuntamente, no mínimo, 10% (dez
por cento) do capital social total.
Ademais, caso nem os titulares de ações ordinárias nem os titulares de ações preferenciais presentes
na Assembleia Geral atinjam os respectivos quóruns para solicitação do processo de votação em
separado, esses poderão agregar suas ações para eleger, conjuntamente, 1 (um) membro efetivo e
respectivo suplente do Conselho de Administração e/ou 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente
do Conselho Fiscal, conforme o caso, desde que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do
capital social total.
Somente poderão exercer o direito a votação em separado os acionistas que comprovarem a
titularidade ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo,
imediatamente anterior à realização de Assembleia Geral (artigo 141, § 6º, da Lei das Sociedades por
Ações).
Cumulação dos pedidos de voto múltiplo e votação em separado
Os procedimentos de voto múltiplo e votação em separado podem ser adotados na mesma Assembleia
Geral. Nesse caso, o acionista titular de ações ordinárias deverá escolher se participará de um ou outro
processo, podendo, inclusive, utilizar parte de suas ações para votar por voto múltiplo e parte para
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participar da votação em separado. Porém, um acionista não poderá utilizar uma determinada ação
para votar ao mesmo tempo nos dois processos eletivos.
Além disso, quando os sistemas do voto múltiplo e da votação em separado forem utilizados
cumulativamente em uma mesma eleição, a Lei das Sociedades por Ações assegura ao acionista
controlador o direito de eleger um membro a mais do Conselho de Administração do que os demais
acionistas (artigo 141, § 7º, da Lei das Sociedades por Ações). Para tanto, o acionista controlador
poderá eleger até mesmo um membro a mais do que o número máximo de conselheiros previsto no
Estatuto Social.
Desse modo, caso sejam adotados, cumulativamente, o processo de voto múltiplo e o procedimento
de eleição em separado na Assembleia Geral, o número de membros do Conselho de Administração
proposto pela administração poderá ser aumentado.
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INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
Em razão das medidas restritivas necessárias para prevenção do contágio por COVID-19, a
Assembleia Geral será realizada por meio exclusivamente eletrônico, conforme autorizado pelo artigo
21-C, § 3º, da IN CVM 481/09, de modo a assegurar a preservação da saúde dos acionistas e
colaboradores da AES Tietê, em linha com as orientações das autoridades de saúde e medidas de
isolamento social já adotadas pela Companhia.
Assim, os acionistas poderão (i) participar da Assembleia Geral e votar por meio do sistema
eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia ou (ii) exercer o direito de voto mediante uso de
boletins de voto a distância.
Participação por Meio Eletrônico
Como a Assembleia Geral discutirá temas de interesse da Companhia e de seus acionistas,
apenas as pessoas que comprovarem sua qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas,
na forma da legislação aplicável, poderão participar da Assembleia Geral, nos termos do artigo 126 da
Lei das Sociedades por Ações.
Os acionistas e/ou seus representantes que desejarem participar da Assembleia Geral por meio
eletrônico devem encaminhar à Companhia solicitação de acesso acompanhada de cópia dos
seguintes documentos:
(i)

documento hábil a comprovar sua identidade, sendo Carteira de Identidade Registro Geral
(RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas
pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração
Pública, desde que contenham foto de seu titular;

(ii)

comprovante atualizado das ações escriturais de vossa titularidade, expedido pela instituição
financeira depositária ou por agente de custódia; e

(iii)

na hipótese de representação do acionista, original ou cópia autenticada da procuração,
devidamente regularizada na forma da lei.
O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia dos seguintes

documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou
Junta Comercial, conforme o caso):
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(i)

contrato ou estatuto social; e

(ii)

ato societário de eleição do administrador que (a) comparecer à assembleia geral como
representante da pessoa jurídica, ou (c) outorgar procuração para que terceiro represente a
acionista pessoa jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral

caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a
respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira
do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos
societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente.
Participação por Procuradores
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação
para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos
do artigo 126, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, §§ 1º e 2º, do Código Civil, a
procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante
e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos,
contendo o reconhecimento da firma do outorgante.
Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser
representados na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1º, da Lei das Sociedades por
Ações; e (ii) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão
da CVM no âmbito do Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04 de novembro de 2014, ser
representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e
segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia,
acionista, advogado ou instituição financeira.
Entrega de Documentos e Solicitação de Acesso
A solicitação de acesso e os documentos pertinentes indiciados acima deverão ser enviados à
Companhia até às 10h00 do dia 29 de julho de 2020, nos termos do §3º do artigo 5º da IN CVM
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481/09, por: (i) correio eletrônico (versões digitais legíveis, em boa qualidade e em formato PDF), para
o endereço assembleia.aestiete@aes.com; ou (ii) via postal, para a sede da Companhia, localizada no
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 12º andar,
Brooklin Paulista, São Paulo – SP, CEP 04578-000.
Excepcionalmente para a Assembleia Geral, em razão das restrições impostas pelas medidas
de combate ao COVID-19, a Companhia irá dispensar a apresentação de vias físicas e cópias
autenticadas dos documentos pertinentes acima indicados, que poderão ser enviados exclusivamente
por correio eletrônico. Além disso, não será exigida a notarização, a consularização, o apostilamento e
a tradução juramentada de documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua portuguesa,
inglesa ou espanhola, ou que venham acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas.
Após a análise da documentação recebida e, estando esta regular, a Companhia encaminhará
mensagem eletrônica para o remetente contendo as regras para participação na Assembleia Geral e
os procedimentos necessários e suficientes para acesso e utilização do sistema eletrônico, incluindo
link para a videoconferência e login e senha para acesso (“Regras e Procedientos de Acesso”). É
importante ressaltar que será permito apenas um acesso para cada CPF de acionista ou representante
legal.
Caso o acionista e/ou seus representantes (i) enviem a solicitação de acesso e apresentem
todos os documentos necessários no prazo indicado acima, (ii) mas não recebam as Regras e
Procedientos de Acesso da Companhia até às 10h00 horas do dia 30 de julho de 2020, o acionista e/ou
seus representantes deverão entrar em contato com a Companhia pelo telefone (55 11) 4197-4925 até
às 18h00 horas do dia 30 de julho de 2020, a fim de que lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por
telefone) suas respectivas instruções de acesso para a Assembleia Geral.
Todavia, se a solicitação de acesso e os documentos necessário não forem enviados pelo
acionista e/ou por seus representantes até às 10h00 do dia 29 de julho de 2020, não será possível que
a Companhia assegure a participação remota dos respectivos acionistas na Assembleia Geral.
Assembleia Virtual
Na data agendada para realização da Assembleia Geral, o acesso dos acionistas ou de seus
representantes devidamente cadastrados no sistema eletrônico estará liberado a partir das 9h00, ou
seja, 1 hora antes do início da Assembleia Geral. Recomendamos aos acionistas ou seus
representantes que se conectem com pelo menos 30 minutos de antecedência, para que haja tempo
hábil para solução de eventuais dificuldades.
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O acesso permitirá o acompanhamento das atividades conduzidas pela mesa da Assembleia
Geral por videoconferência e interação com os participantes via mensagens de texto (chat), devendo
os participantes manter suas respectivas câmeras ligadas durante todo o curso da Assembleia Geral
com o fim de assegurar a autenticidade das comunicações. A Companhia disponibilizará um mediador
responsável por comunicar à mesa sobre eventuais questionamentos, manifestações de voto ou
comentários.
Em caso de dúvidas acerca do acesso e/ou uso do sistema eletrônico, a Companhia se coloca
à disposição dos acionistas e/ou de seus representantes para auxiliá-los de modo a facilitar ao máximo
sua participação na Assembleia Geral, por meio do e-mail e do telefone que serão disponibilizados pela
Companhia em conjunto com as Regras e Procedientos de Acesso.
No entanto, a Companhia não se responsabilizará por problemas operacionais ou de conexão
que os acionistas e/ou seus representantes venham a enfrentar, bem como por qualquer outra eventual
questão que venha a dificultar ou impossibilitar a participação dos acionistas e/ou de seus
representantes na Assembleia Geral decorrente de incompatibilidade ou defeitos de seus dispositivos
eletrônicos.
A Companhia esclarece, ainda, que: (i) a Assembleia Geral será integralmente gravada, nos
termos do Artigo 21-C, § 1º, inciso II, da IN CVM 481/09; e (ii) o acionista devidamente credenciado
que participar da Assembleia Geral por meio do sistema eletrônico será considerado presente e
assinante da respectiva ata, conforme o disposto no Artigo 21-V, § 1º, da IN CVM 481/09.
Participação por Voto a Distância
Conforme previsto nos artigos 21-A e seguintes da IN CVM 481/09, os acionistas da Companhia
também poderão exercer o voto em assembleias gerais por meio de voto a distância, a ser formalizado
em documento denominado “Boletim de Voto a Distância” (“Boletim”), cujo modelo está disponível no
site de

Relações

com

Investidores

da Companhia

(http://ri.aestiete.com.br/)

e

da

CVM

(www.cvm.gov.br).
Em vista do atual cenário de pandemia e visando à melhor organização dos trabalhos da
Assembleia Geral, a Companhia recomenda aos acionistas que, se possível, apresentem seus
votos via Boletim, observado que o acionista que resolver exercer o seu direito de voto à distância
deverá fazê-lo por uma das opções abaixo descritas:
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I – Mediante instruções de voto transmitidas ao escriturador das ações de emissão da
Companhia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações escrituradas
no Banco Itaú S.A. e que não estejam depositadas em depositário central.
O acionista titular de ações que não estejam depositadas em depositário central e que optar
por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio de prestadores de serviços poderá transmitir
as suas instruções de voto ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia, o Banco Itaú
S.A., observadas as regras por ele determinadas.
O Banco Itaú S.A. criou o site Assembleia Digital, uma solução segura onde é possível realizar
o voto a distância, por meio do Boletim. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir
um certificado digital. Informações sobre o cadastro e o passo a passo para emissão do certificado
digital estão descritas no site https://www.itau.com.br/investmentservices/assembleia-digital/. As
instruções de voto, caso enviadas pelo acionista para o Banco Itaú S.A., deverão ser realizadas através
do site Itaú Assembleia Digital.
Nos termos do artigo 21-B da IN CVM 481/09, o acionista deverá transmitir as instruções de
preenchimento do Boletim ao agente escriturador em até 7 dias antes da data de realização da
Assembleia Geral, ou seja, até 24 de julho de 2020 (inclusive), salvo se prazo diverso for estabelecido
pelo agente escriturador.
II – Mediante instruções de voto transmitidas pelos acionistas aos seus respectivos agentes de
custódia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações custodiadas na B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Nesse caso o voto a distância será exercido pelos acionistas de
acordo com os procedimentos adotados por seus agentes de custódia.
O acionista titular de ações depositadas na Central Depositária da B3 que optar por exercer o
seu direito de voto a distância por intermédio de prestadoras de serviços deverá transmitir as suas
instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia (onde estão registradas suas posições
acionárias), observadas as regras por esses determinadas, que, por sua vez, encaminharão tais
manifestações de voto à Central Depositária da B3.
Os acionistas que se enquadrarem neste Item II deverão entrar em contato com os seus
agentes de custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções
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de voto por meio do Boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para o exercício
de tal faculdade.
Nos termos do artigo 21-B da IN CVM 481/09, o acionista deverá transmitir as instruções de
preenchimento do Boletim para seus agentes de custódia em até 7 dias antes da data de realização da
Assembleia Geral, ou seja, até 24 de julho de 2020 (inclusive), salvo se prazo diverso, sempre anterior
a essa data, for estabelecido por seus agentes de custódia.
A Companhia informa ao acionista que, caso seu respectivo agente de custódia não preste o
serviço de voto a distância, ele terá a opção de enviar seu Boletim e documentos aplicáveis diretamente
à própria Companhia, conforme o item III a seguir.
III – Mediante encaminhamento de sua orientação de voto diretamente à Companhia
Os acionistas poderão ainda, alternativamente aos procedimentos descritos nos itens I e II
acima, enviar seus Boletins diretamente à Companhia. Para tanto, deverão acessar a área de
Governança Corporativa do site de Relações com Investidores da Companhia (http://ri.aestiete.com.br/)
ou o site da CVM (www.cvm.gov.br), imprimir o Boletim, preenchê-lo, rubricar todas as páginas e
assiná-lo.
Na sequência, deverão encaminhar o Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado,
juntamente com cópia dos documentos indicados na tabela abaixo, por: (i) correio eletrônico, para o
endereço: assembleia.aestiete@aes.com; ou (ii) via postal, para a sede da Companhia, localizada no
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 12º andar,
Brooklin Paulista, São Paulo – SP, CEP 04578-000.

Documentação a ser encaminhada à Companhia

Pessoa

Pessoa

Fundo

juntamente com o Boletim

Física

Jurídica

de Inv.

CPF e Documento de identidade com foto do acionista ou
X

de seu representante legal1
Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e
atualizado2
Documento

que

comprove

os

poderes

representantação2
Regulamento consolidado e atualizado do
fundo

de

X

X

X

X

X

X
X
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(1)

Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro profissional
oficialmente reconhecida.

(2)

Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a política de voto do
fundo de investimentos.

Os acionistas também deverão enviar à Companhia, em conjunto com o Boletim e os demais
documentos pertinentes acima indicados, comprovante atualizado das ações escriturais de titularidade
do acionista, expedido pela instituição financeira depositária ou por agente de custódia.
Excepcionalmente para a Assembleia Geral, em razão das restrições impostas pelas medidas
de combate ao COVID-19, a Companhia irá dispensar a apresentação de vias físicas e cópias
autenticadas do Boletim e dos documentos pertinentes acima indicados, que poderão ser enviados
exclusivamente por correio eletrônico. Além disso, não será exigido o reconhecimento de firma dos
Boletins, nem a notarização, a consularização, o apostilamento e a tradução juramentada de
documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, ou
que venham acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas.
Em até 3 (três) dias contados do recebimento dos referidos documentos, a Companhia avisará
ao acionista, por meio do endereço eletrônico indicado no item 2.1 do Boletim, resposta a respeito do
recebimento dos documentos e de sua aceitação.
O Boletim recebido pela Companhia que não esteja regularmente preenchido e/ou não esteja
acompanhado dos documentos comprobatórios acima descritos em versões legíveis será
desconsiderado.
A informação sobre eventual desconsideração do Boletim e dos documentos pertinentes será
enviada pela Companhia ao acionista por meio do endereço eletrônico fornecido no item 2.1 do Boletim,
juntamente com as orientações necessárias à sua retificação. De qualquer modo, o Boletim
eventualmente retificado pelo acionista, bem como a documentação pertinente, também deverão ser
recebidos pela Companhia até o dia 24 de julho de 2020 (inclusive).
De modo a facilitar ao máximo sua utilização, a Companhia se coloca à disposição dos
acionistas e/ou de seus representantes para sanar qualquer dúvida acerca do Boletim, por meio do email assembleia.aestiete@aes.com e do telefone (55 11) 4197-4925.
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Informações Gerais
A Companhia ressalta que:
•

Caso haja divergências entre eventual Boletim recebido diretamente pela Companhia e
instrução de voto coletada pelo agente escriturador (conforme constante no mapa de votação
proveniente do escriturador), para um mesmo número de CPF ou CNPJ, a instrução de voto
do escriturador prevalecerá, de acordo com as disposições do §2° do artigo 21-W da IN CVM
481/09;

•

Conforme determinado pelo artigo 21-S da IN CVM 481/09, a Central Depositária da B3, ao
receber as instruções de voto dos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia,
desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que
tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ;

•

Encerrado o prazo de votação à distância, ou seja, em 24 de julho de 2020 (inclusive), o
acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas, salvo na Assembleia Geral,
mediante solicitação, explícita, de desconsideração das instruções de voto enviadas via
Boletim, até a colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação;

•

O acionista que porventura enviar Boletim também poderá, caso queira, cadastrar-se para
participar da Assembleia Geral por meio do sistema eletrônico, desde que a solicitação seja
realizada em observância dos procedimentos e dos prazos previstos acima. Nesse caso, se o
acionista desejar votar nas matérias da Assembleia Geral durante a sua respectiva participação
por meio do sistema eletrônico, a Companhia esclarece que todas as instruções de voto
recebidas por meio de Boletim identificado pelo CPF ou CNPJ de tal acionista, conforme o
caso, serão desconsideradas, nos termos do artigo 21-C, § 2º, inciso II, e do artigo 21-W, § 5º,
inciso II, da IN CVM 481/09; e

•

Conforme previsto no artigo 21-X da IN CVM 481/09, as instruções de voto a distância serão
consideradas normalmente na hipótese de eventual adiamento da Assembleia Geral ou caso
seja necessária à sua realização em segunda convocação, desde que o eventual adiamento
ou realização em segunda convocação não ultrapassem 30 (trinta) dias da data inicialmente
prevista para sua realização em primeira convocação.
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AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME Nº 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “AES Tietê”)
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 10h00 do dia 31
de julho de 2020, por meio exclusivamente eletrônico (“Assembleia Geral”), para deliberar a respeito
da seguinte ordem do dia:
(A)

Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)

As contas dos administradores, o relatório anual da administração, as demonstrações
contábeis e correspondentes notas explicativas e o relatório anual do auditor independente,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;

(ii)

A destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019, incluindo a distribuição de dividendos complementares e a aprovação do
orçamento de capital para o exercício social de 2020;

(B)

(iii)

A fixação do número de membros do Conselho de Administração;

(iv)

A eleição dos membros do Conselho de Administração;

(v)

A instalação do Conselho Fiscal e fixação do número de membros; e

(vi)

A eleição dos membros do Conselho Fiscal.
Em Assembleia Geral Extraordinária:

(vii)

A fixação da remuneração global anual dos membros da administração; e

(viii)

A fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Informações para partipação:
Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão encaminhar à Compahia os
seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii)
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade
ou em custodia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”); (iii) documentos que comprovem os poderes do representante do
acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos de investimento; e (iv)
instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação
do acionista.
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A Assembleia Geral será realizada exclusivamente por meio eletrônico, conforme o previsto na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 622, de 17 de abril de 2020. Para participação
na Assembleia Geral, os aconistas devem encaminhar à Companhia solicitação de acesso
acompanhada dos documentos citados acima até às 10h00 do dia 29 de julho de 2020, por: (i) correio
eletrônico, para o endereço assembleia.aestiete@aes.com; ou (ii) via postal, para a sede da
Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações
Unidas, 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista, São Paulo – SP, CEP 04578-000. As informações
detalhadas acerca do processo a ser seguido pelos acionistas para participação e votação constam no
Manual dos Acionistas.
Sem prejuízo da possibilidade de participação na Assembleia Geral por meio eletrônico, a Companhia
recomenda que o acionista exerça seu direito de voto por meio do boletim de voto a distância. Neste
caso, até o dia 24 de julho de 2020 (inclusive), o acionista deverá transmitir instruções de voto,
entregando o respectivo boletim de voto a distância: (i) ao escriturador das ações da Companhia; (ii)
aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações
depositadas em depositário central; ou (iii) diretamente à Companhia. Para informações adicionais,
observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada,
e os procedimentos descritos no boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia, bem como
no respectivo Manual dos Acionistas para participação na Assembleia Geral.
Nos termos da Instrução da CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada, o percentual
mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição da adoção do
processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por
cento).
Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, inclusive o Manual dos
Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a Assembleia Geral, encontram-se à
disposição dos acionistas para consulta (i) na sede da Companhia e (ii) nas páginas eletrônicas da
Companhia (http://ri.aestiete.com.br/), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores,
em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e regulamentação da CVM.
São Paulo, 1º de julho de 2020.
Julian Jose Nebreda Marquez
Presidente do Conselho de Administração
* O edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será publicado nas edições de 1, 2 e 3 de julho de 2020
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico.
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
A administração da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) submete aos acionistas da
Companhia as propostas a seguir, a serem deliberadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(“Assembleia Geral”) a ser realizada em 31 de julho de 2020 exclusivamente por meio eletrônico,
observadas as normas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de
dezembro de 2009 (“IN CVM 481/09”) e do estatuto social da Companhia:
1.

As contas dos administradores, o relatório anual da administração, as demonstrações
contábeis e correspondentes notas explicativas e o relatório anual do auditor
independente, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019

A administração da Companhia submete à apreciação de V. Sas. as contas dos administradores, o
relatório anual da administração, e as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas,
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil que compreendem à Lei das Sociedades por Ações, às normas da CVM
e aos 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) e devidamente auditadas por auditor
independente registrado na CVM.
As demonstrações contábeis da Companhia serão apresentadas acompanhadas dos seguintes
documentos e informações: (i) relatório dos diretores sobre os negócios sociais e os principais fatos
administrativos do exercício findo; (ii) relatório anual do auditor independente; (iii) declaração dos
diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores
independentes; e (iv) declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as
demonstrações contábeis.
O relatório anual da administração sobre os negócios sociais foi elaborado em conformidade com o
Parecer de Orientação CVM nº 15, de 28 de dezembro de 1987, e contém as seguintes informações
mínimas previstas na Lei das Sociedades por Ações: (i) considerações a respeito da aquisição de
debêntures de própria emissão (artigo 55, §2º); (ii) política de reinvestimento de lucros e distribuição de
dividendos constantes de acordo de acionistas (artigo 118, § 5º); (iii) negócios sociais e principais fatos
administrativos ocorridos no exercício (artigo 133, inciso I); e (iv) relação dos investimentos em
sociedades coligadas e/ou controladas evidenciando as modificações ocorridas durante o exercício
(artigo 243). Adicionalmente, o relatório dos diretores contém as informações a respeito da relação entre
a Companhia e o auditor independente, nos termos da Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003,
conforme alterada.
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Em atendimento à legislação aplicável, disponibilizaremos aos acionistas da Companhia o parecer do
Conselho Fiscal e comentários dos diretores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do
item 10 do formulário de referência da Companhia, em complemento aos seguintes documentos:
(i) relatório da diretoria sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;
(ii) demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas; (iii) parecer dos auditores independentes;
(iv) formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; e (v) proposta de destinação dos
resultados.
De acordo com o disposto no artigo 9º, inciso III, da IN CVM 481/09, a Companhia informa aos seus
acionistas que os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, referente
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos do item 10 do Formulário de
Referência, estão contidos no Anexo I desta Proposta da Administração.
2.

A destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019, incluindo a distribuição de dividendos complementares e a aprovação
do orçamento de capital para o exercício social de 2020

A administração da Companhia submete à apreciação de V. Sas. a proposta de destinação dos
resultados face à apuração do lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no
montante de R$ 300.118.784,90, que (i) acrescido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de
R$ 57.983.245,15; (ii) ajustado pelo acréscimo de dividendos e juros sobre capital próprio prescritos
no valor de R$ 519.559,81; e (iii) subtraído do montante destinado à reserva legal, no valor de
R$ 11.592.350,12; perfaz um lucro líquido ajustado total de R$ 347.029.239,74, a ser destinado
conforme descrito abaixo.
2.1. Valores declarados ao longo do exercício social de 2019
Durante o exercício social de 2019, foi declarado, ad referendum da Assembleia Geral, o equivalente a
R$ 205.135.396,74, a título de dividendos intermediários (intercalares), deliberados e aprovados da
seguinte forma:
(i)

R$ 63.497.495,13, sendo R$ 0,03227507501 por ação ordinária e preferencial,
equivalente a R$ 0,16137537505 por cada unit de emissão da Companhia, com base no
lucro líquido ajustado apurado no 1º trimestre de 2019, deliberados e aprovados na
reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de maio de 2019, pagos em 24
de julho de 2019 aos titulares de ações da Companhia na data base de 09 de maio de
2019;
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(ii)

R$ 35.206.616,19, sendo R$ 0,01789513391 por ação ordinária e preferencial,
equivalente a R$ 0,08947566955 por cada unit de emissão da Companhia, com base no
lucro líquido ajustado apurado no 2º trimestre de 2019, deliberados e aprovados na
reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de agosto de 2019, pagos em
23 de outubro de 2019 aos titulares de ações da Companhia na data base de 08 de
agosto de 2019; e

(iii)

R$ 106.431.285,42, sendo R$ 0,05333477657 por ação ordinária e preferencial,
equivalente a R$ 0,26667388285 por cada unit de emissão da Companhia, com base no
lucro líquido ajustado apurado no 3º trimestre de 2019, deliberados e aprovados na
reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de novembro de 2019, pagos
em 22 de novembro de 2019 aos titulares de ações da Companhia na data base de 08
de novembro de 2019.

Adicionalmente, em reunião realizada em 05 de dezembro de 2019, o Conselho de Administração da
Companhia aprovou o pagamento do montante de R$ 44.416.122,57, a título de juros sobre o capital
próprio, não imputáveis ao dividendo obrigatório, cabendo aos acionistas o valor bruto de
R$ 0,02225777847 por ação ordinária e preferencial, equivalente a R$ 0,11128889237 por unit de
emissão da Companhia. O respectivo pagamento será realizado até o dia 26 de agosto de 2020 aos
detentores de ações da Companhia na data-base de 10 de dezembro de 2019.

Por fim, a administração esclarece que no decorrer do exercício social de 2019 não foram distribuídos
dividendos com base em lucros de exercícios anteriores.
2.2. Dividendos Complementares

Além dos valores já declarados como dividendos intermediários (intercalares) e juros sobre o capital
próprio descritos no item 2.1 acima, a administração propõe que sejam declarados na Assembleia Geral
dividendos complementares no total de R$ 97.477.720,43, sendo R$ 0,04884797191 para cada ação
ordinária e preferencial, equivalente a R$ 0,24423985955 por unit de emissão da Companhia.
Se aprovados, os dividendos complementares serão pagos até o dia 26 de agosto de 2020, aos
acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 31 de julho de 2020, de modo que as
ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir do dia 01 de
agosto de 2020. A respeito, ressaltamos que originalmente o Conselho de Administração da Companhia
havia proposto em reunião realizada no dia 27 de fevereiro de 2020 datas distintas para (i) pagamento
dos dividendos complementares, (ii) apuração da base acionária da Companhia que faria jus a tais
dividendos e (iii) negociação de ações de emissão da Companhia “ex-dividendos”. Todavia, tais datas
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foram alteradas em função da modificação do dia de realização da Assembleia Geral, conforme
informado em Comunicados ao Mercado divulgados pela Companhia em 27 e 31 de março de 2020.
O valor do dividendo proposto não estará sujeito à atualização monetária ou remuneração
correspondente entre a data de declaração pela Assembleia Geral e a data de seu efetivo pagamento,
bem como estará isento de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de
1995, conforme alterada.
Somados os valores já declarados a título de dividendos intermediários (intercalares) e juros sobre o
capital próprio, bem como os valores relativos aos dividendos complementares propostos, a Companhia
distribuirá o equivalente a 116% do lucro líquido apurado no exercício social de 2019 como proventos
em favor de seus acionistas.
2.3. Análise comparativa dos proventos do exercício social findo em 31 de dezembro de
2019 em relação ao lucro líquido dos últimos 03 (três) exercícios
O quadro abaixo compara o lucro líquido dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017, bem como os valores distribuídos em cada exercício social.
Valores por ação ordinária e preferencial de emissão da Companhia (valores em reais)
Exercício Social
Lucro líquido do exercício

-

Lucro líquido ajustado para

-

distribuição aos acionistas

2019

2018

2017

300.118.784,90

287.963.256,32

298.277.248,09

347.029.239,74

346.276.132,08

345.949.082,37

775.174.584

775.174.584

após retenção de reservas
ON

786.265.133

Quantidade de ações em

PN

1.209.267.468

1.192.210.328

1.192.210.328

circulação

Total

1.995.532.601

1.967.384.912

1.967.384.912

Dividendos intermediários

ON

0,10350498549

0,10770009136

0,12206476825

PN

0,10350498549

0,10770009136

0,12206476825

Juros sobre o capital próprio

ON

0,02225777847

0,02407399362

0,02524700907

distribuídos

PN

0,02225777847

0,02407399362

0,02524700907

Dividendos complementares

ON

0,04884797191

0,03996170425

0,02423505849

propostos

PN

0,04884797191

0,03996170425

0,02423505849

(intercalares) distribuídos
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2.4. Reserva legal
Conforme o disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e considerando o valor apurado
a título de lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a
administração propõe a destinação do montante de R$ 11.592.350,12 para constituição da reserva de
capital da Companhia.
A administração propõe que seja destinado para a reserva legal montante inferior a 5% do lucro líquido
apurado pela Companhia no exercício uma vez que: (i) o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações
estabelece que a reserva legal não deve exceder 20% do capital social; e (ii) considerando a destinação
ora proposta, o saldo da reserva legal da Companhia será de R$ 94.921.478,11, equivalente a 20% do
capital social da Companhia.
2.5. Dividendo Obrigatório
O artigo 42, inciso I, item “ii”, do Estatuto Social da Companhia determina que seja distribuído aos
acionistas o equivalente a 25% do lucro líquido ajustado a título de dividendo obrigatório.
O lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 totaliza
R$ 347.029.239,74 e, conforme demonstrado na tabela abaixo, para fins de dividendo mínimo
obrigatório deve ser considerado o montante de R$ 86.757.309,94. Uma vez que a Companhia
ultrapassou este montante por meio das declarações de dividendos intermediários (intercalares) citadas
no item 2.1 acima, as quais totalizaram R$ 205.135.396,74, o montante de R$ 97.477.720,43 será
declarado a título de dividendo complementar ao obrigatório.
Descrição
(+) Lucro líquido do exercício
(+) Realização de ajuste de avaliação patrimonial
(+) Dividendos e JSCP prescritos

Valores em Reais – R$
300.118.784,90
57.983.245,15
519.559,81

(-) Constituição de reserva legal

(11.592.350,12)

(=) Lucro líquido ajustado do exercício

347.029.239,74

Dividendo mínimo obrigatório (25%)

86.757.309,94

2.6. Orçamento de Capital
A Lei das Sociedades por Ações permite que a administração apresente proposta à Assembleia Geral
para retenção de parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela
previamente aprovado.
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Neste sentido, a administração propõe que o montante de R$ 16.873.104,83, retido à título de
orçamento de capital com base no resultado dos exercícios sociais de 2017 e 2018 e nos termos
aprovados em assembleias gerais ordinárias realizadas em 24 de abril de 2018 e 25 de abril de 2019,
seja mantido em razão da expectativa de crescimento da Companhia, das projeções realizadas para
os negócios no corrente ano e do cenário macroeconômico do país.
A proposta de orçamento de capital está anexa à esta Proposta da Administração, conforme Anexo II
e a proposta completa de destinação do resultado, na forma do Anexo 9-1-II da IN CVM 481/09, consta
do Anexo III desta Proposta da Administração.
3.

A fixação do número de membros do Conselho de Administração

Nos termos do artigo 19 do Estatuto Social, o Conselho de Administração da Companhia será
constituído por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 11 (onze) membros efetivos e igual número de
suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. O mandato dos membros do Conselho de Administração será
de 2 (dois) anos, admitida reeleição.
Tendo em vista o término do prazo de mandato dos atuais membros do Conselho de Administração, a
administração da Companhia propõe que o referido órgão continue a ser composto por 11 (onze)
membros, dos quais 10 (dez) deverão ser eleitos pelos acionistas na Assembleia Geral e 1 (um) será
nomeado como representante dos empregados da Companhia, conforme previsto no artigo 19, § 5°,
do Estatuto Social.
4.

A eleição de membros do Conselho de Administração

A eleição dos membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral será realizada, em
princípio, pelo sistema de votação individual nos candidatos, por meio do qual cada acionista poderá
votar em até 10 (dez) candidatos, sendo declarados eleitos aqueles 10 (dez) que receberem mais votos.
4.1. Candidatos Indicados pela Acionista Controladora
A AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Holdings” ou “Acionista Controladora”) propõe os seguintes
candidatos para composição do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 2 (dois)
anos que se iniciará em 01 de agosto de 2020 e se encerrará na data da realização da assembleia
geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarão acerca das demonstrações contábeis
do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021:
Conselheiros Efetivos

Conselheiros Suplentes

Julian Jose Nebreda Marquez

Vicente Javier Giorgio

Charles Lenzi

Ricardo Bull Silvarinho
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Susan Pasley Keppelman Harcourt

Matthew Theodore Olive

Francisco Jose Morandi Lopez

Arminio Francisco Borjas Herrera

Bernerd Raymond Da Santos Ávila

Marcelo Daniel Aicardi

Leonardo Eleutério Moreno

Kleber Jansen Costa

Krista Sweigart

Maria Paz Teresa Cerda Herreros

Franklin Lee Feder (independente)

-

Denise Duarte Damiani (independente)

-

Roberto Oliveira de Lima
(indicado pela BNDESPAR nos termos do Acordo de

-

Acionistas)

A Acionista Controladora declarou que obteve dos candidatos por ela indicados a informação de que
eles estão em condições de prestar a declaração de desimpedimento prevista na Instrução CVM nº 367,
de 29 de maio de 2002 (“IN CVM 367/02”), bem como que os indicados para as posições de
conselheiros independentes confirmaram atender os requisitos do cargo nos termos do Regulamento
de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.
As informações solicitadas nos itens 12.5 ao 12.10 do Formulário de Referência relativas aos
candidatos acima indicados constam do Anexo IV desta Proposta da Administração, conforme exigido
no artigo 10 da IN CVM 481/09.
Tendo em vista o disposto no §2º do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, a Acionistas
Controladora assegura aos empregados a indicação de 1 (um) membro efetivo e 1 (um) membro
suplente para compor o Conselho de Administração. Em eleição concluída em março de 2020, os
Srs. (i) Fellipe Agostini Silva e (ii) Daniel de Sousa Melo foram eleitos para integrar o Conselho de
Administração da Companhia, na qualidade de representantes titular e suplente dos empregados,
respectivamente.
As informações solicitadas nos itens 12.5 ao 12.10 do Formulário de Referência relativas aos
representantes escolhidos pelos empregados constam do Anexo IV desta Proposta da Administração,
conforme exigido no artigo 10 da IN CVM 481/09.
Caso os acionistas minoritários exerçam o direito de eleger membros do Conselho de Administração
em votação em separado, conforme previsto no artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por
Ações, a Acionista Controladora retirará a candidatura de até 2 (dois) nomes por ela indicados.
Adicionalmente, por força da Cláusula 3.2 do Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado entre a
AES Holdings e a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”) em 31 de dezembro de
2015, que tem por objeto a definição de regras específicas sobre, entre outras matérias, a indicação de
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membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, a BNDESPAR terá o direito de
indicar 01 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia, e seu respectivo suplente, a
serem apontados pela Acionista Controladora na Assembleia Geral. Neste sentido, o Sr. Roberto
Oliveira de Lima foi indicado pela BNDESPAR nos termos do Acordo de Acionistas.

4.2. Candidatos indicados por acionista minoritário
A administração da Companhia recebeu em 18 de junho de 2020, do Sr. Luiz Barsi Filho, brasileiro,
casado, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.541.838-72, residente e domiciliado na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, acionista minoritário da Companhia, correspondência contendo a
indicação dos seguintes candidatos para a eleição dos membros do Conselho de Administração:
Conselheira Efetiva
Louise Barsi

Conselheiro Suplente
Richard Doern

Em observância ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM 481, a Companhia fornece aos seus
acionistas as informações dos itens 12.5 ao 12.10 do Formulário de Referência (Anexo IV desta
Proposta), relativamente aos candidatos indicados pelo acionista minoritário Sr. Luiz Barsi Filho.
Entretanto, uma vez que o referido acionista não detém a participação acionária mínima exigida nos
termos do artigo 21-L da Instrução CVM 481, a candidatura não será considerada para fins de inclusão
no Boletim de Voto à Distância.
4.3. Indicação de um ou mais candidatos para compor o Conselho de Administração
Os acionistas que desejarem indicar outros candidatos para a eleição dos membros do Conselho de
Administração poderão notificar a Companhia por escrito informando o nome completo e a qualificação
dos referidos candidatos.
Nos termos do artigo 3º da IN CVM 367/02, o acionista que submeter a indicação de membro do
Conselho de Administração deverá, no mesmo ato, (i) apresentar cópia do instrumento de declaração
de desimpedimento ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em condições de
firmar tal instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e (ii) o currículo do candidato indicado,
contendo, no mínimo, sua qualificação, experiência profissional, escolaridade, principal atividade
profissional que exerce no momento e indicação de quais cargos ocupa em conselhos de
administração, fiscal ou consultivo em outras companhias, e as e demais informações requeridas no
artigo 10 da IN CVM 481/09.
A declaração de desimpedimento deverá, conforme previsto na IN CVM 367/02, ser firmada em
instrumento próprio e conter a declaração do candidato ao Conselho de Administração de que: (i) não
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está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da
Lei das Sociedades por Ações; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como
estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) atende ao requisito de
reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não
ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tem, nem
representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147
da Lei das Sociedades por Ações.
De acordo com a IN CVM 367/02, presume-se ter interesse conflitante com a Companhia o candidato
que: (i) tenha sido eleito por acionista que também tenha elegido conselheiro de administração em
sociedade concorrente; e (ii) mantenha vínculo de subordinação com o acionista que o elegeu.
Assim que receber a indicação de candidato para membro do Conselho de Administração contendo as
informações mínimas exigidas pela IN CVM 367/02, a Companhia divulgará “Aviso aos Acionistas”
informando a respeito da referida indicação. Ademais, caso tal indicação seja recebida até o dia 06 de
julho de 2020 e seja apresentada por acionistas que detenham, pelo menos, 2,5% de determinada
espécie de ações, a Companhia reapresentará o boletim de voto a distância, para nele incluir o nome
de novo candidato ao Conselho de Administração, conforme previsto nos artigos 21-A, §3°, e 21-L, §1º,
ambos da IN CVM 481/09.
A despeito dos procedimentos para indicação prévia e divulgação, a indicação de candidato a membro
do Conselho de Administração poderá ser realizada na própria Assembleia Geral pelo acionista ou o
por grupo de acionistas, pessoalmente ou por meio de procurador, desde que apresentados os
documentos e informações requeridos pela legislação acima mencionados.
5.

A fixação do número de membros do Conselho Fiscal

Nos termos do artigo 161, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal será instalado
pela Assembleia Geral a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações
com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto. A CVM, por meio da Instrução
CVM nº 324, de 19 de janeiro de 2000, reduziu o percentual para o pedido de instalação do Conselho
Fiscal com base na cifra do capital social das companhias abertas. No caso específico da Companhia,
o percentual para requerer a instalação do Conselho Fiscal, nos termos da referida Instrução, é de 2%
(dois por cento) das ações com direito a voto e de 1% (um por cento) das ações sem direito a voto.
A Companhia recebeu uma notificação de sua Acionista Controladora requerendo a instalação do
Conselho Fiscal. Desta forma, a Assembleia Geral deverá (i) declarar a instalação do Conselho Fiscal,
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(ii) proceder à fixação do número de membros, (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal e (iv) fixar a
remuneração de tais membros.
Nos termos do artigo 40, § 1º do Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal é composto de, no
mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes, com mandato de 1
(um) ano, eleitos em Assembleia Geral, admitida a reeleição.
O número final de membros do Conselho Fiscal dependerá do exercício ou não do direito de eleição
em separado por acionistas minoritários e preferencialistas.
Nesse sentido, conforme previsto no artigo 161, § 4º da Lei das Sociedades por Ações, (i) os acionistas
titulares de ações preferenciais poderão eleger, em eleição em separado, 1 (um) membro e respectivo
suplente do Conselho Fiscal; e (ii) igual direito terão os acionistas minoritários titulares de ações
ordinárias, desde que o total de ações de emissão da Companhia em circulação no mercado
represente, pelo menos, 10% (dez por cento) das ações com direito a voto.
Assim, se os dois grupos exercerem seus direitos, o Conselho Fiscal será composto por 5 (cinco)
membros, sendo 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos por voto majoritário, 1 (um)
membro efetivo e respectivo suplente eleito pelo voto separado dos acionistas minoritários titulares de
ações ordinárias e 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente eleito pelo voto separado dos acionistas
titulares de ações preferenciais.
Por outro lado, se apenas um grupo exercer seu direito de eleger em separado, o Conselho Fiscal será
composto por 3 (três) membros e respectivos suplentes, sendo 2 (dois) membros efetivos e respectivos
suplentes eleitos pelo voto majoritário e 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente eleito pelo voto
em separado.
Igualmente, caso nenhum dos grupos acima referidos exerça seu direito de votação em separado, o
Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, todos eleitos
pelo voto majoritário.
Assim, tendo em vista (i) o término do mandato do Conselho Fiscal da Companhia e (ii) o recebimento,
pela Companhia, de solicitação de realização de votação em separado para a eleição de membros do
Conselho Fiscal e respectivos suplentes, conforme detalhado abaixo, se propõe que o Conselho Fiscal
seja composto por 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes, observadas as regras para
eleição acima mencionadas.
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6.

A eleição dos membros do Conselho Fiscal
6.1. Candidatos indicados pela Acionista Controladora

A Acionista Controladora da Companhia propõe os seguintes candidatos para composição do Conselho
Fiscal da Companhia, para o mandato que vigorará até a data da realização da Assembleia Geral
Ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarão acerca das demonstrações contábeis do
exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020:
Conselheiros Efetivos

Conselheiros Suplentes

Mário Shinzato

Newton Akira Fukumitso

Raimundo Cláudio Batista

Alberto Irazê Ribeiro

Luiz Eduardo Frisoni Junior

Eraldo Soares Peçanha

A Acionista Controladora declarou que obteve dos candidatos por ela indicados a informação de que
eles estão em condições de prestar a declaração de desimpedimento prevista na IN CVM 367/02.
As informações solicitadas nos itens 12.5 ao 12.10 do Formulário de Referência relativas aos
candidatos acima indicados constam do Anexo IV desta Proposta da Administração, conforme exigido
no artigo 10 da IN CVM 481/09.
Vale lembrar que, por força da Cláusula 3.2 do Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado entre a
AES Holdings e a BNDESPAR em 31 de dezembro de 2015, que tem por objeto a definição de regras
específicas sobre, entre outras matérias, a indicação de membros para compor o Conselho Fiscal da
Companhia, a BNDESPAR tem o direito de indicar 01 (um) membro do Conselho Fiscal da Companhia
e seu respectivo suplente, a serem apontados pela Acionista Controladora na Assembleia Geral. Neste
sentido, apresetamos na presente Proposta como candidatos os Srs. Luís Eduardo Frisoni Junior
(efetivo) e Eraldo Soares Peçanha (suplente), indicados pela BNDESPAR.
6.2. Candidatos indicados por acionista minoritário
A administração da Companhia recebeu em 23 de março de 2020 do Sr. Luiz Barsi Filho, brasileiro,
casado, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.541.838-72, residente e domiciliado na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, acionista minoritário da Companhia, correspondência contendo:
(i) a solicitação de realização de votação em separado para a eleição de membros do Conselho Fiscal
e respectivos suplentes e (ii) a indicação dos seguintes candidatos para a eleição em separado de
membros do Conselho Fiscal, nos termos do Aviso aos Acionistas divulgado pela Companhia em 27
de março de 2020:
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Conselheiros Efetivos

Conselheiros Suplentes

Paulo Roberto Bellentani Brandão

Michele da Silva Gonsales Torres

Robert Juenemann

João Henrique Ballstaedt Gasparino da Silva

Em observância ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM 481, a Companhia fornece aos seus
acionistas as informações dos itens 12.5 ao 12.10 do Formulário de Referência (Anexo IV desta
Proposta), relativamente aos candidatos indicados pelo acionista minoritário Sr. Luiz Barsi Filho.
Entretanto, uma vez que o referido acionista não detém a participação acionária mínima exigida nos
termos do artigo 21-L da Instrução CVM 481, a candidatura não será considerada para fins de inclusão
no Boletim de Voto à Distância.
6.3. Indicação de um ou mais candidatos para compor o Conselho Fiscal
Os acionistas que desejarem indicar outros candidatos para a eleição dos membros do Conselho Fiscal
poderão notificar a Companhia por escrito informando o nome completo e a qualificação dos referidos
candidatos. A Companhia recomenda ao acionista que deseja indicar candidato para o Conselho Fiscal
que apresente o nome completo, qualificação, currículo profissional completo do candidato e demais
informações requeridas no artigo 10 da IN CVM 481/09, bem como apresente a respectiva declaração
desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e da IN CVM 367/02.
Assim que receber a indicação de candidatos para membro do Conselho Fiscal, a Companhia divulgará
“Aviso aos Acionistas” informando a respeito da referida indicação. Ademais, caso tal indicação seja
recebida até o dia 06 de julho de 2020 e seja apresentada por acionistas que detenham, pelo menos,
2,5% de determinada espécie de ações de emissão da Companhia, a Companhia reapresentará o
boletim de voto a distância, para nele incluir o nome de novo candidato ao Conselho Fiscal, conforme
previsto nos artigos 21-A, § 3°, e 21-L, § 1º, ambos da IN CVM 481/09.
A despeito dos procedimentos de indicação prévia e divulgação, o candidato a membro do Conselho
Fiscal poderá ser apresentado na própria Assembleia Geral pelo acionista ou o por grupo de acionistas,
pessoalmente ou por meio de procurador, que deverão apresentar os documentos e informações acima
mencionados.
Tendo em vista o entendimento da CVM de que a eleição de suplente de membro do Conselho Fiscal
é obrigatória para assegurar a efetividade do órgão, a Companhia recomenda aos acionistas que
submeterem a indicação de candidato efetivo que também indiquem um candidato a exercer o cargo
de respectivo suplente.
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7.

A remuneração global dos membros da administração

A administração da Companhia, após atualizar sua pesquisa sobre os valores praticados no mercado
para remunerar executivos que integram Conselhos de Administração e Diretorias de companhias
abertas, propõe a fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2020 no montante
global anual de R$ 9.987.989,06, a título de remuneração fixa e variável, incluindo benefícios de
qualquer natureza.
A administração propõe ainda que os membros titulares do Conselho de Administração recebam uma
remuneração fixa mensal, independentemente da quantidade de reuniões que se realizarem no mês
de competência (“Honorários Mensais”). No caso de ausência em uma reunião ou sessão de qualquer
reunião realizada, o membro do Conselho de Administração receberá 50% (cinquenta por cento) dos
Honorários Mensais e, em caso de comparecimento de conselheiro de administração suplente a
qualquer reunião realizada no mês de competência, em substituição ao seu efetivo, o conselheiro de
administração suplente perceberá 50% (cinquenta por cento) dos Honorários Mensais.
Os conselheiros de administração serão reembolsados pelas despesas que incorrerem no desempenho
de suas funções, observadas as regras internas da Companhia.
No exercício anterior, a proposta de remuneração global dos administradores aprovada pela
Assembleia Geral da Companhia foi de R$8.987.480,77, a título de remuneração fixa e variável,
incluindo benefícios de qualquer natureza. O aumento do valor da remuneração global proposta para o
exercício de 2020 (de aproximadamente 11%) decorre, especialmente, da adição de um novo membro
remunerado no Conselho de Administração.
O quadro a seguir demonstra o valor global de remuneração aprovado no exercício social anterior
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e o montante efetivamente pago pela Companhia ao longo do
referido exercício:
Órgão

Remuneração Aprovada

Remuneração Realizada

Conselho de Administração

R$ 3.039.998,40

R$ 2.867.592

Diretoria

R$ 5.947.482,37

R$ 4.299.961

TOTAL

R$ 8.987.480,77

R$ 7.167.553

A diferença entre os valores aprovados e os valores efetivamente pagos é de R$ 1.861.172,77 e
justifica-se principalmente em função de valores de rescisão e margem não utilizados, bônus de curto
prazo e ILP inferior ao orçado.
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Em observância ao disposto no artigo 12 da IN CVM 481/09, além da proposta de remuneração dos
administradores acima formulada, a Companhia apresenta as informações do item 13 do Formulário
de Referência no Anexo V desta Proposta da Administração.
8.

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal

A administração da Companhia propõe, para o exercício social de 2020, que cada membro titular do
Conselho Fiscal receba remuneração fixa mensal no valor de R$ 12.450,00 e o presidente do Conselho
Fiscal receba remuneração fixa mensal no valor de R$ 17.750,00, independentemente da quantidade
de reuniões que se realizarem no mês de competência.
No caso de ausência de conselheiro fiscal titular em uma reunião, ou em uma sessão de reunião, este
receberá 50% (cinquenta por cento) dos honorários mensais e, em caso de comparecimento de
Conselheiro Fiscal suplente a qualquer reunião, em substituição ao seu efetivo, o conselheiro fiscal
suplente receberá 50% (cinquenta por cento) dos honorários mensais.
Os conselheiros fiscais efetivos e suplentes serão reembolsados pelas despesas que incorrerem no
desempenho de suas funções, observadas as regras internas da Companhia.
Os valores propostos a título de remuneração mensal para os membros do Conselho Fiscal não
sofreram alteração se comparados com os aprovados e praticados no exercício anterior, uma vez que
a administração da Companhia entende que os valores praticados estão competitivos em relação aos
valores levantados em pesquisa de mercado.
No que se refere à remuneração diferenciada para o presidente do Conselho Fiscal com relação aos
demais membros, a proposta se fundamenta no entendimento de que a posição se diferencia da dos
demais conselheiros uma vez que compreende, dentre outras atividades, a responsabilidade adicional
de assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão, organização e coordenação da agenda, bem
como a coordenação entre o órgão e a administração da Companhia.
Em observância ao disposto no artigo 12 da IN CVM 481/09, além da proposta de remuneração do
Conselho Fiscal acima formulada, a Companhia apresenta as informações do item 13 do Formulário
de Referência no Anexo V desta Proposta da Administração.
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ANEXO I
ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA
(conforme artigo 9º, inciso III, da IN CVM 481/09)

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 consolidadas relativas aos exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, 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”).
A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores
das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados
apresentados nas demonstrações contábeis sobre a situação financeira da Companhia. A Diretoria da
Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a
se reproduzir no futuro.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas no item 10 em geral significam
“Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente.
(a)

comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os Diretores entendem que a Companhia tem condições financeiras e patrimoniais suficientes para
desenvolver as atividades do seu negócio, assim como para cumprir suas obrigações de curto e médio
prazo.
Os Diretores acreditam que a Companhia, por meio de uma análise dos números do ativo circulante e
do passivo circulante, possui um capital de giro que permite que ela tenha liquidez e recursos de capital
suficientes para cobrir seus investimentos planejados, suas despesas, suas obrigações e outros valores
a serem pagos nos próximos anos. Os Diretores da Companhia não têm como garantir que tal situação
permanecerá inalterada, mas caso entenda necessário contrair empréstimos para financiar seus
investimentos e possíveis aquisições, acreditam que a Companhia terá capacidade para contratá-los.
Os Diretores apresentam abaixo informações sobre a estrutura financeira e patrimonial da Companhia
referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

(em R$milhões)
Lucro Líquido

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2019
2018
2017
300,1

288,0

298,3
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Em 31 de dezembro de
(em R$milhões)
Patrimônio Líquido

2019
1.451,2

2018
1.523,5

2017
1.557,7

Dívida Bruta(1)

4.254,9

4.127,9

3.589,6

Dívida Líquida(2)

2.892,2

3.094,0

2.385,1

Índice de liquidez corrente(3)

0,95

1,11

0,79

Índice de endividamento geral(4)

4,37

3,99

3,38

(1)

A dívida bruta corresponde ao somatório dos saldos de empréstimos e financiamentos e debêntures (circulante e não
circulante). A dívida bruta não é uma medida de desempenho financeiro reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no
Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e não possui significado
padrão. Outras companhias podem calcular a sua dívida bruta de forma distinta não havendo, desta forma, comparação
entre as divulgações. Para mais informações sobre a dívida bruta, ver item 3.2 deste Formulário de Referência.

(2)

A dívida líquida corresponde ao somatório dos saldos de empréstimos e financiamentos e debêntures (circulante e não
circulante), deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo. A dívida líquida não é uma
medida de desempenho financeiro reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e não possui significado padrão. Outras companhias
podem calcular a sua dívida líquida de forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre as divulgações. Para
mais informações sobre a dívida líquida, ver item 3.2 deste Formulário de Referência.

(3)

O índice de liquidez corrente corresponde à divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.

(4)

O índice de endividamento geral corresponde à divisão da soma do passivo circulante e o passivo não circulante pelo
patrimônio líquido.

Em 31 de dezembro de 2019, as disponibilidades da Companhia, que corresponde ao somatório dos
saldos de caixa e equivalente de caixa e investimento de curto prazo, somavam R$ 1.362,8 milhões,
valor R$328,8 milhões superior a 31 de dezembro de 2018, que correspondia a R$ 1.034,0 milhões,
um aumento de 31,8%. Esse crescimento deve-se, principalmente, aos recursos provenientes do caixa
gerado nas atividades operacionais da Companhia aplicado em investimentos de curto prazo. Este
crescimento foi parcialmente compensado pelos recursos usados na construção do Complexo Solar
Ouroeste e manutenção das usinas da Companhia.
Dessa forma, a Dívida Líquida da Companhia totalizou R$2.892,2 milhões em 31 de dezembro de 2019,
uma diminuição de 6,5% em relação a 31 de dezembro de 2018. Essa redução deve-se principalmente
ao aumento dos investimentos de curto prazo.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava em cumprimento com os termos dos covenants
quantitativos. A Companhia também acompanha outros covenants qualitativos, os quais foram
atendidos em 31 de dezembro de 2019.
Em 31 de dezembro de 2018, as disponibilidades da Companhia, somavam R$1.034,0 milhões, valor
inferior a 31 de dezembro de 2017, que correspondia a R$1.204,5 milhões, uma redução de 14,1%.
Essa redução deve-se principalmente aos pagamentos do principal de empréstimos e debentures no
montante de R$960,9 milhões, investimento total no valor de R$1.123,2 milhões com os Complexos
Solares Ouroeste e Guaimbê, projetos em geração distribuída e manutenção das usinas hídricas,
R$258,0 milhões de pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio acumulados liquido de
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imposto e R$24,0 milhões de custos de transação e prêmios, parcialmente compensados pela geração
de caixa operacional de R$691,7 milhões, ingressos de empréstimos e debentures no montante de
R$1.450,0 milhões, prêmio recebido com operações de instrumentos derivativos de R$35,0 milhões e
pelos juros de aplicações financeiras no montante de R$20,9 milhões.
Dessa forma, a Dívida Líquida da Companhia totalizou R$3.094,0 milhões em 31 de dezembro de 2018,
um aumento de 29,7% em relação a 31 de dezembro de 2017. Esse aumento deve-se principalmente
ao crescimento da dívida bruta consolidada para R$4.127,9 milhões em 31 de dezembro de 2018,
superior em 15,0% em relação à dívida bruta consolidada de R$3.589,6 milhões em 31 de dezembro
de 2017, devido à 7ª emissão de debêntures da Companhia no valor de R$1.250,0 milhões para
suportar a estratégia de investimentos e à 8ª emissão de debêntures da Companhia no valor de R$200
milhões para financiamento da construção da Fase I do Complexo Solar Ouroeste, compensadas
parcialmente pelo resgate antecipado da 3ª emissão de notas promissórias da Companhia no valor de
R$900,0 milhões, além da redução dos saldos de caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras
de curto prazo, explicada no parágrafo anterior.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia estava em cumprimento com os termos dos covenants
quantitativos. A Companhia também acompanha outros covenants qualitativos, os quais foram
atendidos em 31 de dezembro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2017, as disponibilidades da Companhia somavam R$1.204,5 milhões, valor
superior a 31 de dezembro de 2016, que correspondia a R$577,6 milhões, um aumento de 108,5%.
Esse crescimento se deve principalmente ao aumento no montante referente ao GSF retido pelo efeito
da liminar vigente, e R$210,0 milhões de saldo remanescente da 3ª emissão de Nota Promissória,
emitida em junho de 2017, dos quais R$150,0 milhões foram aplicados nas debêntures emitidas pelo
Complexo Solar Guaimbê.
Dessa forma, a Dívida Líquida da Companhia era de R$2.385,1 milhões em 31 de dezembro de 2017,
um aumento de 174,5% em relação a 31 de dezembro de 2016. Esse aumento deve-se em função,
principalmente, da dívida bruta consolidada de R$3.589,6 milhões em 31 de dezembro de 2017, valor
148,1% superior à posição da dívida bruta em 31 de dezembro de 2016 (R$1.446,6 milhões) devido a
R$900 milhões da 3ª emissão de Nota Promissória, sendo R$615,5 milhões para a aquisição do
Complexo Eólico Alto Sertão II e o restante para a aquisição de Boa Hora e financiamento da aquisição
de Guaimbê, e R$1.131,2 milhões de dívidas provenientes da aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão
II.
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia estava em cumprimento com os termos dos covenants. A
Companhia também acompanha outros covenants qualitativos, os quais foram atendidos em 31 de
dezembro de 2017.
(b)

comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

Os Diretores da Companhia entendem que o objetivo do processo de administração do capital é garantir
a capacidade de continuidade das operações da Companhia, visando oferecer retorno aos acionistas,
bem como manter uma estrutura de capital ideal para diminuir esses custos, mantendo equilíbrio
adequado.
A estrutura de capital da Companhia consiste nos saldos apresentados na tabela abaixo:
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Em 31 de dezembro de
209

2018

2017

6.347,7

6.079,1

5.260,2

Patrimônio líquido (capital próprio)

1.451,2

1.523,5

1.557,7

Capital de terceiros(1)

81,4%

80,0%

77,2%

Capital próprio(2)

18,6%

20,0%

22,8%

(em milhões de R$, exceto em %)
Passivo circulante e não circulante
(capital de terceiros)

(1)

O capital de terceiros corresponde à soma do passivo circulante e não circulante dividido pelo passivo total.

(2)

O capital próprio corresponde ao patrimônio líquido dividido pelo passivo total.

O padrão de financiamento da Companhia baseia-se na utilização de recursos próprios e de capital de
terceiros, podendo este ser referente à captação de recursos junto a instituições financeiras ou emissão
de dívidas a mercado. Em 31 de dezembro de 2019, a estrutura de capital da Companhia era composta
por 81,4% de capital de terceiros e 18,6% de capital próprio. Essa estrutura de capital vem se mantendo
ao longo dos anos, com um aumento na representatividade do capital de terceiros, pois a Companhia
está inserida num ambiente que necessita de uso intensivo de capital. Mais detalhes sobre a utilização
de capital de terceiros pela Companhia podem ser obtidos no item 10.1(f) deste Formulário de
Referência.
Periodicamente, a administração da Companhia revisa a estrutura de capital e habilidade de liquidar os
seus passivos, bem como monitora tempestivamente o prazo médio de contas a receber e
fornecedores, tomando as ações necessárias para mantê-los em níveis considerados adequados para
a gestão financeira.
Os Diretores da Companhia entendem que a atual estrutura de capital apresenta níveis de
alavancagem adequados.
(c)
comentários dos Diretores em relação à capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos
Os covenants financeiros são utilizados como forma de monitoramento da situação financeira da
Companhia pelos credores envolvidos em contratos financeiros nos nossos contratos das debêntures.
Assim, em 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava em cumprimento integral com todos os
termos dos covenants. A Companhia também acompanha outros covenants qualitativos, os quais foram
atendidos em 31 de dezembro de 2019.
Diante do acima exposto, os Diretores acreditam que a Companhia possui liquidez e recursos de capital
suficientes para cumprir com obrigações de eventuais gastos, pagamento de obrigações e outros
valores a serem pagos no curto e longo prazo, embora não possam garantir que tal situação
permanecerá igual. Entretanto, caso tenha mudanças no plano de crescimento ou na geração de caixa
ou caso opte por refinanciar as linhas atuais dentro de condições que venha a considerar mais atrativas,
a Companhia poderá vir a tomar novas linhas de financiamento no futuro, sendo que os Diretores
entendem que a Companhia terá plena capacidade para contratá-los. Ademais, a capacidade de
pagamento da Companhia está vinculada ao seu resultado operacional.
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Ainda, os Diretores acreditam que as principais fontes de recursos da Companhia são financiamentos
bancários, como debêntures e cédulas de créditos bancários.
(d)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
Quando necessário, a Companhia capta recursos por meio de contratos financeiros e emissão de
debêntures, os quais são empregados no financiamento das necessidades de capital de giro, em
investimentos de curto e longo prazo e em investimentos relevantes em ativos não-circulantes da
Companhia, bem como na manutenção de disponibilidades de caixa em nível que a Companhia
acredita apropriado para o desempenho de suas atividades.
Em 31 de dezembro de 2019, em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a Companhia possuía R$1.362,8
milhão, R$1.034,0 milhões e R$1.204,5 milhões, respectivamente, de caixa e equivalentes de caixa e
investimentos de curto prazo.
(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Para a hipótese de eventuais coberturas de deficiência de liquidez, mantidas as condições
macroeconômicas atuais, a Companhia poderá utilizar os mesmos recursos de financiamento que já
utiliza, com caráter de longo prazo, incluindo opções do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES)
e de bancos regionais de desenvolvimento e de projetos, além de outros instrumentos de longo prazo
disponíveis no mercado nacional e internacional, tais como debêntures, cédulas de créditos bancários
e instituições de fomento.
(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Em 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta (representado pela soma dos empréstimos, financiamentos
e debêntures do passivo circulante e do passivo não circulante) da Companhia atingiu o montante total
de R$4.254,9 milhões, enquanto a sua dívida líquida (expressa pela soma dos saldos de empréstimos,
financiamentos e debêntures (circulante e não circulante)), deduzidos do saldo de caixa e equivalentes
de caixa e investimentos de curto prazo) era de R$2.892,2 milhões, representando um aumento de
3,1% em sua dívida bruta e uma redução de 6,5% em sua dívida líquida quando comparado com o
endividamento total e a dívida líquida em 31 de dezembro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2018, a dívida bruta (representado pela soma dos empréstimos, financiamentos
e debêntures do passivo circulante e do passivo não circulante) da Companhia atingiu o montante total
de R$4.127,9 milhões, enquanto a sua dívida líquida (expressa pela soma dos saldos de empréstimos,
financiamentos e debêntures (circulante e não circulante), deduzidos do saldo de caixa e equivalentes
de caixa e investimentos de curto prazo) era de R$3.094,0 milhões, representando um aumento de
15,0% em sua dívida bruta e um aumento de 29,7% em sua dívida líquida quando comparado com o
endividamento total e a dívida líquida em 31 de dezembro de 2017.
Em 31 de dezembro de 2017, a dívida bruta (representado pela soma dos empréstimos, financiamentos
e debêntures do passivo circulante e do passivo não circulante) da Companhia atingiu o montante total
de R$3.589,6 milhões, enquanto a sua dívida líquida (expressa pela soma dos saldos de empréstimos,
financiamentos e debêntures (circulante e não circulante), deduzidos do saldo de caixa e equivalentes
de caixa e investimentos de curto prazo) era de R$2.385,1 milhões, representando um aumento de
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148,1% em sua dívida bruta e um aumento de 174,5% em sua dívida líquida quando comparado com
o endividamento total e a dívida líquida em 31 de dezembro de 2016.
A tabela a seguir demonstra a composição e evolução da dívida da Companhia:
Em 31 de dezembro de
(em milhões de
R$, exceto em%)

2019

2018

2017

Vencimento

Taxa de
Remuneração

Debêntures – 4ª
emissão, 3ª Série

354,2

337,3

321,0

2020

IPCA + 8,43%
(2)
a.a.

Debêntures – 5ª
emissão

196,0

187,9

180,0

2023

IPCA + 6,54%
a.a.

-

688,5

688,5

2022

CDI + 0,90 a.a.

350,1

337,3

324,5

2024

IPCA + 6,78%
a.a.

Notas Promissórias
– 3ª emissão

-

–

943,7

2018

CDI+ 1,35%
a.a.

Debêntures – 7ª
(1)
emissão, 1ª Série

-

526,8

-

2020

CDI + 0,52%
a.a.

Debêntures – 7ª
emissão, 2ª Série

764,5

765,6

-

2023

CDI + 1,30%
a.a.

Debêntures – 8ª
emissão

207,3

199,1

-

2030

IPCA + 6,02%
a.a.

9ª Emissão de
Debêntures - 1ª
série(4)

1.401,1

-

-

2027

CDI + 1,00%
a.a.

9ª Emissão de
Debêntures - 2ª
série(4)

634,5

-

-

2029

IPCA + 4,71%
a.a.

9ª Emissão de
Debêntures - 3ª
série(4)

180,6

-

-

2029

IPCA + 4,71%
a.a.

Financiamento
BNDES - Tietê
Eólica(2)

-

659,6

693,1

2031

TJLP + 2,88%
a.a.

Financiamento
BNDES (Subcrédito
Social) - Tietê
Eólica(2)

-

4,7

4,9

2031

TJLP

Repasse BNDES
(Banco do Brasil) –
Tietê Eólica(2)

-

251,1

262,7

2031

TJLP + 2,60%
a.a.

Debêntures – 1a
Emissão (1a série) –
Tietê Eólica

88,8

87,3

87,7

2025

IPCA + 7,61%
a.a.

Debêntures – 1a
Emissão (2a série) –

77,9

81,9

82,9

2025

IPCA + 7,87%
a.a.

Debêntures – 6ª
(1)
emissão, 1ª Série
Debêntures – 6ª
emissão, 2ª Série
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Tietê Eólica
Consolidado(3)

4.254,9

4.127,1

3.589,0

(1)

Resgate antecipado da 1ª série da 6ª emissão de debêntures e da 1ª série da 7ª emissão realizados em 18 de abril de 2019
e 23 de abril de 2019, respectivamente.

(2)

Liquidação da 9ª emissão de debêntures ocorrida em 22 de abril de 2019. Adicionalmente, resgate antecipado do
financiamento do BNDES e repasse do Banco do Brasil em 24 de abril de 2019

(3)

Considera somatório de principal, encargos e custos de transação e não considera arrendamento financeiro

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava em cumprimento com os termos dos covenants das
dívidas mencionadas acima. A Companhia também acompanha outros covenants qualitativos, os quais
foram atendidos em 31 de dezembro de 2019.

(i)

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a Companhia
2ª Emissão de Debêntures
Em 15 de maio de 2013 foi realizado a 2ª emissão de debêntures. Os recursos da emissão foram
utilizados integralmente ao pré-pagamento da 1ª emissão de notas promissórias da Companhia (“Notas
Comerciais”), no valor de R$498 milhões, com o consequente cancelamento de tais Notas Comerciais.
Foram emitidas 49.800.000 milhões debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única,
da espécie quirografária, com valor nominal de R$10.000,00, no valor total de R$498 milhões. As
debêntures rendiam juros, correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI, capitalizada de um
spread de 0,79% ao ano. O vencimento das debêntures seria em 15 de maio de 2019.
Em 08 de maio de 2017, a Companhia realizou o resgate do saldo total (principal e juros) da 2ª emissão
de debêntures, no valor de R$532,7 milhões. Os recursos para pagamento do resgate total foram
provenientes da 6ª Emissão de Debêntures.
3ª Emissão de Debêntures
Em 20 de março de 2014 foi realizada a 3ª emissão de debêntures. Os recursos da emissão foram
utilizados integralmente para a amortização da 2ª parcela da 1ª emissão de debêntures. Foram emitidas
30.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única da espécie quirografária, com
valor nominal de R$10.000,00, no valor total de R$300 milhões. As debêntures rendiam juros
remuneratórios, correspondentes a até 108,2% da variação acumulada das Taxas Médias diárias dos
DI. O vencimento das debêntures seria em 20 de março de 2020.
Em 08 de maio de 2017, a Companhia realizou o resgate do saldo total (principal e juros) da 3ª emissão
de debêntures, no valor de R$307,6 milhões. Os recursos para pagamento do resgate total foram
provenientes da 6ª Emissão de Debêntures.
4ª Emissão de Debêntures
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Em 15 de dezembro de 2015 foi realizada a 4ª emissão de debêntures em 3 séries. Os recursos
captados com a emissão da 1ª e 2ª série, no valor total de R$292,3 milhões, foram utilizados para a
liquidação do saldo da dívida da 2ª Nota promissória com vencimento conforme prazo em 17 de
dezembro de 2015. Os recursos captados com a emissão da 3ª série, no valor de R$301,8 milhões,
foram destinados ao custeio de despesas já incorridas ou a incorrer com a finalidade de modernizar
e/ou recapacitar os equipamentos das usinas: Água Vermelha, Barra Bonita, Bariri, Caconde, Euclides
da Cunha, Ibitinga, Nova Avanhandava e Promissão.
Foram emitidas 594.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 séries, da espécie
quirografária, com valor nominal de R$1.000,00, no valor total de R$594 milhões. As debêntures da 1ª
série rendiam juros remuneratórios, correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI, capitalizada de
um spread de 1,55% ao ano. As debêntures da 2ª série rendiam juros remuneratórios, correspondentes
a 100,0% da variação da Taxa DI, capitalizada de um spread de 2,15% ao ano. As debêntures da 3ª
série rendem juros remuneratórios de 8,43% ao ano. Para esta série, o saldo devedor é corrigido
monetariamente pelo IPCA em uma base diária, sendo este montante incorporado ao saldo da dívida.
O vencimento das debêntures da 1ª série era 15 de dezembro de 2016, da 2ª série era 17 de dezembro
de 2018 e da 3ª série é 15 de dezembro de 2020.
Em 15 de dezembro de 2016, a Companhia realizou o pagamento integral da 1ª série no valor de
R$143,5 milhões. Os recursos para pagamento foram provenientes da 5ª Emissão de Debêntures.
Em 08 de maio de 2017, a Companhia realizou o resgate do saldo total (principal e juros) da 2ª série
no valor de R$157,6 milhões. Os recursos para pagamento do resgate total foram provenientes da 6ª
Emissão de Debêntures.
5ª Emissão de Debêntures
Em 15 de novembro de 2016 foi realizada a 5ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos
captados por meio da emissão das Debêntures foi destinada ao custeio de despesas já incorridas ou a
incorrer relativas a projetos de melhorias com finalidade de modernizar e ou recapacitar os
equipamentos das usinas hidrelétricas de Água Vermelha, Barra Bonita, Bariri, Caconde, Euclides da
Cunha, Ibitinga, Nova Avanhandava, Nova Promissão e Limoeiro, além das Pequena Central
Hidrelétrica de Mogi-Guaçu.
Foram emitidas 180.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única da espécie
quirografária, com valor nominal de R$1.000,00, no valor total de R$180 milhões. As debêntures
rendem juros remuneratórios, correspondentes a 6,54% ao ano. O saldo devedor será corrigido
monetariamente pelo IPCA em uma base diária, sendo este montante incorporado ao saldo da dívida.
O vencimento das debêntures é 15 de dezembro de 2023.
6ª Emissão de Debêntures
Em 15 de abril de 2017 foi realizada a 6ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos captados
por meio da emissão das Debêntures foi destinada para o refinanciamento do passivo da Emissora,
com o resgate antecipado facultativo total das debêntures da 2ª e 3ª emissões da Emissora e da 2ª
série da 4ª emissão da Emissora. Foram emitidas 1,0 bilhão de debêntures simples no total, não
conversíveis em ações, em 2 séries da espécie quirografária, com valor nominal de R$1,00, no valor
total de R$1,0 bilhão, sendo 682.380.000 debêntures na 1ª série e 317.620.000 debêntures na 2ª série.
As debêntures da 1ª série rendem juros remuneratórios, correspondentes a 100,00% da variação da
Taxa DI, capitalizada de um spread de 0,90% ao ano. As debêntures da 2ª série rendem juros
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remuneratórios, correspondentes a 6,78% ao ano. O saldo devedor será corrigido monetariamente pelo
IPCA em uma base diária, sendo este montante incorporado ao saldo da dívida. O vencimento das
debêntures da 1ª série é 15 de abril de 2022. O vencimento das debêntures da 2ª série é 15 de abril de
2024. As debêntures da 1ª série foram alvo de resgate antecipado facultativo total em 18 de abril de
2019.
Em decorrência do resgate antecipado facultativo da 1ª série da 6ª emissão de debêntures, a
Companhia realizou os seguintes pagamentos: (i) pagamento de juros no valor de R$577 mil; (ii)
pagamento da parcela principal no valor de R$682.380 mil; e (iii) o pagamento do prêmio no valor de
R$6.122 mil, realizados no dia 18 de abril de 2019.
3ª Emissão de Nota Promissória
Em 26 de junho de 2017 foi realizada a 3ª emissão de nota promissória. A totalidade dos recursos
captados por meio da emissão das notas promissórias foi destinada ao reforço de capital de giro da
Emissora e aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão II. Foram emitidas 90 cártulas, não conversíveis
em ações, com valor nominal de R$10,0 milhões, no valor total de R$900,0 milhões. As notas
promissórias rendiam juros remuneratórios, correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI,
capitalizada de um spread de 1,35% ao ano. As respectivas notas promissórias foram totalmente
liquidadas antecipadamente em 28 de fevereiro de 2018.
7ª Emissão de Debêntures
Em 15 de fevereiro de 2018, foi realizada a 7ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos obtidos
por meio da emissão de debêntures foi utilizada para reforço de caixa e gestão ordinária dos negócios
Emissora. Foram emitidas 1.250.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em duas séries, sob regime de garantia firme de colocação, com valor nominal unitário
de R$1 mil, no valor total de R$1,25 bilhão, sendo 500.000 debêntures na 1ª série e 750.000 debêntures
na 2ª série, e vencimento final da 1ª serie em 15 de fevereiro de 2020 e da 2ª serie em 15 de fevereiro
de 2023. A partir da Data de Emissão, as Debêntures da 1ª serie farão jus a uma remuneração
equivalente a CDI + 0,52% a.a. e as Debêntures da 2ª serie farão jus a uma remuneração equivalente
a CDI + 1,30% a.a.
Conforme comunicado ao mercado de 12 de abril de 2019, em função da 9ª emissão de debêntures,
que possui a finalidade de financiamento do Complexo Solar Guaimbê, em 23 de abril de 2019, a
Companhia efetuou resgate antecipado obrigatório total das debêntures da 1ª série da 7ª emissão, nos
termos do Instrumento Particular de Escritura, celebrado em 15 de março de 2017. Os pagamentos
foram como segue: (i) pagamento de juros no valor de R$40.280 mil e (ii) pagamento da parcela
principal no valor de R$500.000 mil, realizados no dia 23 de abril de 2019.
8ª Emissão de Debêntures
Em 15 de maio de 2018, foi realizada a 8ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos obtidos
por meio da emissão de debêntures foi/será utilizada exclusivamente para o pagamento de despesas
e gastos futuros e/ou o reembolso de despesas e gastos incorridos, em ambos os casos, diretamente
relacionados ao complexo de usinas de fonte solar fotovoltaica, localizado na cidade de Ouroeste,
Estado de São Paulo. Foram emitidas 200.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, com
garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, sob regime de garantia firme de
colocação, com valor nominal unitário de R$1 mil, no valor total de R$200 milhões, e vencimento final
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em 15 de maio de 2030. A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus a uma remuneração
equivalente a IPCA + 6,02% a.a.
As Debêntures da 8ª emissão contam com as seguintes garantias:
(i)
cessão fiduciária: (a) da Conta de Reserva e Pagamento da Companhia e da Conta de
Complementação de ICSD e dos recursos nelas depositados; (b) dos direitos creditórios decorrentes
dos contratos de mútuo celebrados entre a Companhia e qualquer uma das sociedades Boa Hora 1
Geradora de Energia Solar S.A., Boa Hora 2 Geradora de Energia Solar S.A. e Boa Hora 3 Geradora
de Energia Solar S.A. (“Complexo Solar Ouroeste”); e (c) todos os dividendos, proventos, frutos,
lucros, rendimentos, bonificações, juros sobre capital próprio, distribuições e demais direitos que
venham a ser apurados, declarados e ainda não pagos pelas sociedades do Complexo Solar Ouroeste
em relação às Ações Empenhadas (conforme definido no próximo item);
(ii)
penhor: (a) da totalidade das ações de emissão das sociedades do Complexo Solar Ouroeste
de titularidade da Companhia (“Ações Empenhadas”); (b) quaisquer novas ações de emissão das
sociedades do Complexo Solar Ouroeste que venham a ser subscritas, adquiridas ou de titularidade, a
qualquer título, da Companhia, bem como debêntures conversíveis, partes beneficiárias ou outros
valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação da Companhia no capital social
de qualquer uma das sociedades do Complexo Solar Ouroeste; e (c) quaisquer outros bens entregues
à Companhia em decorrência de qualquer redução do capital social, incorporação, fusão, cisão,
permuta de ações, conferência de bens, liquidação ou dissolução, total ou parcial, ou qualquer outra
forma de reorganização societária de qualquer uma das sociedades do Complexo Solar Ouroeste;
(iii)
cessão fiduciária da totalidade dos direitos emergentes e respectivos direitos creditórios detidos
pelas sociedades do Complexo Solar Ouroeste; e
(iv)

Fiança, solidária, das sociedades do Complexo Solar Ouroeste.

9ª Emissão de Debêntures
Em 15 de março de 2019, foi realizada a 9ª emissão de debêntures. Em 17 de abril de 2019, foi realizada
a liquidação das 2ª e 3ª séries da 9ª emissão de debêntures, enquanto no dia 22 de abril de 2019 foi
realizada a liquidação da 1ª série da 9ª emissão de debêntures. Parte dos recursos obtidos por meio
da 1ª série da 9ª emissão de debêntures foram destinados ao resgate antecipado facultativo total da 1ª
série da 6ª Emissão de Debêntures, no montante de R$682.957 (R$682.380 de principal e R$577 de
juros), com o consequente pagamento de prêmio de resgate antecipado, no montante de R$6.122 e ao
resgate antecipado obrigatório total das debêntures da 1ª série da 7ª emissão, no montante de
R$540.280 (R$500.000 de principal e R$40.280 de juros). O resgate antecipado facultativo foi realizado
para alongamento da dívida e obtenção de melhores condições de taxa. Já os recursos obtidos por
meio das 2ª e 3ª séries serão exclusivamente destinados ao (i) pagamento de despesas e gastos
futuros e/ou (ii) reembolso de despesas e gastos incorridos, em ambos os casos, diretamente
relacionados aos projetos solares de Guaimbê e AGV. Foram emitidas 2.200.000 debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, sob regime de garantia firme de
colocação com valor nominal unitário de R$1 mil, no valor total de R$2,2 bilhão, sendo 1.380.000
debêntures na 1ª série, 641.090 debêntures na 2ª série e 178.910 debêntures na 3ª série, e vencimento
final da 1ª série em 15 de março de 2027 e das 2ª e 3ª séries em 15 de março de 2029. A partir da Data
de Emissão, as Debêntures da 1ª série farão jus a uma remuneração equivalente a CDI + 1,00% a.a.
e as Debêntures das 2ª e 3ª series farão jus a uma remuneração equivalente a IPCA + 4,7133% a.a.
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B) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a controlada AES Tietê
Eólica
Debêntures de infraestrutura
Em 15 de novembro de 2014, ocorreu a 1ª emissão de debêntures simples da controlada indireta AES
Tietê Eólica, não conversíveis em ações, com garantia real e com garantia adicional fidejussória, em
duas séries (“Debêntures”), para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, da
Companhia, no valor total de R$146 milhões.
As Debêntures foram emitidas como debêntures de infraestrutura, tendo em vista o enquadramento
dos empreendimentos como projetos prioritários, por meio das portarias expedidas pelo Ministério de
Minas e Energia (MME). Os recursos das Debêntures foram destinados ao LER 2010 e LEN 2011 com
o objetivo de complementar o financiamento do BNDES, para projetos.
As Debêntures contam com as seguintes garantias: (i) fiança da Companhia; (ii) penhor da totalidade
das ações, atuais e futuras, de titularidade da AES Tietê Eólica, de emissão do Complexo Alto Sertão
II; (iii) penhor da totalidade das ações, atuais e futuras, de titularidade da Nova Renova Energia Holding
S.A. e de emissão da AES Tietê Eólica; (iv) cessão fiduciária pelo Complexo Alto Sertão II da totalidade
da receita proveniente da venda de energia elétrica produzida pelas centrais geradoras eólicas; (v)
penhor de máquinas e equipamentos a serem adquiridos pelo Complexo Alto Sertão II; (vi) penhor de
direitos creditórios de titularidade do Complexo Alto Sertão II dos contratos celebrados no âmbito da
operação Projeto Renova 3; (vii) penhor dos direitos emergentes, de titularidade do Complexo Alto
Sertão II, das autorizações decorrentes das portarias emitidas pelo MMI; (viii) cessão fiduciária pela
AES Tietê Eólica dos direitos creditórios de que é titular, depositados em contas especiais e de reserva
descritas na emissão das Debêntures.
As amortizações das debêntures de primeira e segunda série seguem o cronograma disposto na
Escritura da Emissão, sendo que a amortização das debêntures da primeira série teve início em 15 de
junho de 2015 com parcelas semestrais e consecutivas até 15 de dezembro de 2025 e a amortização
das debêntures da segunda série teve início em 15 de dezembro de 2016 com parcelas semestrais e
consecutivas até 15 de dezembro de 2025. O pagamento dos juros ocorre em parcelas semestrais, nos
meses de junho e dezembro de cada ano.
(ii)

outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui outras relações de longo prazo com
instituições financeiras, além das descritas no item (i) acima.
(iii)

grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Não há grau de subordinação contratual entre as dívidas quirografárias da Companhia.
(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.
As restrições impostas à Companhia em relação às debêntures, no que concerne ao 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, estão demonstradas a seguir, conforme o caso:
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A Companhia está em pleno cumprimento de todas as obrigações qualitativas e quantitativas
(covenants) estabelecidas nos contratos mencionados neste subitem 10.1(f).
Todos recursos obtidos pela Companhia com os financiamentos contratados foram destinados à
finalidade contratualmente prevista, ou seja, todos respeitaram os limites de utilização contratualmente
previstos.
5ª emissão de debêntures
•

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não resulte
na AES Corporation como seu controlador (direto ou indireto) da Emissora ou no BNDES
Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o BNDESPAR
aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na Companhia, desde que a
AES Corporation seja preservada como seu acionista controlador (direto ou indireto), exceto se
a operação tiver sido previamente aprovada pelos debenturistas, conforme previsto na escritura
de emissão;

•

restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação, exceto nos casos de operações
realizadas entre a Companhia e sociedades, direta ou indiretamente, controladas por
controladoras da, ou que estejam sob controle comum, direto ou indireto, com a Companhia,
ou com o expresso consentimento dos debenturistas, conforme previsto na escritura de
emissão;

•

restrições para a emissora utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão para fins diversos
dos previstos na escritura de emissão;

•

restrições para celebração de contratos de mútuo pela Emissora, na qualidade de credora, com
quaisquer sociedades, nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico
(intercompany loans), exceto (i) mediante a prévia e expressa anuência dos debenturistas ou
(ii) com relação a mútuos celebrados pela emissora com suas controladas, com prazo de
vencimento de até 180 dias;

•

restrições para (i) declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo
obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, (ii) aprovação
de resgate ou amortização de ações ou (iii) realização de pagamentos a seus acionistas sob
obrigações contratuais, em qualquer dessas hipóteses sempre que a Companhia estiver em
descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura de Emissão;

•

restrições à emissora e/ou qualquer de suas controladas de venderem, cederem, locarem ou
de qualquer forma alienarem a totalidade ou parte relevante de seus ativos, de forma que afete
substancialmente e de forma adversa a capacidade de pagamento da emissora de suas
obrigações relativas às debêntures, seja em uma única transação ou em uma série de
transações, relacionadas ou não;

•

obrigação imposta à Companhia para observar, por 2 trimestres consecutivos, os seguintes
índices e limites financeiros verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem
calculados pela Companhia, e apurados e revisados trimestralmente pelos auditores por ela
contratados, com base nas informações financeiras consolidadas da Companhia, ao final de
cada trimestre, em até 15 dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas
demonstrações contábeis:
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(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado (conforme
definidos abaixo) não poderá ser superior a 3,5 vezes; ou

(ii)

caso, durante o prazo de vigência das debêntures, ocorra uma Aquisição de Ativos, o
índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado não poderá
ser superior a 3,85 vezes durante o período de 36 meses contados da data da efetiva
conclusão da respectiva Aquisição de Ativos (inclusive) ou até a Data de Vencimento,
o que ocorrer primeiro, sendo certo que o cálculo e a verificação do Índice Financeiro
imediatamente subsequente à data da efetiva conclusão da respectiva Aquisição de
Ativos já deverá considerar o Índice Financeiro constante deste item “ii” para o trimestre
em que a respectiva Aquisição de Ativos foi concluída. Findo o prazo de 36 meses aqui
descrito, o Índice Financeiro de que trata o item (i) acima passará ser aplicado
novamente, permanecendo válido até a Data de Vencimento. O presente item (ii) é
válido para cada Aquisição de Ativos realizada pela Emissora, de modo que o período
de 36 meses será sempre contado da data da efetiva conclusão da última Aquisição de
Ativos realizada.

Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
Dívida: significa o somatório de (a) todas as obrigações da Emissora por fundos tomados em
empréstimo ou em relação a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as
obrigações da Emissora evidenciadas por títulos, debêntures, notas ou instrumentos similares;
(c) saldo líquido das operações da emissora evidenciados por contratos de derivativos; (d) todas
as dívidas de terceiros garantidas por (ou em relação a qual o titular da dívida tenha um direito,
seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus sobre bens detidos ou adquiridos pela
Emissora, tenha ou não a dívida garantida sido assumida; (e) todas as obrigações, condicionais
ou não, da Emissora na qualidade de parte de cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais;
e (f) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora em relação a aceites bancários.
Dívida Líquida Financeira: significa a Dívida da Emissora em base consolidada de acordo com
o resultado trimestral contábil mais recente menos o caixa e aplicações financeiras.
EBITDA ajustado: significa o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado operacional
conforme apresentado no demonstrativo contábil consolidado da Emissora na linha “Resultado
Operacional” (excluindo as receitas e despesas financeiras), (ii) todos os montantes de
depreciação e amortização, e (iii) todos os montantes relativos a despesas com entidade de
previdência privada. No caso de uma Aquisição de Ativos, o cálculo e a verificação do Índice
Financeiro deverá considerar o EBITDA ajustado proforma do ativo adquirido, consolidado com
o da Emissora, relativo aos 12 meses anteriores à data de liquidação da respectiva Aquisição
de Ativos.
Aquisição de Ativos: significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou indiretamente, de
qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição ou compra e venda de valores
mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações.
Despesas financeiras: significam as despesas da emissora em qualquer período, relacionadas
ao total de juros incidentes no montante da dívida a pagar em tal período, incluindo comissões,
descontos, honorários e despesas derivadas de letra de crédito e de aceite de financiamentos
na medida em que tais financiamentos constituam dívida.
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6ª emissão de debêntures
•

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não resulte
na AES Corporation como seu controlador (direto ou indireto) da emissora ou no BNDES
Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o BNDESPAR
aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na Companhia, desde que a
AES Corporation seja preservada como seu acionista controlador (direto ou indireto), exceto se
a operação tiver sido aprovada pelos debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;

•

restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação, exceto nos casos de operações
realizadas entre a Companhia e sociedades, direta ou indiretamente, controladas por
controladoras da, ou que estejam sob controle comum, direto ou indireto, com a Companhia ou
com o expresso consentimento dos debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;

•

restrições para a Emissora utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão para fins diversos
do previsto na escritura de emissão;

•

restrição para a celebração de mútuos pela emissora, na qualidade de credora, com quaisquer
sociedades, nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico (intercompany
loans), exceto (i) mediante a prévia e expressa anuência dos debenturistas, conforme previsto
na escritura de emissão ou (ii) com relação a mútuos celebrados entre a emissora e suas
controladas, com prazo de vencimento de até 180 dias;

•

restrições para (i) declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo
obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, (ii) aprovação
de resgate ou amortização de ações ou (iii) realização de pagamentos a seus acionistas sob
obrigações contratuais, em qualquer dessas hipóteses sempre que a Emissora estiver em
descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura de Emissão;

•

obrigação imposta à Companhia para observar, por 2 trimestres consecutivos, os seguintes
índices e limites financeiros verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem
calculados pela Companhia, e apurados e revisados trimestralmente pelos auditores por ela
contratados, com base nas informações financeiras consolidadas da Companhia, ao final de
cada trimestre, em até 15 dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas
demonstrações contábeis:
(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado (conforme
definidos abaixo) não poderá ser superior a 3,5 vezes; ou

(ii)

caso ocorra uma Aquisição de Ativos, o índice obtido da divisão da Dívida Líquida
Financeira pelo EBITDA ajustado não poderá ser superior a 3,85 vezes durante o
período de 36 meses contados da data da efetiva conclusão da respectiva Aquisição de
Ativos (inclusive) ou até a Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, sendo certo que
o cálculo e a verificação do Índice Financeiro imediatamente subsequente à data da
efetiva conclusão da respectiva Aquisição de Ativos já deverá considerar o Índice
Financeiro constante deste item “ii” para o trimestre em que a respectiva Aquisição de
Ativos foi concluída. Findo o prazo de 36 meses aqui descrito, o Índice Financeiro de
que trata o item (i) acima passará ser aplicado novamente, permanecendo válido até a
Data de Vencimento. O presente item (ii) é válido para cada Aquisição de Ativos
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realizada pela Emissora, de modo que o período de 36 meses será sempre contado da
data da efetiva conclusão da última Aquisição de Ativos realizada; e
(iii)

o índice obtido da divisão entre EBITDA ajustado (conforme definidos abaixo) pelas
Despesas Financeiras não poderá ser inferior a 1,5 vezes.

Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
Dívida: significa o somatório de (a) todas as obrigações da Emissora por fundos tomados em
empréstimo ou em relação a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as
obrigações da Emissora evidenciadas por títulos, debêntures, notas ou instrumentos similares;
(c) saldo líquido das operações da emissora evidenciados por contratos de derivativos; (d) todas
as dívidas de terceiros garantidas por (ou em relação a qual o titular da dívida tenha um direito,
seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus sobre bens detidos ou adquiridos pela
Emissora, tenha ou não a dívida garantida sido assumida; (e) todas as obrigações, condicionais
ou não, da Emissora na qualidade de parte de cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais;
e (f) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora em relação a aceites bancários.
Dívida Líquida Financeira: significa a Dívida da Emissora em base consolidada de acordo com
o resultado trimestral contábil mais recente menos o caixa e aplicações financeiras.
EBITDA ajustado: significa o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado operacional
conforme apresentado no demonstrativo contábil consolidado da Emissora na linha “Resultado
Operacional” (excluindo as receitas e despesas financeiras), (ii) todos os montantes de
depreciação e amortização, e (iii) todos os montantes relativos a despesas com entidade de
previdência privada. No caso de uma Aquisição de Ativos, o cálculo e a verificação do Índice
Financeiro deverá considerar o EBITDA ajustado proforma do ativo adquirido, consolidado com
o da Emissora, relativo aos 12 meses anteriores à data de liquidação da respectiva Aquisição
de Ativos.
Aquisição de Ativos: significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou indiretamente, de
qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição ou compra e venda de valores
mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações. Para os fins da Escritura de
Emissão, a Aquisição de Ativos será considerada como concluída quando a participação
societária em questão passar a ser contabilizada nas informações financeiras da Emissora.
Despesas Financeiras: significam as despesas da Emissora em qualquer período,
relacionadas ao total de juros incidentes no montante da dívida a pagar em tal período, incluindo
comissões, descontos, honorários e despesas derivadas de letras de crédito e de aceite de
financiamentos na medida em que tais financiamentos constituam Dívida.
7ª emissão de debêntures
•

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não resulte
na AES Corporation como seu controlador (direto ou indireto) ou no BNDES Participações S.A.
como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o BNDESPAR aumentar, diminuir
e/ou se desfazer de sua participação acionária na Companhia, desde que a AES Corporation
seja preservada como seu acionista controlador (direto ou indireto), exceto se a operação tiver
sido aprovada pelos debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;
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•

restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de ações),
exceto nos casos de operações realizadas entre a Companhia e sociedades, direta ou
indiretamente, controladas por controladoras da, ou que estejam sob controle comum, direto ou
indireto, com a Companhia, exceto se a operação tiver sido aprovada pelos debenturistas,
conforme previsto na escritura de emissão;

•

restrições para a Companhia utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão para fins
diversos do previsto na escritura de debênture;

•

restrição para a celebração de mútuos pela emissora, na qualidade de credora, com quaisquer
sociedades, nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico (intercompany
loans), exceto (i) mediante a prévia e expressa anuência dos debenturistas, conforme previsto
na escritura de emissão ou (ii) com relação a mútuos celebrados entre a emissora e suas
controladas, com prazo de vencimento de até 180 dias;

•

restrições para (i) declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo
obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, (ii) aprovação
de resgate ou amortização de ações ou (iii) realização de pagamentos a seus acionistas sob
obrigações contratuais, em qualquer dessas hipóteses sempre que a Emissora estiver em
descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura;

•

restrições à emissora e/ou qualquer de suas controladas relevantes de venderem, cederem,
locarem ou de qualquer forma alienarem a totalidade ou parte relevante de seus ativos, de
forma que afete substancialmente e de forma adversa a capacidade de pagamento da emissora
de suas obrigações relativas às debêntures, seja em uma única transação ou em uma série de
transações, relacionadas ou não;

•

restrição para que a Companhia não possa deixar de observar, até a data de vencimento, por
2 trimestres consecutivos, os seguintes índices e limites financeiros verificados trimestralmente
pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela Companhia, com base nas informações
financeiras consolidadas da Companhia, ao final de cada trimestre, em até 15 dias corridos
após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações contábeis:
(i)
o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado não
poderá ser superior a 4,0 vezes; ou
(b)
a partir de 1º de julho de 2018, caso ocorra um Evento de Investimento (conforme
abaixo definido), o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado
não poderá ser superior a (1) 4,50 vezes, até o 12º mês contado da efetiva ocorrência do Evento
de Investimento; e (2) 4,25 vezes, do 13º mês contado da ocorrência da efetiva ocorrência do
Evento de Investimento até o 24º mês contado da efetiva ocorrência do Evento de Investimento,
sendo certo que a verificação do Índice Financeiro imediatamente subsequente à data da
efetiva ocorrência do Evento de Investimento já deverá considerar o Índice Financeiro constante
da alínea (2) deste item (b) para o trimestre em que o Evento de Investimento efetivamente
ocorrer. A partir do 25º mês contado da efetiva ocorrência do Eventos de Inadimplemento, o
Índice Financeiro de que trata o item (a) acima passará a ser aplicado novamente,
permanecendo válido até a Data de Vencimento, ainda que ocorra um novo Evento de
Investimento posteriormente; e
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(iii)
o índice obtido da divisão entre EBITDA ajustado pelas Despesas Financeiras não
poderá ser inferior a 1,25 vezes.
Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
Dívida: significa o somatório de (a) todas as obrigações da Emissora por fundos tomados em
empréstimo ou em relação a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as
obrigações da Emissora evidenciadas por títulos, debêntures, notas ou instrumentos similares;
(c) saldo líquido das operações da emissora evidenciados por contratos de derivativos; (d) todas
as dívidas de terceiros garantidas por (ou em relação a qual o titular da dívida tenha um direito,
seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus sobre bens detidos ou adquiridos pela
Emissora, tenha ou não a dívida garantida sido assumida; (e) todas as obrigações, condicionais
ou não, da Emissora na qualidade de parte de cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais;
e (f) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora em relação a aceites bancários.
Dívida Líquida Financeira: significa a Dívida da Emissora em base consolidada de acordo com
o resultado trimestral contábil mais recente menos o caixa e aplicações financeiras.
EBITDA ajustado: significa o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado operacional
conforme apresentado no demonstrativo contábil consolidado da Emissora na linha “Resultado
Operacional” (excluindo as receitas e despesas financeiras), (ii) todos os montantes de
depreciação e amortização, e (iii) todos os montantes relativos a despesas com entidade de
previdência privada. No caso de uma Aquisição de Ativos, o cálculo e a verificação do Índice
Financeiro deverá considerar o EBITDA ajustado proforma do ativo adquirido, consolidado com
o da Emissora, relativo aos 12 (doze) meses anteriores à data de liquidação da respectiva
Aquisição de Ativos.
Evento de Investimento: significa (a) uma aquisição, pela Emissora, direta ou indiretamente,
de qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição ou compra e venda de
valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações, ou (b) outros
investimentos pela Emissora para a construção ou desenvolvimento de projetos de geração,
armazenamento, comercialização e/ou gestão de energia, inclusive em decorrência de leilões
de energia elétrica. Adicionalmente, somente serão considerados como um “Evento de
Investimento” os eventos cujo valor de investimento e/ou de aquisição individual seja igual ou
superior a R$150 milhões, sendo certo que estão excluídos da referida definição quaisquer
eventos que já tenham sido divulgados pela Emissora na data de emissão.
Despesas Financeiras: significam as despesas da Emissora em qualquer período,
relacionadas ao total de juros incidentes no montante da dívida a pagar em tal período, incluindo
comissões, descontos, honorários e despesas derivadas de letras de crédito e de aceite de
financiamentos na medida em que tais financiamentos constituam Dívida.
8ª emissão de debêntures
•

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não resulte
na AES Corporation como controlador (direto ou indireto) da emissora ou no BNDES
Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o BNDESPAR
aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na Companhia, desde que a
AES Corporation seja preservada como acionista controlador (direto ou indireto) da emissora,
exceto se previamente aprovada por debenturistas conforme previsto na escritura de emissão;
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•

restrições para que a Companhia deixe de ser a controladora, direta ou indireta, de qualquer
das Fiadoras da operação (Boa Hora 1, Boa Hora 2 e Boa Hora 3), nos termos do artigo 116 da
Lei das Sociedades por Ações;

•

restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de ações),
exceto (a) nos casos de operações realizadas entre a Companhia, fiadoras e sociedades, direta
ou indiretamente, controladas por controladoras da, ou que estejam sob controle comum, direto
ou indireto, com a Companhia; (b) se a operação tiver sido previamente aprovada por
debenturistas, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, conforme quórum previsto na
escritura de emissão;

•

se a emissora não utilizar recursos líquidos obtidos com a emissão estritamente para o projeto
(Complexo Boa Hora, conforme definido na escritura de emissão);

•

restrição para a celebração de mútuos pela emissora, na qualidade de credora, com quaisquer
sociedades, nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico (intercompany
loans), exceto (i) mediante a prévia e expressa anuência dos debenturistas, conforme previsto
na escritura de emissão ou (ii) com relação a mútuos celebrados entre a emissora e suas
controladas, com prazo de vencimento de até 180 dias, em ambos os casos desde que
permitido pela regulamentação aplicável ou autorizado pela ANEL, caso aplicável;

•

restrições para concessão de preferência a outros créditos, assunção de novas dívidas, ou
emissão de debêntures, partes beneficiárias ou qualquer outro valor mobiliário, por quaisquer
das fiadoras, exceto (a) com relação a celebração de mútuos pelas fiadoras com a Emissora
para fins de repassar às fiadoras os recursos captados por meio da emissão para a implantação
do Projeto, sendo certo que a transferência dos recursos da emissão às fiadoras sempre deve
ser realizada nas mesmas condições ou em condições menos onerosas do que as da emissão
de desde que permitido pela regulamentação aplicável; (b) com relação a dívidas assumidas
em função de obrigações regulatórias regulares junto à ANEEL, à CCEE e/ou ao Operador
Nacional do Sistema Elétrico – NOS; (c) com relação a celebração de mútuos pelas fiadoras
para fins de capital de giro em valor inferior a R$10 milhões, ou valor equivalente em outras
moedas. Considerado de forma individual ou agregado; (d) com relação a dívidas assumidas
pelas fiadoras com a Companhia ou outras sociedades controladas, direta ou indiretamente,
pela Companhia e que sejam controladoras, direta ou indiretamente, das fiadoras, desde que
permitido e em observância à regulamentação em vigor; ou (e) mediante a prévia e expressa
anuência dos debenturistas, conforme a escritura;

•

restrições para a celebração de mútuos por qualquer das fiadoras, na qualidade de mutuantes,
exceto com relação a celebração de mútuos por qualquer das fiadoras (a) com a Companhia
para os fins de supri-la de recursos para liquidar obrigações assumidas perante os
debenturistas, nos termos da escritura, ou (b) com as demais fiadoras, em ambos os casos (a)
e (b) acima, desde que permitido pela regulamentação aplicável ou autorizado pela ANEEL,
caso aplicável;

•

restrição à alienação e/ou constituição e/ou prestação pela Companhia e/ou pelas fiadoras, de
qualquer ônus, gravame, garantia e/ou qualquer outra modalidade de obrigação que limita, sob
qualquer forma, a propriedade, titularidade, posse e/ou controle sobre os ativos, bens e direitos
de qualquer natureza, objeto das garantias reais descritas na escritura;
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•

restrições para (i) declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo
obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, (ii) aprovação
de resgate ou amortização de ações ou (iii) realização de pagamentos a seus acionistas sob
obrigações contratuais, em qualquer dessas hipóteses sempre que a Emissora estiver em
descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na escritura;

•

restrições à emissora e/ou às fiadoras de venderem, cederem, locarem ou de qualquer forma
alienarem a totalidade ou parte relevante de seus ativos, de forma que afete substancialmente
e de forma adversa a capacidade de pagamento da emissora ou das fiadoras de suas
obrigações relativas às debêntures, seja em uma única transação ou em uma série de
transações, relacionadas ou não;

•

restrição ao não atingimento, durante o prazo de vigência das Debêntures, do ICSD consolidado
mínimo de 1,20 (inclusive), a ser apurado pela Emissora e revisado pelos auditores
independentes, anualmente, com base nas demonstrações contábeis das SPEs e da Emissora,
considerando os 12 meses imediatamente anteriores, conforme metodologia de cálculo
constante da Escritura de Emissão, sendo a memória de cálculo apresentada ao Agente
Fiduciário na forma e prazo previstos na Escritura, sendo que o ICSD será considerado como
cumprido caso a Emissora complemente o ICSD ao depositar na Conta Complementação do
ICSD (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), no prazo de até 15 Dias Úteis
contados da data de apuração do ICSD, o valor necessário para que o ICSD consolidado atinja
1,20 (um inteiro e vinte centésimos), considerando em seu cálculo os valores depositados na
Conta Complementação do ICSD. A apuração do ICSD consolidado deverá ocorrer
anualmente, sendo a primeira apuração realizada com base nas demonstrações contábeis
consolidadas da Emissora referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019;

•

Restrição ao não atingimento, em 2 anos consecutivos ou 3 anos alternados, durante o prazo
de vigência das debêntures, do ICSD consolidado mínimo de 1,20, a ser apurado pela
Companhia e revisado pelos auditores independentes em conformidade com a escritura de
emissão, exceto caso (i) seja realizada uma oferta de aquisição obrigatória, nos termos da
escritura, ou (ii) a oferta de aquisição obrigatória não possa ser realizada em virtude de
impedimento decorrente da legislação ou regulamentação em vigor no momento da realização
da oferta de aquisição obrigatória. Para os efeitos desse item, (a) a apuração do ICSD
consolidado deverá ocorrer anualmente a partir do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, e não deverá considerar os valores eventualmente depositados na Conta
Complementação do ICSD para fins de complementação nos termos do item acima; (b) a
publicação do anúncio ou o envio de comunicado aos debenturistas relativo à oferta de
aquisição obrigatória deverá ser realizados em até 10 Dias Úteis contados da data em que for
apurado o não atingimento do ICSD consolidado mínimo pelo 2º ano consecutivo ou 3º ano
alternado;

•

Restrição a parcerias, associações, joint ventures ou qualquer acordo envolvendo o Complexo
Boa Hora que (a) restrinja os direitos da Companhia ou das fiadoras em relação ao Complexo
Boa Hora, incluindo à sua construção, administração ou operação; e/ou (b) que altere a
participação direta ou indireta da Companhia na totalidade das receitas decorrentes do
Complexo Boa Hora, exceto se a referida parceria, associação, joint venture ou acordo
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envolvendo o Complexo Boa Hora envolver apenas a Companhia e sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pela Companhia que sejam controladoras das fiadoras;
•

Restrição a qualquer alienação e/ou constituição e/ou prestação pelas fiadoras, de quaisquer
ônus, gravames, garantias e/ou qualquer outra modalidade de obrigação que limite, sob
qualquer forma, a propriedade, titularidade, posse e/ou controle sobre quaisquer ativos, bens e
direitos de qualquer natureza ou, ainda, garantias fidejussórias, exceto (a) em função de
obrigações regulatórias regulares junto à ANEEL, à CCEE e/ou ao Operador Nacional do
Sistema Elétrico – NOS; ou (b) por garantias fidejussórias prestadas por uma fiadora em
garantia de obrigações das demais fiadoras; e

•

Restrição a realização de outros investimentos pelas fiadoras que não sejam relacionados.

9ª emissão de debêntures
•

Restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não resulte
na AES Corporation como seu controlador (direto ou indireto) ou no BNDES Participações S.A.
como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o BNDESPAR aumentar, diminuir
e/ou se desfazer de sua participação acionária na Companhia, desde que a AES Corporation
seja preservada como seu acionista controlador (direto ou indireto), exceto se a operação tiver
sido aprovada pelos debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;

•

Restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de ações),
exceto (a) nos casos de operações realizadas entre a Companhia e sociedades, direta ou
indiretamente, controladas por controladoras da, ou que estejam sob controle comum, direto ou
indireto, com a Companhia, (b) se a operação tiver sido aprovada previamente pelos
debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;

•

Restrições para a Companhia utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão para fins
diversos do previsto na escritura de debênture;

•

restrição para a celebração de mútuos pela emissora, na qualidade de credora, com quaisquer
sociedades, nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico (intercompany
loans), exceto (i) mediante a prévia e expressa anuência dos debenturistas, conforme previsto
na escritura de emissão ou (ii) com relação a mútuos celebrados entre a emissora e suas
controladas, com prazo de vencimento de até 180 dias;

•

Restrições para (a) declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo
obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, (b) aprovação
de resgate ou amortização de ações ou (c) realização de pagamentos a seus acionistas sob
obrigações contratuais. Em qualquer dessas hipóteses sempre que a Emissora estiver em
descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura;

•

Restrições à emissora e/ou qualquer de suas controladas relevantes de venderem, cederem,
locarem ou de qualquer forma alienarem a totalidade ou parte relevante de seus ativos, de
forma que afete substancialmente e de forma adversa a capacidade de pagamento da emissora
de suas obrigações relativas às debêntures, seja em uma única transação ou em uma série de
transações, relacionadas ou não;

•

Restrição para que a Companhia não possa deixar de observar por 2 (dois) trimestres
consecutivos, pela Emissora, dos seguintes índices e limites financeiros (“Índices Financeiros”)
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verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela Emissora, e
revisados trimestralmente pelos auditores contratados pela Emissora, com base nas
informações financeiras consolidadas da Emissora ao final de cada trimestre, em até 15
(quinze) dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações financeiras,
sendo a primeira verificação realizada com base nas informações financeiras trimestrais
consolidadas da Emissora referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2019:
(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA Ajustado (conforme
definidos abaixo) não poderá ser superior a 4,5 vezes; ou

(ii)

o índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras
(conforme definidos abaixo) não poderá ser inferior a 1,25 vezes.
Onde:
(a)

“Aquisição de Ativos” significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou
indiretamente, de qualquer participação societária, inclusive por meio de
subscrição ou compra e venda de valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação
ou incorporação de ações. Para os fins desta Escritura de Emissão, a Aquisição
de Ativos será considerada como concluída quando a participação societária em
questão passar a ser contabilizada nas informações financeiras da Emissora,
excluindo deste cálculo a dívida com entidade de previdência privada.

(b)

“Dívida Líquida Financeira” significa a Dívida da Emissora em base consolidada
de acordo com o resultado trimestral contábil mais recente menos o caixa e
aplicações financeiras, excluindo deste cálculo a dívida com entidade de
previdência privada.

(c)

“Dívida” significa o somatório de (a) dos empréstimos e financiamentos com
terceiros, emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não, no mercado de
capital local e/ou internacional; e (b) do saldo líquido das operações da emissora
evidenciados por contratos de derivativos, desde que relacionadas ao item (a).

(d)

EBITDA Ajustado” significa o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado
operacional conforme apresentado no demonstrativo contábil consolidado da
Emissora na linha “Resultado Operacional” (excluindo as receitas e despesas
financeiras); (ii) todos os montantes de depreciação e amortização; e (iii) todos
os montantes relativos a despesas com entidade de previdência privada. No
caso de uma Aquisição de Ativos, o cálculo e a verificação do Índice Financeiro
deverá considerar o EBITDA Ajustado proforma do ativo adquirido, consolidado
com o da Emissora, relativo aos 12 (doze) meses anteriores à data de liquidação
da respectiva Aquisição de Ativos.

(e)

“Despesas Financeiras” significam as despesas da Emissora em qualquer
período, relacionadas ao total de juros incidentes no montante da dívida a pagar
em tal período, incluindo comissões, descontos, honorários e despesas
derivadas de letras de crédito e de aceite de financiamentos na medida em que
tais financiamentos constituam Dívida.
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Caso seja editada nova lei, norma contábil ou ato normativo que altere as regras de apuração contábil
adotadas no Brasil e apresentadas nas informações financeiras consolidadas da Emissora ao final de
cada trimestre, que entre ou tenha entrado em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019, incluindo mas
não se limitando ao Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) com correlação às Normas Internacionais
de Contabilidade – IFRS 16, tais alterações serão obrigatoriamente desconsideradas para fins de
cálculo dos Índices Financeiros, prevalecendo a regra contábil em vigor até 31 de Dezembro de 2018.
AES Tietê Eólica
As dívidas emitidas pela AES Tietê Eólica S.A. (“AES Tietê Eólica”) com o BNDES contemplam
cláusulas de condições restritivas, tais como restrição de distribuição de dividendos. O Estatuto Social
da controlada indireta AES Tietê Eólica prevê a distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 25% do
lucro líquido ajustado. Adicionalmente, a controlada indireta AES Tietê Eólica obteve financiamentos do
BNDES, repasse do Banco do Brasil e emitiu uma debênture de infraestrutura que contemplam
restrições de não distribuir quaisquer recursos aos acionistas, diretos ou indiretos, e/ou a pessoas
físicas e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, acima de 25% do lucro líquido ajustado,
salvo se expressamente autorizado pelo BNDES, Banco do Brasil ou debenturistas reunidos em
Assembleia Geral de Debenturistas, ou se verificados itens como (i) o acúmulo de R$60,0 milhões na
“Conta Reserva Especial da Holding”; (ii) verificada a conclusão do projeto; (iii) preenchidas as contas
reservas referentes ao serviço da dívida e a conta reserva de O&M; (iv) atingido o Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (“ICSD”) mínimo de 1,30, sendo que a apuração deverá ocorrer anualmente,
relativamente ao ano civil anterior, e após o pagamento de 12 prestações mensais de amortização do
contrato em questão; (v) adimplemento das empresas do grupo econômico perante o Sistema BNDES;
e (vi) geração mínima consolidada das centrais geradoras eólicas de 1.430.475 MWh no período de
doze meses imediatamente anteriores à distribuição pretendida.
(g)

limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Os Diretores da Companhia esclarecem que a mesma não possui limites de financiamento já
contratados. Todos os financiamentos contratados até 31 de dezembro de 2019 já haviam sido
liberados e estão refletidos em nossas demonstrações contábeis intermediárias.
(h)

alterações significativas em cada item das demonstrações contábeis

As alterações significativas ocorridas nos principais itens das Demonstrações dos Resultados,
Demonstrações dos Fluxos de Caixa e Balanço Patrimonial estão explicadas a seguir. Em função do
arredondamento em milhões, alguns itens podem não perfazer precisamente o montante divulgado nas
Demonstrações Contábeis para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
A tabela abaixo mostra informações extraídas das Demonstrações dos Resultados consolidada da
Companhia, para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, com análise
horizontal e vertical.
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
CONSOLIDADOS

2019

2018

2017

(em milhões de R$, exceto em %)
R$

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2.049,7

100,0%

6,6%

1.923,5

100,0%

11,3%

1.728,1

100,0%

Energia elétrica comprada para revenda

(459,2)

-22,4%

18,4%

(387,9)

-20,2%

-9,8%

(429,9)

-24,9%

Encargos do uso do sistema de transmissão
e conexão

(154,7)

-7,5%

3,5%

(149,5)

-7,8%

16,3%

(128,6)

-7,4%

Taxa de fiscalização

(10,1)

-0,5%

29,7%

(7,8)

-0,4%

11,4%

(7,0)

-0,4%

Compensação financeira pela utilização de
recursos hídricos

(51,1)

-2,5%

21,9%

(41,9)

-2,2%

-16,9%

(50,4)

-2,9%

Pessoal e administradores

(134,8)

-6,6%

6,5%

(126,6)

-6,6%

11,9%

(113,1)

-6,5%

(8,1)

-0,4%

67,3%

(4,8)

-0,3%

4,3%

(4,6)

-0,3%

Serviços de terceiros

(154,2)

-7,5%

1,0%

(152,7)

-7,9%

42,6%

(107,1)

-6,2%

Material

(13,9)

-0,7%

-9,2%

(15,3)

-0,8%

-6,1%

(16,3)

-0,9%

Provisão para processos judiciais e outros,
líquida

(0,7)

0,0%

-40,5%

(1,2)

-0,1%

-7,7%

(1,3)

-0,1%

Depreciação e amortização

(306,8)

-15,0%

11,3%

(275,7)

-14,3%

37,6%

(200,4)

-11,6%

Outras despesas operacionais

(33,1)

-1,6%

14,1%

(29,1)

-1,5%

-25,2%

(38,9)

-2,3%

(1.326,7)

-64,7%

11,3%

(1.192,4)

-62,0%

8,6%

(1.097,6)

-63,5%

LUCRO BRUTO

723,1

35,3%

-1,1%

731,1

38,0%

16,4%

631,5

36,5%

Receitas financeiras

84,7

4,1%

-20,7%

106,8

5,6%

16,8%

91,4

5,3%

Despesas financeiras

(447,2)

-21,8%

2,8%

(435,2)

-22,6%

46,8%

(296,5)

-17,2%

7,4

0,4%

-44,3%

13,3

0,7%

1008,3%

1,2

0,1%

TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO

(335,1)

-17,3%

12,7%

(315,1)

-16,4%

54,6%

(203,8)

-11,8%

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS
SOBRE OS LUCROS

368,0

18,0%

-11,5%

416,0

21,6%

-2,5%

426,8

24,7%

Contribuição social

(26,4)

-1,3%

-31,8%

(39,1)

-2,0%

44,3%

(27,1)

-1,6%

Imposto de renda

(61,2)

-3,0%

-39,0%

(100,4)

-5,2%

44,5%

(69,5)

-4,0%

Contribuição social diferida

5,5

0,3%

65,5%

3,3

0,2%

-140,2%

(8,2)

-0,5%

Imposto de renda diferido

Entidade de previdência privada

TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS

Variações cambiais, líquidas

14,5

0,7%

80,0%

8,0

0,4%

-133,9%

(23,6)

-1,4%

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE OS
LUCROS

(67,9)

-3,3%

-47,0%

(128,1)

-6,7%

-0,3%

(128,4)

-7,4%

TOTAL LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

300,1

14,6%

4,2%

288,0

15,0%

-3,5%

298,2

17,3%
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Análise das principais variações referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019
comparado ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018
Receita operacional bruta
A receita operacional bruta relativa ao suprimento de energia no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019 foi de R$2.270,4 milhões, representando um aumento de 5,9% em relação ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, quando a Companhia teve receita operacional bruta
de R$2.143,5 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta variação é explicada
principalmente pelos seguintes fatores:
•

incremento de R$166,4 milhões das operações renováveis, refletindo a contribuição dos ativos
solares, com a entrada em operação do Complexo Solar Ouroeste em 2019 e a contribuição
integral do Complexo Solar Guaimbê no ano;

•

aumento de R$165,6 milhões provenientes dos contratos bilaterais dos nossos ativos hídricos,
reflexo da maior quantidade de energia comercializada em 9,9% e maior preço médio da
energia vendida (R$169,3/MWh em 2019 vs. R$168,6/MWh em 2018); efeitos parcialmente
compensados pela

•

redução de R$199,8 milhões na venda de energia no mercado de curto prazo (spot) devido a
menor sobra para liquidação dada a estratégia de sazonalização de energia adotada pela
Companhia para o ano de 2019.

Deduções da receita operacional bruta
As deduções da receita operacional bruta da Companhia nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 foram de R$220,7 milhões e R$220,0 milhões, respectivamente e
contemplam PIS, COFINS, ICMS, ISS e gastos com Pesquisa & Desenvolvimento.
Receita operacional líquida
Em 2019 a receita operacional líquida da Companhia foi de R$2.049,7 milhões, um incremento de 6,6%
quando comparada a 31 de dezembro de 2018 (R$1.923,5 milhões). Os Diretores da Companhia
entendem que este desempenho reflete, principalmente, ao desempenho dos ativos renováveis, com
destaque para:
•

incremento no valor de R$80,3 milhões na margem operacional líquida dos ativos solares,
principalmente, devido a contribuição do Complexo Solar Guaimbê e do Complexo Solar
Ouroeste; e

•

incremento de R$44,9 milhões na margem operacional líquida do ativo eólico pela melhora
significativa da velocidade média do vento ao longo do ano; efeitos parcialmente compensados
pelo

•

impacto positivo trazido pela oportunidade de descontratação de parte do parque por meio do
MCSD em 2018 que não se repetiu em 2019, impactando negativamente a margem operacional
líquida eólica em R$57,3 milhões; e

•

leve redução de 2,0% na margem operacional líquida hídrica (R$20,3 milhões), devido
principalmente a estratégia de alocação adotada pela Companhia para o ano e o cenário hídrico
atípico.
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CUSTOS OPERACIONAIS: CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA E CUSTOS DE OPERAÇÃO
Energia elétrica comprada para revenda
Os custos de energia elétrica comprada para revenda para o exercício social findo em 31 de dezembro
de 2019 foram de R$459,2 milhões, representando um aumento de 18,4% em relação ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2018, quando a Companhia teve um custo de R$387,9 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que esta redução é justificada principalmente pelo menor preço
médio de energia comprada para suprimento de contratos (R$192,4/MWh em 2019 vs. R$266,2/MWh
em 2018).
Encargos do uso do sistema de transmissão e conexão
Os custos com transmissão e conexão para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foram
de R$154,7 milhões, um aumento de 3,5% em comparação ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, quando a Companhia teve um custo de R$149,5 milhões. Os Diretores da
Companhia entendem que este aumento é justificado, principalmente, pela maior energia despachada.
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
As despesas de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para o exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019 foram de R$51,1 milhões, um aumento de 21,9% em comparação
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, quando a Companhia teve um custo de R$41,9
milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta redução se deve principalmente pela maior
geração hídrica do período.
Pessoal e administradores
As despesas com pessoal e administradores para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019
foram de R$134,8 milhões representando um aumento de 6,5% em relação ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018, quando a Companhia teve uma despesa de R$126,6 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que este incremento se refere ao aumento de quadro de um ano
para o outro e do dissídio incidente.
Serviços de terceiros
As despesas com serviços de terceiros para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foram
de R$154,2 milhões praticamente estável em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2018, quando a Companhia teve uma despesa de R$152,7 milhões. Os Diretores da Companhia
entendem que este aumento se deve, principalmente, à manutenção dos gastos da Companhia com
consultorias como suporte à sua estratégia de crescimento.
Depreciação e Amortização
O saldo da conta de depreciação e amortização para o exercício social findo em 31 de dezembro de
2019 foi uma despesa de R$306,8 milhões representando um aumento de 11,3% em relação ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, quando a Companhia atingiu uma despesa de
R$275,7 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que o aumento pode ser explicado pela
entrada em operação dos ativos solares (Complexos Guaimbê e Ouroeste).
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RESULTADO FINANCEIRO
(em milhões de R$, exceto em
porcentagens)

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2019
2018

%

Receitas financeiras

84,7

106,8

-20,7%

Despesas financeiras

(447,2)

(435,2)

2,8%

7,4

13,3

-44,3%

(355,1)

(315,1)

12,7%

Variações cambiais líquidas
Resultado Financeiro

Receitas financeiras
As receitas financeiras para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foram de R$84,7
milhões, representando uma redução de 20,7% em relação ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, quando a Companhia teve receitas financeiras de R$106,8 milhões. Esta redução
é explicada, principalmente, pela menor taxa de rentabilidade e também o menor saldo aplicado na
comparação dos períodos.
Despesas financeiras
As despesas financeiras para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foram de R$447,2
milhões, representando um aumento de 2,8% em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018, quando a Companhia teve despesas financeiras de R$435,2 milhões. Os Diretores da
Companhia entendem que esta variação é explicada pelos seguintes fatores:
•

aumento de R$ 17,8 milhões na despesa com a atualização monetária do valor referente ao
rebaixamento (GSF), em função de crédito de lançamento retroativo em 2018 dada alteração
da forma de contabilização; e

•

aumento de R$ 12,1 milhões devido aos gastos com o pré-pagamento de cerca de 50% das
dívidas da carteira da Companhia com a 9ª Emissão de Debêntures que aconteceu em abril
deste ano; parcialmente compensado pelos maiores juros capitalizados no valor de R$12,3
milhões, refletindo os maiores investimentos realizados pela Companhia.

Variações cambiais, líquidas
As variações cambiais, líquidas, para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
foram uma receita de R$7,4 milhões e R$13,3 milhões, respectivamente, representando uma redução
de R$5,9 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este resultado se deve, principalmente,
ao maior ganho em 2018 com a marcação à mercado da operação de hedge realizada para compra de
equipamentos de geração solar para os parques em construção.
Lucro líquido do exercício
O lucro líquido para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$300,1 milhões,
representando um aumento de 4,2% ou R$12,2 milhões em relação ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, quando a Companhia apresentou um lucro líquido de R$288,0 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que esta variação é decorrente dos fatores descritos acima.
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Análise das principais variações referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018
comparado ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017
RECEITA OPERACIONAL
Receita operacional bruta
A receita operacional bruta relativa ao suprimento de energia no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018 foi de R$2.143,5 milhões, representando um aumento de 10,2% em relação ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve receita operacional bruta
de R$1.945,2 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta variação é explicada pelos
seguintes fatores:
•

R$68,5 milhões das operações renováveis, combinação da operação de descontratação de
energia por meio do MCSD e da contribuição integral do resultado do Complexo Eólico Alto
Sertão II no ano e entrada em operação do Complexo Solar de Guaimbê; e

•

R$129,8 milhões na receita hídrica, explicada principalmente pelos seguintes fatores: R$182,1
milhões de maior venda no mercado spot, resultado em especial do aproveitamento de
oportunidades comerciais e da estratégia de alocação de energia adotada em 2018,
parcialmente compensado por (i) R$24,2 milhões de redução de contratos bilaterais, resultado
da estratégia de descontratação para mitigação do risco hidrológico; (ii) R$22,4 milhões de
redução de venda de energia no âmbito MRE, em função, do menor volume de geração hídrica
averiguado em 2018; e (iii) R$18,5 milhões de redução na receita na linha de leilão da
Eletropaulo dado o fim do contrato com a Enel em 2017.

Deduções da receita operacional bruta
As deduções da receita operacional bruta da Companhia nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 foram de R$220,0 milhões e R$217,1 milhões, respectivamente. Os
Diretores da Companhia entendem que o aumento de 1,3% é explicado, principalmente pelo aumento
da receita operacional bruta, parcialmente compensado pela redução do ICMS.
Receita operacional líquida
A receita operacional líquida da Companhia relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2018 foi de R$1.923,5 milhões, representando um aumento de 11,3% em relação ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve receita operacional líquida de R$1.728,1
milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este desempenho reflete, principalmente, a
contribuição da operação do Complexo Eólico Alto Sertão II e Complexo Solar Guaimbê e incremento
em função do aproveitamento de oportunidades comerciais e da estratégia de alocação de energia
adotada em 2018.
CUSTOS OPERACIONAIS: CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA E CUSTOS DE OPERAÇÃO
Energia elétrica comprada para revenda
Os custos de energia elétrica comprada para revenda para o exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018 foram de R$387,9 milhões, representando uma redução de 10% em relação ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve um custo de R$430,9 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que esta redução é justificada principalmente pela menor compra
de energia de contratos bilaterais em R$55,6 milhões, reflexo da maior compra de energia elétrica em
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2017 por meio de contratos bilaterais em linha com a estratégia da Companhia de mitigação do risco
hidrológico em 2017, compensado parcialmente por R$17,5 milhões associado principalmente à
exposição financeira gerada com compra de energia no mercado spot.
Encargos do uso do sistema de transmissão e conexão
Os custos com transmissão e conexão para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foram
de R$149,5 milhões, um aumento de 16,3% em comparação ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017, quando a Companhia teve um custo de R$128,6 milhões. Os Diretores da
Companhia entendem que este aumento é justificado, principalmente, pelo reajuste da tarifa de uso do
sistema de distribuição (“TUSD”) em parte dos contratos das usinas hidrelétricas e pelas aquisições do
Complexo Eólico Alto Sertão II e Complexo Solar Guaimbê em agosto de 2017 e setembro de 2018,
respectivamente.
Para maiores informações sobre o reajuste da TUSD, vide item 7.5 deste Formulário de Referência.
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
As despesas de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para o exercício social
findo em 31 de dezembro de 2018 foram de R$41,9 milhões, uma redução de 16,9% em comparação
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve um custo de R$50,4
milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta redução se deve principalmente ao reajuste
da Tarifa Atualizada de Referência (“TAR”), de aproximadamente 2,53% em 2018 quando comparado
a 2017 (R$74,03 em 2018 vs. R$72,20 em 2017).
Pessoal e administradores
As despesas com pessoal e administradores para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018
foram de R$126,6 milhões representando um aumento de 11,9% em relação ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve uma despesa de R$113,1 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que o aumento se refere à reestruturação do quadro da Companhia
como parte de sua estratégia de crescimento e ajuste de inflação.
Serviços de terceiros
As despesas com serviços de terceiros para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foram
de R$152,7 milhões representando um aumento de 42,6% em relação ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2017, quando a Companhia teve uma despesa de R$107,1 milhões. Os Diretores da
Companhia entendem que este aumento se deve, principalmente, ao aumento das despesas de
manutenção do Complexo Eólico Alto Sertão II e Complexo Solar Guaimbê adquiridos em agosto de
2017 e setembro de 2018, respectivamente.
Depreciação e amortização
O saldo da conta de depreciação e amortização para o exercício social findo em 31 de dezembro de
2018 foi uma despesa de R$271,7 milhões representando um aumento de 36,3% em relação ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia atingiu uma despesa de
R$199,4 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que o aumento é basicamente em função das
aquisições dos Complexo Eólico Alto Sertão II e Solar Guaimbê adquiridos em agosto de 2017 e
setembro de 2018, respectivamente, que contribuíram para o aumento dos ativos imobilizados.
Outras despesas operacionais
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O saldo da conta de outras despesas operacionais para o exercício social findo em 31 de dezembro de
2018 foi uma despesa de R$29,1 milhões representando uma redução de 23,2% em relação ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia atingiu uma despesa de
R$37,9 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta variação ocorreu principalmente pelo
pagamento não recorrente relacionado ao ônus por vencimento antecipado de acordo bilateral com a
Enel, no montante de R$7,7 milhões em 2017, bem como o impacto nas perdas estimadas na em
créditos de liquidação duvidosa (PECLD).
RESULTADO FINANCEIRO
(em milhões de R$, exceto em
porcentagens)
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais líquidas
Resultado Financeiro

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2018
2017

%

106,8

91,4

16,8%

(435,2)

(296,5)

46,8%

13,3

1,2

1008,3%

(315,1)

(203,8)

54,6%

Receitas financeiras
As receitas financeiras para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foram de R$106,8
milhões, representando um aumento de 16,8% em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017, quando a Companhia teve receitas financeiras de R$91,4 milhões. Este aumento é explicado,
principalmente, pela maior renda de aplicações financeiras, devido ao maior saldo médio de aplicações
financeiras no período, oriundo principalmente do montante referente ao caixa mantido para eventual
quitação do passivo com rebaixamento hídrico (GSF) retido pelo efeito da liminar vigente.
Despesas financeiras
As despesas financeiras para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foram de R$435,2
milhões, representando um aumento de 46,8% em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017, quando a Companhia teve despesas financeiras de R$296,5 milhões. Os Diretores da
Companhia entendem que esta variação é explicada pelos seguintes fatores:
•

Maiores encargos de dívidas e atualização monetária de debêntures, empréstimos e
financiamentos no montante de R$96,1 milhões, originário do crescimento da dívida para
financiar as aquisições dos Complexos Alto Sertão II e Guaimbê e a construção do Complexo
Solar Ouroeste compensado parcialmente pela redução do CDI de 6,89% em 2017 para 6,40%
em 2018; e

•

Maior atualização monetária do passivo referente à liminar obtida na discussão do risco de
rebaixamento hidrelétrico (GSF – Generation Scaling Factor) em R$47,5 milhões em 2018,
quando comparado com 2017.

Variações cambiais, líquidas
As variações cambiais, líquidas, para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
foram uma receita de R$13,3 milhões e R$1,2 milhão, respectivamente, representando uma variação
de R$12,1 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este resultado se deve, principalmente,
pelo impacto de R$16,2 milhões proveniente dos ganhos com a marcação a mercado dos instrumentos
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derivativos (operações e NDF) contratados com o objetivo de obter cobertura de risco de câmbio na
compra de painéis solares fotovoltaicos e inversores para as construção do Complexo Solar Ouroeste,
compensado parcialmente pelo efeito negativo de R$6,8 milhões da variação cambial do processo
judicial que discute a aquisição obrigatória pela Companhia de energia oriunda de Itaipu, decorrente da
depreciação de 14,6% do real frente ao dólar no período encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Lucro líquido do exercício
O lucro líquido para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$288,0 milhões,
representando uma redução de 3,5% ou R$10,3 milhões em relação ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017, quando a Companhia apresentou um lucro líquido de R$298,3 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que esta variação é decorrente dos fatores descritos acima.
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DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
A tabela abaixo mostra informações extraídas das Demonstrações dos Fluxos de Caixa da Companhia,
para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Nesta tabela estão
apresentados os principais itens que impactaram as respectivas atividades e desta forma o caixa e os
equivalentes de caixa da Companhia.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(em milhões de R$,
exceto em %)

2019

2018

2017

Caixa líquido gerado nas
atividades operacionais

864,7

691,7

821,2

AH (%)
2019 x
2018
25,0%

Caixa líquido gerado
(usado) nas atividades de
investimentos

(701,1)

(880,7)

(1.345,1)

-20,4%

-34,5%

Caixa líquido gerado
(usado) nas atividades de
financiamentos

(284,5)

207,3

586,4

-237,2%

-64,7%

Aumento (Redução) de
Caixa e Equivalentes de
Caixa

(121,0)

18,2

62,5

-764,8%

-70,9%

AH (%)
2018 x 2017
-15,8%

Análise das principais variações referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019 comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
O caixa gerado nas atividades operacionais no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi
de R$864,7 milhões, apresentando um aumento de 25,0% em relação ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2018. Tal variação se deve, principalmente, ao (i) maior recebimento de venda de
energia de contratos bilaterais devido ao maior volume e menor pagamento de compra de energia
devido a estratégia de comercialização da companhia (ii) caixa operacional proveniente do Complexo
Solar Guaimbê e Complexo Solar Ouroeste, parcialmente compensado pelo maior pagamento de
impostos.
O caixa usado nas atividades de investimento no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi
de R$701,1 milhões, apresentando uma redução de 20,4% comparado ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2018. Tal variação se deve, principalmente, à aplicação em investimento de curto prazo
dos recursos proveniente da emissão da 7º debenture em 2018, e pelas maiores aquisições de ativo
imobilizado referente à construção do Complexo Solar Ouroeste em 2018.
O caixa usado nas atividades de financiamento no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019
foi de R$284,5 milhões, ante uma geração de caixa de R$ 207,3 milhões em 31 de dezembro de 2018.
Tal variação se deve, principalmente, as emissões da 1ª e 2ª série da 7ª emissão de Debentures e a
emissão da 8º emissão de Debentures, todas em 2018.

Análise das principais variações referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018 comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
O caixa gerado nas atividades operacionais no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi
de R$691,7 milhões, apresentando uma redução de 15,8% em relação ao exercício social findo em 31
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de dezembro de 2017. Tal variação se deve, principalmente, ao (i) maior pagamento de juros (encargos
de dívida), reflexo da estratégia de crescimento da Companhia; e (ii) menor recebimento de venda de
energia de contratos bilaterais e leilão devido ao menor volume; compensado parcialmente (a) pelo
caixa operacional proveniente dos Complexos Eólico Alto Sertão II e Solar Guaimbê adquiridos em
agosto de 2017 e setembro de 2018, respectivamente; e (b) pela redução dos gastos com compra de
energia.
O caixa usado nas atividades de investimento no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi
de R$880,7 milhões, apresentando uma redução de 34,5% comparado ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2017. Tal variação se deve, principalmente, (i) à aquisição de investimento do
Complexo Eólico Alto Sertão II em 2017; (ii) às aplicações de cauções e depósitos vinculados (escrows)
relacionados à aquisição de investimento do Complexo Eólico Alto Sertão II em 2017; e (iii) à
movimentação líquida de investimentos de curto prazo; compensado parcialmente pelo incremento das
aquisições de ativo imobilizado relacionados à construção do Complexo Solar Ouroeste.
O caixa gerado nas atividades de financiamento no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018
foi de R$207,3 milhões, apresentando uma redução de 64,7% comparado ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2017. Tal variação se deve, principalmente, ao maior ingresso de recursos
provenientes das emissões de dívida em 2017, utilizado para a aquisição do Completo Eólico Alto
Sertão II entre outros projetos, bem como para reforço no capital de giro; compensado pelo menor
pagamento de dividendos e juros sobre capital.
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BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
A tabela abaixo contém informações extraídas do Balanço Patrimonial Consolidado da Companhia em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, com análise vertical e horizontal.

Em 31 de dezembro de

(em milhões de R$, exceto
em porcentagens)

2019

2018

2017

R$

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

Caixa e equivalentes de caixa

31,8

0,4%

-79,2%

152,8

2,0%

13,5%

134,6

2,0%

Investimentos de curto prazo

1.330,9

17,1%

51,0%

881,1

11,6%

-17,6%

1.069,9

15,7%

Contas a receber de clientes

-21,9%

438,8

5,8%

40,2%

313,0

4,6%

ATIVO CIRCULANTE

342,5

4,4%

Tributos e contribuições sociais
compensáveis

23,6

0,3%

8,1%

21,9

0,3%

-33,2%

32,7

0,5%

Cauções e depósitos vinculados

46,9

0,6%

-36,4%

73,8

1,0%

870,9%

7,6

0,1%

29,4

0,4%

6,5%

27,6

0,4%

-17,7%

33,5

0,5%

1.805,2

23,1%

13,1%

1.596,0

21,0%

0,3%

1.591,3

23,3%

13,1

0,2%

0,0%

13,1

0,2%

0,0%

13,1

0,2%

3,4

0,0%

163,1%

1,3

0,0%

-20,3%

1,6

0,0%

Tributos a recuperar

107,5

1,4%

-13,0%

123,6

1,6%

-12,3%

140,9

2,1%

Cauções e depósitos vinculados

107,4

1,4%

-32,8%

159,8

2,1%

-25,2%

213,6

3,1%

8,3

0,1%

78,0%

4,6

0,1%

22,3%

3,8

0,1%

5.535,6

71,0%

0,9%

5.487,3

72,2%

16,2%

4.722,1

69,1%

218,5

2,8%

0,7%

217,0

2,9%

50,5%

144,2

2,1%

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.993,8

76,9%

-0,2%

6.006,6

79,0%

14,6%

5.239,3

76,7%

TOTAL DO ATIVO

7.798,9

100,0%

2,6%

7.602,6

100,0%

11,3%

6.830,6

100,0%

Outros créditos
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de clientes
Tributos e contribuições sociais
diferidos

Outros créditos
Imobilizado, líquido
Intangível
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Em 31 de dezembro de
2019
(em milhões de R$, exceto em
porcentagens)

2018

2017

R$

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

1.228,3

15,7%

10,5%

1.111,8

14,6%

31,9%

843,1

10,8%

461,8

5,9%

281,9%

120,9

1,6%

-88,1%

1.014,4

13,0%

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos, financiamentos e
debêntures
Passivo de arrendamento

1,1

-

-

-

-

-

-

-

Tributos a pagar

26,3

0,3%

-49,8%

52,4

0,7%

17,8%

44,5

0,6%

38,9

0,5%

-6,5%

41,6

0,5%

258,5%

11,6

0,1%

43,3

0,6%

19,0%

36,4

0,5%

1074,5%

3,1

0,0%

Encargos setoriais

18,5

0,2%

53,8%

12,0

0,2%

-41,2%

20,4

0,3%

Outras obrigações

85,8

1,1%

30,1%

65,9

0,9%

101,6%

32,7

0,4%

1.903,9

24,4%

32,1%

1.441,1

19,0%

-26,8%

1.969,8

25,3%

3.793,1

48,6%

-5,3%

4.007,0

52,7%

55,6%

2.575,2

33,0%

61,7

0,8%

-

-

-

-

-

-

315,2

4,0%

-14,3%

367,7

4,8%

-10,2%

409,4

5,2%

89,0

1,1%

176,9%

32,1

0,4%

703,5%

4,0

0,1%

-

-

-

-

0,3

0,0%

Dividendos e juros sobre capital
próprio a pagar
Provisões para processos judiciais
e outros

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos, financiamentos e
debêntures
Passivo de arrendamento
Tributos e contribuições sociais
diferidos
Obrigações com entidade de
previdência privada
Obrigações sociais e trabalhistas

-

-

Provisões para processos judiciais
e outros

98,4

1,3%

6,3%

92,5

1,2%

-31,2%

134,4

1,7%

Encargos setoriais

9,7

0,1%

-38,4%

15,8

0,2%

85,7%

8,5

0,1%

Outras obrigações

76,7

1,0%

-37,6%

123,0

1,6%

-6,9%

132,1

1,7%

4.443,8

57,0%

-4,2%

4.638,1

61,0%

42,1%

3.263,9

41,9%

Capital social subscrito e
integralizado

474,6

6,1%

13,9%

416,6

5,5%

0,0%

416,6

5,3%

Reserva de capital

141,6

1,8%

-28,9%

199,1

2,6%

0,3%

198,5

2,5%

Legal

94,9

1,2%

13,9%

83,3

1,1%

0,0%

83,3

1,1%

TOTAL PASSIVO NÃO
CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Reserva lucros:

Reserva de investimento

16,9

0,2%

0,0%

16,9

0,2%

98,8%

8,5

0,1%

Proposta de distribuição de
dividendos adicionais

97,5

1,3%

24,0%

78,6

1,0%

64,8%

47,7

0,6%

Ajustes de avaliação patrimonial

685,6

8,8%

-7,8%

743,6

9,8%

-7,2%

801,7

10,3%

Outros resultados abrangentes

-59,9

-0,8%

-507,5%

14,7

0,2%

72,9%

8,5

0,1%

TOTAL DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

1.451,2

18,6%

-4,7%

1.523,5

20,0%

-2,2%

1.557,7

20,0%

TOTAL DO PASSIVO E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.798,9

100,0%

2,6%

7.602,6

100,0%

-2,5%

7.798,9

100%

Análise comparativa dos balanços patrimoniais consolidados de 31 de dezembro de 2019 e 31
de dezembro de 2018
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
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Os saldos da conta de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro
de 2018 eram de R$31,8 milhões e R$152,8 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que a redução de R$121,0 milhões ocorreu principalmente em decorrência:
(i)

redução do caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos, no montante de
R$701,1 milhões, dada movimentação líquida de investimentos de curto prazo, que
apresentou maiores aplicações de investimentos de curto prazo no exercício e pela
aquisição de ativo imobilizado e intangível; e

(ii)

redução do caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento no montante de
R$284,5 milhões, principalmente devido aos pagamentos de dividendos e juros sobre
o capital próprio; efeitos parcialmente compensados pelo

(iii)

aumento do caixa líquido gerado nas atividades operacionais, no montante de R$864,7
milhões.

Investimentos de curto prazo
Os saldos da conta de investimentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro
de 2018 eram de R$1.330,9 milhões e R$881,1 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento de R$449,8 milhões ocorreu principalmente pelo
(i)

aumento das aplicações, que terminaram o período em R$2.653,9 milhões; e

(ii)

pela receita auferida nas aplicações no montante de R$68,4 milhões; efeitos
compensados parcialmente pelos

(iii)

resgates no montante de R$2.193,1 milhões; e

(iv)

juros resgatados de investimentos de curto prazo no montante de R$79,3 milhões.

Contas a receber de clientes
O saldo da conta de contas a receber de clientes em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro
de 2018 era de R$342,5 milhões e R$438,8 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que a redução de R$96,3 milhões é principalmente devido ao maior recebimento das vendas
no mercado spot, considerando o tempo de liquidação da CCEE.

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Tributos a recuperar
Os saldos da conta de tributos a recuperar em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018
eram de R$107,5 milhões e R$123,6 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
esclarecem que a redução de R$ 16,1 milhões é decorrente da amortização de créditos fiscais de ágios
incorporados do período.
Cauções e depósitos vinculados
Os saldos da conta cauções e depósitos vinculados em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro
de 2018 eram de R$107,4 milhões e R$159,8 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que a redução de R$ 52,4 milhões se deve, principalmente pela utilização de parte do earn-
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out para liquidação financeira de uma arbitragem decorrente da aquisição do Complexo Eólico Alto
Sertão II.
Imobilizado, líquido
Os saldos da conta imobilizado líquido em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018
eram de R$5.535,6 milhões e R$5.487,3 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento de R$48,3 milhões se deve, principalmente, pelas adições no imobilizado no
montante de R$271,3 milhões relativas à construção do Complexo Solar Ouroeste e impacto referente
a adoção inicial do IFRS 16/ CPC 06 no montante de R$64,7 milhões, parcialmente compensado pela
depreciação do período de R$298,3 milhões e baixas de R$12,7 milhões.

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Os saldos da conta fornecedores em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018 eram de
R$1.228,3 milhões e R$1.111,8 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que
o aumento de 10,5% se refere principalmente à correção monetária do passivo relacionado à discussão
do rebaixamento hidrelétrico (GSF), parcialmente compensados pela redução dos fornecedores de
Material e Serviços.
Empréstimos, financiamentos e debêntures
O saldo da conta empréstimos, financiamentos e debêntures em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de
dezembro de 2018 era de R$461,8 milhões e R$120,9 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que o aumento de R$340,9 milhões se deve principalmente pelo aging da dívida
e correções monetária do saldo devedor parcialmente compensado pelo pré-pagamento da 1ª série
das 6ª e 7ª emissões de debêntures.
Passivo de Arrendamento
O saldo da conta de passivo de arrendamento circulante em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de
dezembro de 2018 era de R$1,1 milhão e R$0,00 respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento é explicado pela adoção da nova norma CPC 06 (R2)/ IFRS 16 que exigiu
que a Companhia reconhecesse a partir de 1 de janeiro de 2016 um passivo de arrendamento, referente
aos aluguéis e arrendamento firmados até essa data.
Provisões para processos judiciais e outros
O saldo da conta provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de
dezembro de 2018 era de R$ 43,3 milhões e R$ 36,4 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que o aumento de R$ 6,9 milhões se deve principalmente pelo procedimento
arbitral (A) movido em face da Renova Energia relativas ao Complexo Eólico Alto Sertão II por
fornecedores contratados no período de construção dos parques e pela correção monetária do período.
Outras obrigações
O saldo da conta de outras obrigações em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018 era
de R$85,8 milhões e R$65,9 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que o
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aumento de R$19,8 milhões se deve principalmente pelo aumento de R$31,4 milhões referentes aos
saldos de ressarcimentos contratuais de energia à CCEE e maior impacto de ajustes financeiros no
MCSD, no montante de R$4,8 milhões, parcialmente compensados pela redução de R$18,7 milhões
de obrigações de aquisição.

PASSIVO
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos, financiamentos e debêntures
O saldo da conta de empréstimos, financiamentos e debêntures em 31 de dezembro de 2019 e em 31
de dezembro de 2018 era de R$3.793,1 milhões e R$4.007,0 milhões, respectivamente. Os Diretores
da Companhia entendem que a redução de R$213,9 milhões refere-se principalmente à emissão da
1ª, 2ª e 3ª séries da 9ª emissão de Debênture no montante de R$2.200,0 milhões, pelos encargos e
correções monetárias do saldo devedor no montante de R$352,5 milhões e pelo aging da dívida,
parcialmente compensado pelo pagamento da 1ª série das 6ª e 7ª emissões de debêntures e
financiamentos com o BNDES da controlada Nova Energia no montante de R$2.340,5 milhões.
Passivo de Arrendamento
O saldo da conta de passivo de arrendamento não circulante em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de
dezembro de 2018 era de R$61,7 milhões e R$0,00 respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento é explicado pela adoção da nova norma CPC 06 (R2)/ IFRS 16 que exigiu
que a Companhia reconhecesse a partir de 1 de janeiro de 2016 um passivo de arrendamento, referente
aos aluguéis e arrendamento firmados até essa data.
Tributos e contribuições sociais diferidos
Os saldos da conta tributos e contribuições sociais diferidos em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de
dezembro de 2018 eram de R$315,2 milhões e R$367,7 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que a redução de 14,3% é explicada principalmente pelo impacto decorrente do
aumento na realização do tributo diferido passivo sobre o ativo imobilizado com um custo atribuído no
montante de R$52,5 milhões.
Patrimônio líquido
Os saldos do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018 eram de
R$1.451,2 milhões e R$1.523,5 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que
a redução de 4,7% foi ocasionado principalmente pelas distribuições de dividendos e juros sobre capital
próprio no montante de R$327,7 milhões, pelo hedge de fluxo de caixa no montante de R$ 11,2 milhões
(líquido de imposto), pela nova mensuração das obrigações de benefício definido (líquido de impostos)
de R$34,0 milhões, parcialmente compensado pelo lucro líquido do exercício de R$300,1 milhões.

Análise comparativa dos balanços patrimoniais de 31 de dezembro de 2018 e de 31 de dezembro
de 2017
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
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Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos da conta de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro
de 2017 eram de R$152,8 milhões e R$134,6 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento de R$18,2 milhões ocorreu principalmente em decorrência:
•

do caixa líquido gerado nas atividades operacionais, no montante de R$691,7 milhões em
2018; e

•

do caixa gerado nas atividades de financiamentos, no montante de R$207,3 milhões,
principalmente devido à emissão de novos empréstimos e debentures; efeitos parcialmente
compensados pelo;

•

do caixa líquido usado nas atividades de investimento, no montante de R$880,7 milhões,
principalmente pela movimentação líquida de investimentos de curto prazo, que apresentou
maiores aplicações de investimentos de curto prazo no exercício, pela movimentação líquida
de cauções e depósitos vinculados e pela aquisição de investimento.

Investimentos de curto prazo
Os saldos da conta de investimentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro
de 2017 eram de R$881,1 milhões e R$1.069,9 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que a redução ocorreu principalmente:
•

pelos resgates no montante total de R$3,9 bilhões;

•

por outras movimentações (IRRF e IOF) no montante de R$10,8 milhões; efeitos compensados
parcialmente por;

•

pelas aplicações no montante de R$3,7 bilhões pela receita auferida nas aplicações no
montante de R$86,7 milhões.

Contas a receber de clientes
Os saldos da conta de contas a receber de clientes em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro
de 2017 eram de R$438,8 milhões e R$313,0 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento de R$125,8 milhões é principalmente devido à inadimplência do setor
causada por liminares que impedem a liquidação financeira de valores impactados pelo GSF.
Tributos e contribuições sociais compensáveis
Os saldos de tributos e contribuições sociais compensáveis em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de
dezembro de 2017 eram de R$21,9 milhões e R$32,7 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que a redução de R$10,8 milhões foi ocasionada principalmente pela
compensação de imposto de renda retido na fonte proveniente de aplicações financeiras com imposto
de renda a pagar.
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Créditos fiscais de ágios incorporados
Os saldos da conta de créditos fiscais de ágios incorporados em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de
dezembro de 2017 eram de R$123,6 milhões e R$140,9 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia esclarecem que a redução de 12,3% é decorrente de da realização dos benefícios fiscais
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gerados pelos ágios incorporados das controladoras AES Gás Ltda., da AES Tietê Participações S.A.
e da AES Brazilian Energy Holdings Ltda.
Cauções e depósitos vinculados
Os saldos da conta cauções e depósitos vinculados em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro
de 2017 eram de R$159,8 milhões e R$213,6 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que a redução de R$58,8 milhões é explicado, principalmente, (i) pelo resgate de garantias
contratuais previstas no acordo de aquisição do Complexo Alto Sertão II, relacionado à decisão
desfavorável em relação à arbitragem B, detalhada na nota explicativa 19.1 das demonstrações
contábeis da AES Tietê S.A. de 2018 e (ii) das obrigações do contrato de financiamento celebrado entre
o Complexo Eólico Alto Sertão II e o BNDES, obrigando o Complexo Eólico Alto Sertão II a manter em
conta vinculada as seguintes contas reservas, durante todo o prazo de vigência do contrato de
financiamento.
Imobilizado, líquido
Os saldos da conta imobilizado líquido em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017
eram de R$5.487,3 milhões e R$4.722,1 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento de R$765,2 milhões é explicado, principalmente, pelo efeito de R$567,0
milhões relativo à aquisição do Complexo Solar Guaimbê em setembro de 2018, pelas adições no
imobilizado de R$451,9 milhões, principalmente, relativo à construção do Complexo Solar Ouroeste e
R$12,5 milhões referente à provisão de desmantelamento, parcialmente compensado pela depreciação
do período de R$263,6 milhões.
Intangível
Os saldos da conta intangível em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017 eram de
R$217,0 milhões e R$144,2 milhões, respectivamente. O aumento de R$72,8 milhões deve-se,
principalmente, aos dos direitos contratuais e direito de exploração de autorização provenientes da
aquisição do Complexo Solar Guaimbê no montante de R$85,3 milhões, parcialmente compensado
pelas amortizações do período de R$13,2 milhões.
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Os saldos da conta fornecedores em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017 eram de
R$1.111,8 milhões e R$843,1 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que o
aumento de 31,9% se refere principalmente aos valores recebidos nas liquidações da CCEE referentes
à liminar obtida na discussão do rebaixamento hidrelétrico (GSF) e correção monetária deste montante
recebido.
Empréstimos, financiamentos e debentures
O saldo da conta debêntures em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017 era de
R$120,9 milhões e R$1.014,4 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que a
redução de R$893,5 milhões se deve ao pré-pagamento da 3ª nota promissória no valor de R$900
milhões.
Imposto de renda e contribuição social a pagar
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Os saldos da conta imposto de renda e contribuição social a pagar em 31 de dezembro de 2018 e em
31 de dezembro de 2017 eram de R$43,5 milhões e R$34,7 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que este aumento de 25,4% se deve principalmente pelas despesas mensais de
IRPJ e CSLL de 2018 no montante de R$139,4 milhões, parcialmente reduzido pela compensação de
créditos de imposto recolhido por estimativa e retidos na fonte no montante de R$104,5 milhões e
pagamento no montante de R$23,3 milhões.
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Os saldos da conta dividendos e juros sobre capital próprio a pagar em 31 de dezembro de 2018 e em
31 de dezembro de 2017 eram de R$41,6 milhões e R$11,6 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que a redução de R$30 milhões se deve a: (i) declarações de dividendos e juros
sobre o capital próprio, líquidos de impostos, em 2018 nos montantes de R$259,6 milhões e R$40,6
milhões, respectivamente; parcialmente compensados por (ii) pagamentos de R$270,1 milhões de
dividendos e juros sobre o capital próprio.
Provisões para processos judiciais e outros
Os saldos da conta provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2018 e em 31
de dezembro de 2017 eram de R$36,4 milhões e R$3,1 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que o aumento de R$33,3 milhões se deve principalmente pela reclassificação
de provisão para processos judiciais de longo prazo no montante de R$32,5 milhões, relacionado a
procedimento arbitral movido em face da Renova Energia e das 15 SPE’s relativas ao Complexo Eólico
Alto Sertão II por fornecedores contratados no período de construção dos parques.
PASSIVO
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos, financiamentos e debentures
Os saldos da conta de debêntures em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017 eram
de R$4.007,0 milhões e R$2.575,2 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem
que o aumento de R$1.431,8 milhões se deve principalmente à emissão da 1ª série da 7ª emissão de
debêntures para financiamento do projeto solar Guaimbê e à 8ª emissão de debêntures para
financiamento da primeira fase do complexo solar Ouroeste, a planta de Boa Hora.
Tributos e contribuições sociais diferidos
Os saldos da conta tributos e contribuições sociais diferidos em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de
dezembro de 2017 eram de R$367,7 milhões e R$409,4 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que a redução de 10,2% é explicada principalmente pelo impacto decorrente de
um aumento na realização do tributo diferido passivo sobre o ativo imobilizado - custo atribuído no
montante de R$29,9 milhões e pelo impacto de tributos diferidos ativos de R$8,5 milhões relativo ao
ajuste de avaliação atuarial de 2018 e R$2,6 milhões referente à um aumento na provisão para
fornecedores de materiais e serviços.
Obrigações com entidade de previdência privada
Os saldos da conta obrigações com entidade de previdência privada em 31 de dezembro de 2018 e em
31 de dezembro de 2017 eram de R$32,1 milhões e R$4,0 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que esta variação se deve principalmente pelo ajuste de avaliação atuarial de
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R$26,2 milhões decorrente basicamente da redução na taxa de desconto, somado às despesas com
previdência no exercício de R$3,4 milhões, parcialmente compensado pelo pagamento das
contribuições de R$1,3 milhão.
Provisões para processos judiciais e outros
Os saldos da conta provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2018 e em 31
de dezembro de 2017 eram de R$92,5 milhões e R$134,4 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que a redução de R$41,9 milhões se deve principalmente ao pagamento de
R$50 milhões relacionado ao procedimento arbitral (B) movido em face da Renova Energia e das 15
SPE’s relativas ao Complexo Eólico Alto Sertão II por fornecedores contratados no período de
construção dos parques e reclassificação para o curto prazo no montante de R$32,5 milhões
relacionado ao procedimento arbitral (A), parcialmente compensado por reclassificação de obrigações
de aquisição de Alto Sertão II no montante de R$24,5 milhões vinculados aos procedimento arbitrais
conforme acordo entre a Companhia e o vendedor firmado posteriormente à aquisição, R$7,4 milhões
de variação cambial relacionado ao processo que discute a obrigatoriedade da Companhia de adquirir
a energia de Itaipu na qualidade de quotista, R$5,7 milhões relacionado um aumento nas provisões e
na atualização monetária de PIS/COFINS sobre receitas financeiras e R$3,2 milhões de correção
monetária de processos regulatórios.
Encargos Setoriais
Os saldos da conta encargos setoriais em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017
eram de R$15,8 milhões e R$8,5 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que
o aumento de R$7,3 milhões se deve principalmente às transferências do circulante para o não
circulante de R$6,3 milhões, somado às atualizações monetárias no montante de R$1,1 milhão.
Patrimônio líquido
Os saldos do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017 eram de
R$1.523,5 milhões e R$1.557,7 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que
a redução de 2,2% foi ocasionada principalmente pelo pagamento de dividendos intermediários de
2018 no montante de R$211,9 milhões, pagamento de dividendos adicionais registrado em 2017 no
montante de R$47,7 milhões, remensuração da obrigação de benefício definido, líquido de imposto, no
montante de R$17,3 milhões e juros sobre capital próprios declarados de R$47,4 milhões, compensado
pelo lucro líquido do exercício de R$288,0 milhões e hedge de fluxo de caixa, líquido de imposto, no
montante de R$1,2 milhão.

75

10.2 - Resultado operacional e financeiro

Vendas de eletricidade gerada por usinas hidrelétricas, eólicas e solares
Nos últimos três exercícios sociais, quase a totalidade da receita da Companhia derivou da venda de
eletricidade por meio de contratos bilaterais no mercado livre e regulado para outras entidades
geradoras, grandes consumidores ou empresas de comercialização de energia.
De acordo com a Resolução CNPE nº 1/2004, o MME é responsável por estabelecer a quantidade de
energia que as empresas de geração estão autorizadas a vender a cada ano, conhecido como energia
garantida ou assegurada. As receitas da Companhia dependem em grande parte da determinação do
seu nível de energia garantida pelo MME. Nos últimos anos, a energia garantida da Companhia ficou
bem abaixo da capacidade instalada total de suas instalações de geração, permitindo que a Companhia
atenda a sua energia assegurada por meio da energia produzida nas suas instalações.
A garantia física bruta da Companhia no período encerrado em 31 de dezembro de 2019 era 1.497
MWm, dos quais 1.247 MWm são referentes às usinas hidrelétricas, 185 MWm do Complexo Eólico
Alto Sertão II, 30 MWm do Complexo Solar Guaimbê e 36 MWm do Complexo Solar Ouroeste. A
energia faturada do período foi de 14.449,6 GWh, dos quais (i) 10.429,5 GWh foram vendidos por meio
de contratos bilaterais no mercado livre, correspondendo a uma receita operacional bruta de R$1.765,7
milhões; (ii) 1.806,0 GWh foram vendidos em leilões públicos no mercado regulado, correspondendo a
uma receita operacional bruta de R$354,9 milhões; (iii) 1.968,9 GWh foram vendidos no MRE,
correspondendo a uma receita operacional bruta de R$21,8 milhões; e (iv) 245,2 GWh foram vendidos
no mercado à vista (spot), correspondendo a uma receita de R$91,5 milhões. A receita operacional
bruta total do exercício social encerrado em 31 de setembro de 2019 foi de R$2.270,4 milhões. Em
média, a energia foi vendida pela Companhia por R$157,12/MWh.
A garantia física bruta da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 era
1.469 MWm, dos quais 1.247 MWm são referentes às usinas hidrelétricas, 185 MWm do Complexo
Eólico Alto Sertão II e 30 MWm do Complexo Solar Guaimbê. A energia faturada do período foi de
11.954,3 GWh, dos quais (i) 9.491,4 GWh foram vendidos por meio de contratos bilaterais no mercado
livre, correspondendo a uma receita operacional bruta de R$1.600,1 milhões; (ii) 1.258,5 GWh foram
vendidos em leilões públicos no mercado regulado, correspondendo a uma receita de R$225,1 milhões;
(iii) 221,9 GWh foram vendidos no MRE, correspondendo a uma receita operacional bruta de R$1,6
milhões; e (iv) 982,5 GWh foram vendidos no mercado à vista, correspondendo a uma receita
operacional bruta de R$291,2 milhões. A receita operacional bruta total do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018 foi de R$2.143,5 milhões. Em média, a energia foi vendida pela
Companhia por R$179,3/MWh.
A garantia física bruta da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 era
1.443 MWm, dos quais 1.247 MWm são referentes às usinas hidrelétricas e 196 MWm do Complexo
Eólico Alto Sertão II. A energia faturada do período foi de 13.889,2 GWh, dos quais (i) 10.154,5 GWh
foram vendidos por meio de contratos bilaterais no mercado livre, correspondendo a uma receita
operacional bruta de R$1.624,3 milhões; (ii) 543,1 GWh foram vendidos em leilões públicos no mercado
regulado, correspondendo a uma receita de R$99,6 milhões; (iii) 2.331,7 GWh foram vendidos no MRE,
correspondendo a uma receita de R$24,0 milhões; e (iv) 369,4 GWh foram vendidos no mercado à
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vista, correspondendo a uma receita operacional bruta de R$109,1 milhões. A receita operacional bruta
total do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de R$1.945,2 milhões. Em média,
a energia foi vendida pela Companhia por R$140,1/MWh.
O recálculo da garantia física das usinas hidroelétricas, que pode afetar a Companhia adversamente,
é realizado a cada 5 anos ou na ocorrência de fatos relevantes, sendo que o último aconteceu em 2017
e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018. O recálculo da garantia física das usinas eólicas, que pode
também afetar a Companhia adversamente, é realizado anualmente, sendo que o último aconteceu em
2018 e entrou em vigor em 1ª de janeiro de 2019. Com relação aos ativos hidroelétricos, um aumento
na garantia física da Companhia poderá aumentar as suas vendas de energia, mas também poderá
expô-la a condições hidrológicas adversas. Uma redução na garantia física da Companhia, por outro
lado, provavelmente terá um efeito negativo em suas receitas, independente da fonte.
Custos de Compra de Energia
A compra de energia se dá por basicamente dois motivos:
•

Caso em um determinado ano seja verificado um déficit entre a energia gerada e a energia
assegurada da Companhia, ela será forçada a comprar energia no MRE (energia precificada
pela Tarifa de Otimização de Energia - TEO) ou no mercado à vista (energia precificada pelo
Preço de Liquidação das Diferenças – PLD); ou

•

Caso a Companhia decida fazer operações de comercialização de energia (compra e venda)
com intuito de incrementar sua margem operacional no período.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu em custos de
R$613,9 milhões para a compra de energia, incluindo encargos, sendo (i) R$461,0 milhões por meio
de contratos bilaterais e (ii) R$2,3 milhões por meio do MRE e R$43,2 milhões no mercado à vista,
enquanto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia incorreu em custos
de R$537,4 milhões para a compra de energia, sendo (i) R$439,3 milhões por meio de contratos
bilaterais e (ii) R$7,5 milhões por meio do MRE e R$10,4 milhões no mercado à vista. No exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia incorreu em custos de R$559,5 milhões
para a compra de energia sendo (i) R$494,8 milhões para compras por meio de contratos bilaterais e
(ii) R$7,2 milhões no mercado à vista.
Para mitigação desses riscos, a Companhia combina suas estratégias de (i) balanceamento do nível
de contratação do portfólio; (ii) sazonalização da garantia física de suas usinas hidráulicas; (iii)
comercialização de energia; e (iv) adição de capacidades de fontes completares e com PPA de longo
prazo ao portfólio.

(a)

resultados das operações da Companhia
(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Ao longo dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as receitas da
Companhia decorreram do suprimento de energia elétrica. Os diretores da Companhia entendem que
são componentes importantes da receita bruta:
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•

aumento da receita proveniente dos contratos do mercado regulado, principalmente pelo
resultado trazido pela entrada em operação das novas plantas solares e da maior velocidade
dos ventos em Alto Sertão II;

•

aumento de receita proveniente dos contratos bilaterais, no montante de R$165,6 milhões,
principalmente em função do maior volume vendido (10.429,5 GWh em 2019 ante 9.491,4 GWh
em 2018); parcialmente compensados pela

•

redução da receita proveniente da venda no mercado de curto prazo no montante de R$199,8
milhões, principalmente em função do menor volume vendido neste mercado pela estratégia
de sazonalização adotada pela Companhia para o ano de 2019.

A tabela abaixo apresenta a receita operacional líquida da Companhia para os exercícios sociais findos
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 referente ao único segmento operacional da Companhia:

Exercício social findo em 31 de
dezembro de
(em R$milhões)
Receita Operacional Líquida

(ii)

2019

2018

2017

2.049,7

1.923,5

1.728,1

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os diretores entendem que os resultados das operações da Companhia nos exercícios sociais findos
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foram significativamente afetados por diversos fatores,
dentre eles:
(i)

condições e perspectivas econômicas no Brasil em geral;

(ii)

condições hidrológicas do Sistema Elétrico Nacional (SIN) e submercados em
que as usinas da Companhia estão localizadas (submercado Sudeste/CentroOeste);

(iii)

nível dos reservatórios e risco hidrológico;

(iv)

exposição ao mercado de energia de curto prazo ao Preço de Liquidação das
Diferenças (PLD);

(v)

estratégia de alocação de garantia física das usinas hidráulicas;

(vi)

mudanças na regulação e legislação do setor elétrico;

(vii)

resultados das disputas judiciais e outros; e

(viii)

novos ativos em operação.
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(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A receita da Companhia é majoritariamente proveniente da geração de energia. Modificações de preço,
taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços à afetam
da seguinte forma:
•

modificação de preço: a variação do PLD pode afetar o resultado da Companhia positivamente
quando sua geração é maior que sua energia assegurada, garantindo um superávit no período
e possibilitando a venda dessa energia no mercado spot e negativamente, quando há déficit
nessa relação e a Companhia precisa necessariamente comprar energia no curto prazo para
suprir seus contratos de venda de energia;

•

taxas de câmbio: hoje a Companhia não possui nenhuma receita estrangeira que seja
impactada positiva ou negativamente pela taxa de câmbio;

•

inflação: todos os contratos de venda de energia são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (“IPCA”). A receita da Companhia é beneficiada com o incremento desse
índice, mas em contraparte, podemos perceber o aumento das despesas operacionais e
despesas financeiras da Companhia nesse caso;

•

introdução de novos produtos e serviços: a introdução de novos ativos e também novos
serviços ao portfólio da Companhia afeta diretamente sua receita, trazendo um resultado mais
positivo.

A receita operacional líquida da Companhia no período social encerrado em 31 de dezembro de 2019
foi de R$2.049,7 milhões, um incremento de 6,6% quando comparada ao ano anterior (R$1.923,5
milhões).Os Diretores da Companhia entendem que este desempenho reflete, principalmente, o
incremento da margem operacional líquida (receita líquida livre de compra de energia para revenda,
taxas e encargos setoriais) que foi de R$1.374,6 milhões em 2019, 2,9% superior à registrada em 2018
(R$1.336,4 milhões), resultado explicado principalmente pelo:
(i)

incremento no valor de R$ 80,3 milhões na margem líquida solar, principalmente, devido a
contribuição do Complexo Solar Guaimbê, que entrou em operação em setembro de 2018
e do Complexo Solar Ouroeste, que iniciou sua operação em agosto de 2019;

(ii)

incremento de R$ 44,9 milhões na margem líquida eólica pela melhora significativa da
velocidade média do vento ao longo do ano; efeitos compensados parcialmente pelo

(iii)

impacto positivo trazido pela oportunidade de descontratação de parte do parque por meio
do MCSD em 2018 que não se repetiu em 2019, no valor de R$ 57,3 milhões; e

(iv)

leve redução de 2,0% na margem hídrica (R$ 20,3 milhões), devido principalmente a
estratégia de alocação adotada pela Companhia para o ano e o cenário hídrico atípico,
principalmente nos dois primeiros trimestres do ano. O resultado praticamente em linha foi
alcançado pelo sucesso das estratégias de balanceamento do portfólio com objetivo de
mitigar o cenário hidrológico atípico ao longo do ano.

A receita operacional líquida da Companhia relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2018 foi de R$1.923,5 milhões, representando um aumento de 11,3% em relação ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve receita operacional líquida de R$1.728,1
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milhões. Os diretores da Companhia entendem que este desempenho reflete, principalmente, o
incremento da margem operacional líquida (receita líquida livre de compra de energia para revenda,
taxas e encargos setoriais) que foi de R$1.336,4 milhões, 20,3% superior à registrada em 2017
(R$1.111,2 milhões), resultado explicado principalmente por:
•

R$163,3 milhões das operações renováveis, combinação da operação de descontratação de
energia por meio do mecanismo de contratação de sobras e déficits (MCSD) que permitiu maior
receita em Complexo Eólico Alto Sertão II, da contribuição integral do resultado do Complexo
Eólico Alto Sertão II no ano e entrada em operação do Complexo Solar de Guaimbê; e

•

R$56,2 milhões na margem líquida hídrica, resultado em especial do aproveitamento de
oportunidades comerciais e da estratégia de alocação de energia adotada em 2018.

(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
Os diretores da Companhia esclarecem que a situação financeira e o resultado das operações da
Companhia são afetados pela inflação, pelas tarifas praticadas nos leilões de geração de energia e
pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) utilizado para precificar a energia no mercado de curto
prazo, e que refletem a oferta/demanda e situação hidrológica do país.
Conforme anteriormente mencionado, a situação financeira e o resultado das operações também são
influenciados pelas características da fonte da energia comercializada, pelas oscilações nas tarifas
cobradas dos consumidores e pelos encargos setoriais, os dois últimos homologados anualmente pela
ANEEL, sendo que as variações são reconhecidas nas tarifas cobradas dos consumidores.
A maioria de seus custos e despesas é denominada em Reais e está atrelada aos índices de medição
da inflação. A Companhia ainda está exposta às taxas de juros cobradas nos financiamentos e não
possui dívida denominada em moeda estrangeira.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
contábeis

(a)

introdução ou alienação de segmento operacional

Os Diretores da Companhia informam que não houve, no último exercício social, a introdução ou
alienação de qualquer segmento operacional da Companhia.
(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Todas as informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária envolvendo
a Companhia e sociedade de seu grupo econômico já foram disponibilizadas no item 15.7 deste
Formulário de Referência.
(c)

eventos ou operações não usuais

Os Diretores da Companhia informam que não houve no último exercício social, quaisquer eventos ou
operações não usuais com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado ou se espera
que venham causar efeito relevante nas demonstrações contábeis ou resultados da Companhia.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no
parecer do auditor

(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Os diretores da Companhia esclarecem que, para o período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2019 e para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, não houve
mudanças significativas nas práticas contábeis.
NOVOS PRONUNCIAMENTOS, INTERPRETAÇÕES E ORIENTAÇÕES
Revisão de normas e interpretações em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018
Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia avaliou os efeitos das novas
normas contábeis IFRS 15/ CPC 47 Receita de Contratos com Cliente e a IFRS 9/ CPC 48 –
Instrumentos Financeiros e a conclusão é de que não houve impactos significativos em suas
demonstrações contábeis.
Revisão de normas e interpretações em vigor a partir de 01 de janeiro de 2019
Para o exercício social iniciado em 01º de janeiro de 2019, a Companhia avaliou os efeitos das revisões
e com exceção da norma descrita abaixo, nenhuma das demais alterações teve um impacto significativo
nas demonstrações contábeis da Companhia.
IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil. Substitui o CPC 06 (R1)/IAS 17
A norma estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação
de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem praticamente todos os arrendamentos sob
um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de arrendamentos financeiros
segundo a CPC 06 (R1)/IAS 17, ou seja, reconheça ativos e passivos para todos os contratos de
arrendamento, a menos que o prazo do contrato seja inferior a doze meses ou o valor do ativo objeto
do arrendamento não seja significativo. Para o arrendador, a contabilização continuará segregada entre
arrendamentos operacionais e financeiros.
Na adoção inicial deste pronunciamento, a Companhia optou por utilizar o método retrospectivo
modificado, sem reapresentar os valores comparativos para o ano anterior à primeira adoção. Para
implementação deste pronunciamento, ao longo do ano de 2018, a Companhia criou projeto interno e
demandou esforços para implementação de sistema de TI e novos controles internos.
Os contratos incluídos no escopo de reconhecimento e mensuração foram segregados entre aluguel
de terrenos (284 contratos) e aluguel de sedes administrativas (2 contratos). Para esses
arrendamentos, a Companhia passou a reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de
uso do ativo arrendado para os contratos de arrendamento mercantil. Adicionalmente, reconheceu um
custo de amortização dos ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de
arrendamento. Até 31 de dezembro de 2018, os pagamentos eram reconhecidos como despesas na
demonstração do resultado, de forma linear, ao longo do prazo do arrendamento mercantil.
Para definição dos contratos a serem avaliados, a Companhia empregou os seguintes critérios: (i)
contratos de arrendamento com duração igual ou superior a 12 meses; (ii) contratos de arrendamento
de valor significante.
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Para determinação do valor justo de arrendamento, aplicou-se a uma taxa de desconto de 14,85% a.a.
aos pagamentos mínimos previstos, considerando-se o prazo de vigência do contrato de arrendamento,
da autorização ou da concessão, o que for menor.
Com base nas informações atualmente disponíveis, a Companhia reconheceu na mensuração inicial
do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento, consolidados, em 1º de janeiro de 2019, um
montante de R$39.642 mil. Adicionalmente, de acordo com as projeções, a adoção do CPC 06 (R2) /
IFRS 16 não impactou a capacidade da Companhia de cumprir os covenants financeiros dos contratos
das debêntures, empréstimos e financiamentos. Adicionalmente, os ativos de direito de uso serão
amortizados e os juros sobre o passivo de arrendamento impactarão o resultado financeiro.
(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Os diretores da Companhia esclarecem que não houve efeitos significativos de alterações em práticas
contábeis para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
(c)

ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Os diretores da Companhia afirmam que não há ressalvas presentes nos relatórios dos auditores
independentes sobre as informações trimestrais para o período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2019 e no relatório dos auditores sobre as demonstrações contábeis para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.
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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:
Benefícios de aposentadoria e outros benefícios pós-emprego
A Companhia patrocina planos de benefícios suplementares de aposentadoria e pensão para seus
empregados, ex-empregados e respectivos beneficiários, com o objetivo de suplementar os benefícios
garantidos pelo sistema oficial da previdência social.
O plano de aposentadoria na modalidade benefício definido tem o custo da concessão dos benefícios
determinados pelo Método da Unidade de Crédito Projetada, líquido dos ativos garantidores do plano.
A avaliação atuarial e suas premissas e projeções são revisadas e atualizadas em bases anuais, ao
final de cada exercício, ou em período inferior, quando ocorrer eventos relevantes que requeiram uma
nova avaliação atuarial.
O ativo ou passivo líquido do plano de benefício definido reconhecido nas demonstrações contábeis
corresponde ao valor presente da obrigação pelo benefício definido (utilizando uma taxa de desconto
com base em títulos de longo prazo do Governo Federal), menos o valor justo dos ativos do plano.
Os ativos do plano são mantidos por uma entidade fechada de previdência complementar (Fundação
CESP). O valor justo se baseia em informações sobre preço de mercado e, no caso de títulos cotados,
no preço de compra publicado. O valor de qualquer ativo de benefício definido reconhecido é limitado
ao valor presente de qualquer benefício econômico disponível na forma de reembolso ou de reduções
nas contribuições patronais futuras do plano.
Investimentos
A Companhia detém investimentos em empresas controladas direta e indiretamente. O controle é obtido
quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade
para auferir benefícios de suas atividades. Esses investimentos são avaliados com base no método de
equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis da controladora e são, inicialmente,
reconhecidos pelo seu valor de custo.
Na controladora, o intangível decorrente de combinação de negócios é incluído no valor contábil do
investimento como direito de exploração de autorização, mensurado pelo seu valor justo e amortizado
com base no prazo remanescente de autorização a uma taxa média de 3,5% a.a. Já na demonstração
consolidada, esses valores são apresentados na rubrica de intangível.
Imobilizado
Os bens do ativo imobilizado da Companhia foram avaliados ao custo atribuído (“deemed cost”) na data
de transição para as normas internacionais de contabilidade, em 1º de janeiro de 2009 e pelos ativos
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adquiridos na combinação de negócios, que foram mensurados inicialmente a valor justo na data de
aquisição, deduzidos das respectivas depreciações, à exceção de terrenos que não são depreciados.
A vida útil dos bens foi revisada em conjunto com a valorização dos ativos ao seu custo atribuído.
A depreciação é calculada pelo método linear, por componente. O valor residual e vida útil dos ativos
e os métodos de depreciação são revisados no encerramento de cada exercício e ajustados de forma
prospectiva, quando for o caso. A estimativa do valor residual do imobilizado leva em consideração a
melhor estimativa da Administração da Companhia, inclusive amparada em posicionamento de seus
assessores legais, quanto à legislação aplicável para concessões no tocante ao direito de indenização
dos ativos remanescentes, inclusive o projeto básico de geração, e não amortizados ao final da
concessão.
Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, essas partes são reconhecidas
como ativo individual com vida útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando uma
manutenção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do imobilizado, se os
critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e manutenção são
reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos.
Um item do ativo imobilizado é baixado quando é vendido ou quando nenhum benefício econômico
futuro for esperado pelo seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são
incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.
O resultado na alienação ou na retirada de um item do ativo imobilizado é determinado pela diferença
entre o valor da venda e o saldo contábil do ativo e é reconhecido em “Outras despesas operacionais”
na demonstração do resultado.
A Companhia agrega, mensalmente, os juros incorridos sobre as debêntures, empréstimos e
financiamentos ao custo do ativo imobilizado em curso, considerando os seguintes critérios para
capitalização: (a) os juros são capitalizados durante a fase de construção do ativo imobilizado até a
data em que o ativo subjacente esteja disponível para utilização; (b) os juros são capitalizados
considerando a taxa mensal das debêntures aplicada sobre o ativo imobilizado em curso do mês; (c)
os juros totais capitalizados não excedem o valor do total das despesas mensais de juros; e (d) os juros
capitalizados são amortizados considerando os mesmos critérios e vida útil determinados para o ativo
imobilizado aos quais foram incorporados.
Provisão para desmantelamento de ativos
A provisão para desmantelamento de ativos refere-se aos custos e despesas a serem incorridos, assim
como a obrigação que a entidade deverá liquidar, no futuro, para retirada de serviço dos seus ativos de
longo prazo do Complexo Eólico Alto Sertão II. A mensuração inicial é reconhecida como um passivo
descontado a valor presente e, posteriormente, através do acréscimo de despesas financeiras ao longo
do tempo. O custo de desativação de ativos equivalente ao passivo inicial é capitalizado como parte do
valor contábil do ativo sendo depreciado durante o período de vida útil do ativo.
Intangível
Ativos intangíveis são registrados ao custo de aquisição ou pelo valor justo dos intangíveis adquiridos
em combinação de negócio, menos a amortização acumulada e perdas acumuladas de valor
recuperável. Esses intangíveis possuem vidas úteis definidas com base nos contratos comerciais, de
concessão ou autorização, são amortizados pelo método linear ao longo da vida útil econômica e
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avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda
de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida
definida são revisados no mínimo ao final de cada exercício social.
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, quando existentes, são mensurados como
a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na
demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração
A Companhia revisa, no mínimo anualmente, a existência de eventos ou mudanças que possam indicar
deterioração no valor recuperável dos ativos não circulantes ou de longa duração. O valor recuperável
é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos
custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares
ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.
Os diretores da Companhia entendem que a periodicidade e as premissas utilizadas para a redução do
valor recuperável de um ativo estão adequadas aos negócios da Companhia.
Impostos correntes e diferidos
Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na
extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para que as
diferenças temporárias possam ser realizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada a cada encerramento de balanço ou
em período inferior, quando ocorrer eventos relevantes que requeiram uma revisão. A expectativa de
geração de lucros tributáveis futuros é determinada por estudo técnico aprovado pelos órgãos de
Administração da Companhia.
Impostos diferidos ativos e passivos estão apresentados líquidos, desde que sejam relacionados à
mesma entidade jurídica e sujeitos à mesma autoridade tributária, além de haver um direito legal
assegurando a compensação do ativo fiscal corrente contra o passivo fiscal corrente. Estes tributos
diferidos são integralmente apresentados no grupo “não circulante”, independente da expectativa de
realização e exigibilidade dos valores que lhes dão origem.
Os diretores entendem que a periodicidade e as premissas utilizadas para recuperação de impostos,
conforme acima mencionadas, estão adequadas aos negócios da Companhia.
Provisões para processos judiciais e outros
As demandas judiciais são 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 da Companhia
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 são 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.
Instrumentos financeiros - opções de compra de moeda estrangeira

86

Com o objetivo de minimizar impactos negativos e obter cobertura de risco de câmbio na compra futura,
a Companhia contrata operações de aquisição de opções de compra de moeda estrangeira, com
contrapartes diferentes. A contratação destas operações não apresenta caráter especulativo.
Os derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data de contratação e posteriormente
remensurados pelo valor justo no encerramento do exercício. Eventuais ganhos ou perdas são
reconhecidos no resultado imediatamente. O valor justo das opções foi calculado com base no Modelo
Black Scholes de Precificação de Opções, envolvendo as seguintes variáveis: valor do ativo objeto,
preço de exercício da opção, taxa de juros, prazo e volatilidade. As NDFs são ajustadas ao valor justo
com base na cotação do dólar americano, divulgado pela Bloomberg.
O valor justo das opções é calculado com base no Modelo Black Scholes de Precificação de Opções,
o qual visa obter o preço justo das opções, envolvendo as seguintes variáveis: valor do ativo objeto,
preço de exercício da opção, taxa de juros, prazo e volatilidade.
Instrumentos financeiros - hedge de fluxo de Caixa
A Companhia mantém operações de hedge de fluxo de caixa. Nestas operações, a parcela efetiva dos
ganhos e perdas decorrentes das variações no valor justo dos instrumentos designados e qualificados
como “hedge de fluxo de caixa” é reconhecida no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes
em contrapartida ao ativo, na rubrica “Ganhos não realizados em operações de hedge”. Os valores
acumulados no patrimônio são transferidos para o resultado quando o item protegido afetar o resultado
do exercício, de acordo com a competência. A parcela não efetiva do hedge é registrada no resultado
do exercício.
Reconhecimento da receita
A Companhia reconhece a receita proveniente de um contrato com cliente quando a expectativa de
recebimento for provável, levando em consideração a intenção de pagamento do cliente. Caso a
expectativa seja de não recebimento, a Companhia avalia se a respectiva receita será apresentada
líquida de perdas estimadas.
a)

Receita de suprimento de energia elétrica

A receita de venda de energia elétrica é reconhecida no resultado de acordo com as regras do mercado
de energia elétrica, as quais estabelecem a transferência dos riscos e benefícios sobre a quantidade
contratada de energia para o comprador. A apuração do volume de energia entregue para o comprador
ocorre em bases mensais, conforme as bases contratadas. A receita de suprimentos de energia elétrica
inclui também as transações no mercado de curto prazo.
b)

Venda de Energia na Câmara de Comercialização de Energia – CCEE

A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em que
haja um excedente de geração, após a alocação de energia no MRE, denominada (“energia
secundária”), liquidada no mercado spot (“mercado de curto prazo”) ao valor do PLD e comercializado
no âmbito da CCEE, nos termos da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica.
c)

Leilão de Energia de Reserva (LER) e Leilão de Energia Nova (LEN)

Os contratos de Energia de Reserva e Energia Nova estabelecem que sejam apuradas em cada ano
contratual as diferenças entre a energia gerada pelas usinas e a energia contratada (“conta de
ressarcimento”) com base na quantidade de energia (MWh) e o preço contratual. Os contratos
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estabelecem limites para os desvios positivos ou negativos com aplicação de bônus ou penalidades,
que devem compor a contraprestação.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações contábeis

(a)
os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem
no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
(i)
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 não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019.
(ii)

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 não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia em 31 de dezembro de 2018 e
31 de dezembro de 2019.
(iii)

contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada não evidenciada nos
balanços patrimoniais da Companhia em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019.
(iv)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de
financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia em 31 de dezembro de
2018 e 30 de setembro de 2019.
(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2018, os Diretores da Companhia informam os seguintes compromissos
contratuais relevantes não reconhecidos nas demonstrações contábeis.
Consolidado

(em R$milhões)

Total em 31
de
após 2024
dezembro
de 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Taxa de Fiscalização dos Serviços
de Energia Elétrica (TFSEE)

11.151

11.381

11.695

12.023

12.362

81.238

139.850

Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão e Distribuição (TUST e
TUSD)

171.609

171.609

171.609

171.609

171.609

1.538.854

2.396.899

Compensação Financeira pela
Utilização de Recursos Hídricos
(CFURH)

46.183

46.183

46.183

46.183

46.183

277.099

508.014

Encargos de conexão

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

24.202

44.372
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Modernização e manutenção de
usinas

59.841

49.989

28.512

25.599

19.349

-

183.290

Arrendamentos

6.003

6.082

6.102

6.102

6.102

118.611

149.002

Contratos de compra de energia

119.742

95.531

100.310

97.289

-

-

412.872

Total

418.563

384.809

368.445

362.839

259.639

2.040.004

3.834.299

Em 31 de dezembro de 2019, os Diretores da Companhia informam os seguintes compromissos
contratuais relevantes não reconhecidos nas demonstrações contábeis.
Consolidado

2019

2020

2021

2022

2023

após 2024

Total em 31
de
dezembro
de 2019

Taxa de Fiscalização dos Serviços
de Energia Elétrica (TFSEE)

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

101.899

162.169

Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão e Distribuição (TUST e
TUSD)

166.248

166.248

166.248

166.248

166.248

1.311.665

2.142.905

Compensação Financeira pela
Utilização de Recursos Hídricos
(CFURH)

58.287

58.287

58.287

58.287

58.287

349.720

641.155

Encargos de conexão

2.936

2.936

2.936

2.936

2.936

17.618

32.298

Modernização e manutenção de
usinas

91.659

52.680

42.489

35.769

25.402

-

247.999

Contratos de compra de energia

137.863

117.324

100.869

10.087

-

-

366.143

Total

469.047

409.529

382.883

285.381

264.927

1.780.902

3.592.669

(em R$milhões)
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10.7 - Itens não evidenciados nas demonstrações contábeis

(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 contábeis do emissor
Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações contábeis da
Companhia relativas ao último exercício social.
(b)

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações contábeis da
Companhia relativas ao último exercício social.
(c)
natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações contábeis da
Companhia relativas ao último exercício social.
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10.8 - Plano de negócios

(a)

investimentos
(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos

Complexo Eólico Tucano
Em 08 de março de 2019, a Companhia celebrou um acordo de opção de compra de 582 MW de
projetos greenfield eólico na Bahia, a ser exercida no momento em que fecharmos a venda de contratos
de energia de longo prazo.
Até data deste Formulário de Referência, a Companhia já havia exercido 55% da opção de compra
mencionada, totalizando R$1,3 bilhão de investimento, a ser iniciado em 2021.
Para maiores detalhes sobre o Complexo, vide item 7.1 deste Formulário de Referência.
Últimos três exercícios sociais
Os investimentos realizados pela AES Tietê ao longo dos últimos três exercícios sociais foram
destinados (a) no processo de modernização e manutenção dos ativos da Companhia que garantem
suas condições operacionais e asseguram a disponibilidade de geração de energia, resultando em
ganhos de produtividade e eficiência, e (b) na expansão de sua capacidade instalada, diversificando o
portfólio de ativos de geração de energia.
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

A principal fonte de financiamento para os investimentos da Companhia advém do mercado de capitais
brasileiro por meio das debêntures tradicionais e de infraestrutura, sendo que a Companhia continuará
comparando as opções de financiamentos tanto no mercado local quanto internacional, especialmente
por meio de bancos de desenvolvimento e recursos subsidiados para investimentos em energias
renováveis, para optar pela melhor combinação associada a cada investimento.
Para a aquisição do Complexo Eólico Ventos, além das fontes de financiamento acima, a pretende
também destinar os recursos eventualmente captados por meio de oferta pública de distribuição
primária de ações de sua emissão. Tal oferta fortalece a estrutura de capital da AES Tietê, permitindo
a continuidade na execução de sua estratégia de crescimento e diversificação.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há desinvestimentos relevantes da Companhia em andamento 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
Complexo Eólico Tucano
Ambos os projetos detalhados no item 7.1 deste Formulário de Referência, e pertencentes ao Complexo
Eólio Tucano, possuem data estimada de construção em 2021.
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O início do contato de fornecimento de energia para Fase 1, um acordo com a Unipar Carbocloro, será
em janeiro de 2023. Já para a Fase 2, um contrato de fornecimento com a Anglo American, o início do
fornecimento acontecerá em janeiro de 2022.
Últimos três exercícios sociais
Em 2018, a Companhia realizou a aquisição do Complexo Solar Guaimbê: em setembro de 2018, a
Companhia concluiu a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social do Complexo
Solar Guaimbê, todas subsidiárias da Cobra do Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. O
Complexo possui 150 MW de capacidade instalada já em operação e foi comprado por R$628,3
milhões.
Em 2017, a Companhia realizou as seguintes aquisições:
•

Complexo Eólico Alto Sertão II: em agosto de 2017, o negócio com a Renova Energia foi
concluído. O Complexo possui 386 MW de capacidade instalada já em operação e foi comprado
por R$537,1 milhões com incremental de até R$100,0 milhões de earn-out segundo cláusulas
específicas do contrato de compra e venda; e

•

Complexo Solar Ouroeste (Fase 1 - planta solar Boa Hora): em novembro de 2017, a
Companhia adquiriu o PPA do projeto solar Boa Hora, com 69 MW de capacidade instalada,
por R$75 milhões.

Com a conclusão das aquisições mencionadas acima, a Companhia expandiu sua capacidade
instalada em 680 MW ou 26% por meio da adição de fontes renováveis ao seu portfólio, chegando a
uma capacidade instalada total de 3.338 MW.
Em 2016 não houve aquisição de plantas, patentes ou outros ativos que influenciaram materialmente
a capacidade produtiva da Companhia.
(c)

novos produtos e serviços
(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Os Diretores da Companhia esclarecem que as pesquisas em andamento até 31 de dezembro de 2019
são:
•

IRIS - Um modelo de simulação do Sistema Elétrica Nacional com presença de geração de
renováveis intermitentes: Impactos Operacionais, Relatórios e Custos;

•

Avaliação formal do Programa de P&D no período entre 2008-2015, compreendendo: impactos
nas EEE, no meio acadêmico e no setor industrial; formulação de proposições e medidas para
otimizar o programa;

•

Sensor de corrente não invasivo e autocontido capaz de enviar informações via rede sem fio
para fins de obtenção de dados granulares de consumo de energia;

•

Turbina eólica com rotores aerodinâmicos de eixo vertical híbridos concebida com maior
eficiência em ambientes urbanos, com placa solar integrada e com motor elétrico;

•

Virtual Power Plant AES com foco em agregação de grandes clientes e mercado energético:
desenvolvimento de plataforma, implantação de piloto e modelagem de negócios;
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•

Desenvolvimento de sistema de eletrólise da água para produção de hidrogênio e uso em
grupos geradores Dual Fuel (H2 - BD) como solução de armazenamento de energia e
descarbonização da geração térmica;

•

Sistema Inteligente de Controle e Otimização de Microrredes - Fase II: Desenvolvimento e
Implantação de Inteligência de Máquina, Miniaturização do Produto e PoC da Solução Técnica
e Comercial;

•

Sistema Computacional para o Aumento da Segurança de Pessoas, Ativos e Meio Ambiente
nas Usinas Hidrelétricas;

•

movE: Plataforma de Gerenciamento de Eletropostos e Integração de Veículos Elétricos como
Agentes Ativos em Sistemas Digitais de Energia; e

•

Plataforma computacional de diagnóstico energético parametrizado para consumidores de
grande e médio porte;

•

Desenvolvimento de Modelos de Negócios na eletromobilidade: uma proposta a partir de
plataformas multimodais integradas;

•

Plataforma para Operação de Balcão Organizado de Comercialização de Energia;

•

Plataforma Customizada de Gestão e Otimização de Contratos de Energia para o Ambiente de
Comercialização Livre (ACL) Baseada em Técnicas de Machine Learning.
(ii)
montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos
ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que o montante total gasto em pesquisa e desenvolvimento
no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 8,6 milhões, de R$ 7,9 milhões no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

•

IRIS: Projeto de relevância nacional cujo escopo é o desenvolvimento de um sistema de
operação que considera os impactos da inserção de fontes de geração intermitentes no SIN Sistema Interligado Nacional. O projeto conta com a participação de diversas empresas do
setor elétrico, do ONS – Operador do Sistema Nacional, da EPE – Empresa de Pesquisa
Energética e da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. A previsão de encerramento é
em 2021.

•

Balcão de Energia (Blockchain): Projeto de P&D que visa a implantação e operação de um
Balcão Organizado de Comercialização de Energia, utilizando o sistema bancário como suporte
para a liquidação dos contratos, com criptografia em blockchain.

•

Microrredes fase II: Projeto para o desenvolvimento e teste em ambiente real de um software
controlador de microrredes modular, de fácil instalação e pronto para inserção no mercado
(iv)

•

montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Microclima: O investimento realizado foi de R$ 0,17 milhão
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•

Iris: O investimento realizado foi de R$ 0,66 milhão (projeto cooperado com a AES Uruguaiana
e outras empresas do setor elétrico)

•

Baterias/Bariri: O investimento realizado foi de R$ 0,21 milhão

•

Avaliação do Programa de P&D: O investimento realizado foi de R$ 0,006 milhão

•

Sensor Wireless: O investimento realizado foi de R$ 0,18 milhão

•

Turbina Eólica: O investimento realizado foi de R$0,18 milhão

•

PLD: O investimento realizado foi de R$ 0,0,12 milhão

•

VPP: O investimento realizado foi de R$ 1,32 milhões

•

OPV: O investimento realizado foi de R$ 0,027 milhão

•

H2 on Demand: O investimento realizado foi de R$ 1,72 milhão

•

Microrredes II: O investimento realizado foi de R$ 1,63 milhão

•

Confiabilidade Humana: O investimento realizado foi de R$ 0,37 milhão

•

Ergen (Plataforma Move): O investimento realizado foi de R$ 0,47 milhão

•

Mitsidi (Diagnóstico Energético): O investimento realizado foi de R$ 0,48 milhão

•

Balcão de Energia (Fohat): O investimento realizado foi de R$ 0,22 milhão
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

A Companhia esclarece que não possui despesas com publicidade, patrocínios e convênios relevantes.
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ANEXO II
PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL

Prezados Acionistas,
A Administração da AES Tietê Energia S.A. (“Companhia”), para fins do disposto no artigo 196 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, submeterá à apreciação de Vossas
Senhorias, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 31 de julho de 2020, a
seguinte proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2020 (“Orçamento de Capital”):
Em razão da expectativa de crescimento e investimento da Companhia, das projeções realizadas para
os negócios no ano corrente e do cenário macroeconômico do País, a Administração propõe que seja
mantida a retenção do montante de R$ 16.873.104,83 a título de orçamento de capital nos termos
aprovados pelas assembleias gerais ordinárias realizadas em 24 de abril de 2018 e 25 de abril de 2019,
sem destinação de valor adicional com base no resultado do exercício social de 2019.
A administração entende que o fortalecimento do capital de giro proporcionado pela manutenção de
recursos ora proposta garantirá maior robustez e estabilidade financeira.
O prazo de duração do Orçamento de Capital, caso seja aprovado, será até a Assembleia Geral
Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, oportunidade em que
a proposta de revisão será apresentada pela Administração da Companhia.
Por fim, informa a Administração que a destinação ora proposta está refletida nas Demonstrações
Financeiras, as quais serão amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente.
Considerando as razões acima expostas, propomos a deliberação da presente proposta de Orçamento
de Capital.
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ANEXO III
PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019
(conforme artigo 9º, parágrafo único, inciso II, da IN CVM 481 na forma do Anexo 9-1-II)
1.

Informar o lucro líquido do exercício
R$ 300.118.784,90

2.

Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos
antecipados e juros sobre capital próprio já declarados
DESCRIÇÃO

DATA DE

VALOR BRUTO POR AÇÃO

PAGAMENTO

VALOR BRUTO
TOTAL

R$ 0,03227507501 POR AÇÃO
DIVIDENDOS
ANTECIPADOS

06/05/2019

ORDINÁRIA E PREFERENCIAL,
EQUIVALENTE A

R$ 63.497.495,13

R$ 0,16137537505 POR UNIT.
R$ 0,01789513391 POR AÇÃO
DIVIDENDOS
ANTECIPADOS

05/08/2019

ORDINÁRIA E PREFERENCIAL,
EQUIVALENTE A

R$ 35.206.616,19

R$ 0,08947566955 POR UNIT
R$ 0,05333477657 POR AÇÃO
DIVIDENDOS
ANTECIPADOS

05/11/2019

ORDINÁRIA E PREFERENCIAL,
EQUIVALENTE A

R$ 106.431.285,42

R$ 0,26667388285 POR UNIT
R$ 0,02225777847 POR AÇÃO

JUROS SOBRE
O CAPITAL
PRÓPRIO

3.

05/12/2019

ORDINÁRIA E PREFERENCIAL,
EQUIVALENTE A

R$ 44.416.122,57

R$ 0,11128889237 POR UNIT

Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
Somados os valores já declarados a título de dividendos intermediários (intercalares) e juros
sobre o capital próprio, bem como os valores relativos aos dividendos complementares
propostos, a Companhia distribuirá o equivalente a 116% do lucro líquido apurado no exercício
social de 2019 como proventos em favor de seus acionistas.
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4.

Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em
lucro de exercícios anteriores
Durante o exercício de 2019 não foram distribuídos proventos com base em lucro de exercícios
anteriores.

5.

Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já
declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação
de cada espécie e classe
Dividendos complementares no total de R$ 97.477.720,43, sendo R$ 0,04884797191 para cada
ação ordinária e preferencial, equivalente a R$ 0,24423985955 por unit de emissão da
Companhia.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
Se aprovados, os dividendos complementares serão pagos até o dia 26 de agosto de 2020.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital
próprio
O valor do dividendo proposto não estará sujeito à atualização monetária ou remuneração
correspondente entre a data de declaração pela Assembleia Geral e a data de seu efetivo
pagamento.
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
Os dividendos complementares serão pagos aos acionistas titulares de ações da Companhia na
data-base de 31 de julho de 2020.

6.

Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em
lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados
Os dividendos e juros sobre capital próprio já declarados pela Companhia estão descritos no
item 2 deste Anexo.
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Os dividendos e juros sobre capital próprios já declarados pela Companhia foram pagos nas
datas indicadas no item 2 deste Anexo.

7.

Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e
classe
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EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
(EM R$)
LUCRO LÍQUIDO
DIVIDENDOS
DISTRIBUÍDOS
VALOR POR AÇÃO

8.

2019

2018

2017

300.118.784,90

287.963.256,32

298.277.248,09

347.029.239,74

346.276.132,08

345.949.082,37

0,17 POR ON E PN

0,17 POR ON E PN

0,17 POR ON E PN

0,87 POR UNIT

0,86 POR UNIT

0,86 POR UNIT

Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
R$ 11.592.350,12
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
CÁLCULO DA RESERVA LEGAL

VALOR (R$)

LUCRO LÍQUIDO (“LL”)

300.118.784,90

RESERVA LEGAL – 5% LL

15.005.939,24

O valor destinado à reserva legal é inferior a 5% do lucro líquido do exercício uma vez que o
saldo da reserva legal da Companhia em 31 de dezembro de 2019 alcançou R$ 94.921.478,11,
equivalente a 20% do capital social da Companhia, atendendo, portanto, o limite disposto no
artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações.
9.

Caso a Companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui ações preferenciais com direito a
dividendos fixos ou mínimos.
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos
fixos ou mínimos
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui ações preferenciais com direito a
dividendos fixos ou mínimos.
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui ações preferenciais com direito a
dividendos fixos ou mínimos.
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe
de ações preferenciais
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui ações preferenciais com direito a
dividendos fixos ou mínimos.
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e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada
classe
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui ações preferenciais com direito a
dividendos fixos ou mínimos.
10.

Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
Conforme o disposto no Artigo 42 do Estatuto Social, do resultado do exercício devem ser
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, destinando-se:
(i)

5% para a constituição de reserva legal, até o máximo previsto em lei;

(ii)

25% para o pagamento do dividendo obrigatório nos termos do artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações; e

(iii)

mediante proposta da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, ouvido o
Conselho Fiscal, deve ser distribuído o saldo remanescente aos acionistas, conforme
aprovado pela Assembleia Geral.

b. Informar se ele está sendo pago integralmente
Sim, o dividendo obrigatório apurado com base no lucro líquido do exercício social findo em 31
de dezembro de 2019 é de R$ 86.757.309,94 e este montante foi atendido por meio das
antecipações de dividendos declarados no decorrer do exercício social.
c. Informar o montante eventualmente retido
Não será retida parcela do lucro líquido apurado no exercício de 2019.
11.

Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da Companhia
a. Informar o montante da retenção
Não aplicável, uma vez que não haverá retenção do dividendo obrigatório devido à situação
financeira da Companhia.
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da Companhia, abordando,
inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa
positivos
Não aplicável, uma vez que não haverá retenção do dividendo obrigatório devido à situação
financeira da Companhia.
c. Justificar a retenção dos dividendos
Não aplicável, uma vez que não haverá retenção do dividendo obrigatório devido à situação
financeira da Companhia.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
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a. Identificar o montante destinado à reserva
Não aplicável, uma vez que não haverá destinação de resultado para reserva de contingências.
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
Não aplicável, uma vez que não haverá destinação de resultado para reserva de contingências.
c. Explicar porque a perda foi considerada provável
Não aplicável, uma vez que não haverá destinação de resultado para reserva de contingências.
d. Justificar a constituição da reserva
Não aplicável, uma vez que não haverá destinação de resultado para reserva de contingências.
13.

Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
Não aplicável, uma vez que não haverá destinação de resultado para reserva de lucros a realizar.
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva
Não aplicável, uma vez que não haverá destinação de resultado para reserva de lucros a realizar.

14.

Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
Não aplicável, uma vez que não haverá destinação de resultado para reservas estatutárias.
b. Identificar o montante destinado à reserva
Não aplicável, uma vez que não haverá destinação de resultado para reservas estatutárias.
c. Descrever como o montante foi calculado
Não aplicável, uma vez que não haverá destinação de resultado para reservas estatutárias.

15.

Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
Não aplicável, uma vez que não será destinada parcela do lucro líquido apurado no exercício de
2019 ao orçamento de capital da Companhia (observado que o montante de R$ 16.873.104,83,
retido à título de orçamento de capital com base no resultado dos exercícios sociais de 2017 e
2018 e nos termos aprovados em assembleias gerais ordinárias realizadas em 24 de abril de
2018 e 25 de abril de 2019, será mantido em razão da expectativa de crescimento da Companhia,
das projeções realizadas para os negócios no corrente ano e do cenário macroeconômico do
país).
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Não aplicável, uma vez que não será destinada parcela do lucro líquido apurado no exercício de
2019 ao orçamento de capital da Companhia (observado que o montante de R$ 16.873.104,83,
retido à título de orçamento de capital com base no resultado dos exercícios sociais de 2017 e
2018 e nos termos aprovados em assembleias gerais ordinárias realizadas em 24 de abril de
2018 e 25 de abril de 2019, será mantido em razão da expectativa de crescimento da Companhia,
das projeções realizadas para os negócios no corrente ano e do cenário macroeconômico do
país).
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16.

Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
Não aplicável, uma vez que não será destinada parcela do lucro líquido apurado no exercício de
2019 à reserva de incentivos fiscais.
b. Explicar a natureza da destinação
Não aplicável, uma vez que não será destinada parcela do lucro líquido apurado no exercício de
2019 à reserva de incentivos fiscais.
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ANEXO IV
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA
(conforme artigo 10, inciso I, da IN CVM 481/09)

12.5 / 12.6. Candidatos ao Conselho de Administração e Fiscal da Companhia e
respectiva experiência profissional
Candidatos indicados pela Acionista Controladora para o Conselho de Administração

Nome

CPF

Data de
nascimento

Profissão

Órgão da
administração

Cargo eletivo
a ser ocupado

Data de eleição
prevista

Prazo do
mandato

Número de
mandatos
consecutivos

Data
de
prevista

Indicação
se foi eleito
pelo
controlador
ou não

Percentual
de
participação
nas reuniões

posse

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
Julian Jose
Nebreda Marquez

08/03/1966

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

2

238.866.548-50

Advogado

Conselheiro de
Administração
Efetivo

01/08/2020

Sim

92%

O Sr. Julian Nebreda não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Vicente Javier
Giorgio

07/10/1969

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

21022116N
(PAS)

Engenheiro

Conselheiro de
Administração
Suplente

01/08/2020

Sim

27%

O Sr. Vicente Javier Giorgio não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Charles Lenzi

04/04/1959

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

276.937.750-72

Engenheiro

Conselheiro de
Administração
Efetivo

01/08/2020

Sim

100%

O Sr. Charles Lenzi não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Ricardo Bull
Silvarinho

06/04/1968

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

954.389.637-20

Advogado

Conselheiro de
Administração
Suplente

01/08/2020

Sim

47%

O Sr. Ricardo Bull Silvarinho não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Susan Pasley
Keppelman
Harcourt
N/A

16/08/1982

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

Administradora

Conselheira de
Administração
Efetiva

01/08/2020

Sim

73%

A Sra. Susan Pasley Keppelman Harcourt não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Matthew
Theodore Olive

01/02/1977

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0
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Nome

CPF

Data de
nascimento

Profissão

Órgão da
administração

Cargo eletivo
a ser ocupado

Data de eleição
prevista

Prazo do
mandato

Número de
mandatos
consecutivos

Data
de
prevista

Indicação
se foi eleito
pelo
controlador
ou não

Percentual
de
participação
nas reuniões

Sim

13%

posse

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
506349594 (PAS)

Engenheiro

Conselheiro de
Administração
Suplente

01/08/2020

O Sr. Matthew Theodore Olive não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Francisco Jose
Morandi Lopez

12/12/1967

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

2

235.561.198-03

Engenheiro

Conselheiro de
Administração
Efetivo

01/08/2020

Sim

92%

O Sr. Francisco Jose Morandi Lopez não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Arminio Francisco
Borjas Herrera

07/07/1952

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

3

121593012 (PAS)

Advogado

Conselheiro de
Administração
Suplente

01/08/2020

Sim

35%

O Sr. Arminio Francisco Borjas Herrera não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Bernerd
Raymond Da
Santos Ávila
075971292 (PAS)

21/10/1963

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

3

Administrador
de Empresas

Conselheiro de
Administração
Efetivo

01/08/2020

Sim

42%

O Sr. Bernerd Raymond Da Santos Ávila não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Marcelo Daniel
Aicardi
AAD991642 (PAS)

12/04/1973

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

Contador

Conselheiro de
Administração
Suplente

01/08/2020

Sim

47%

O Sr. Marcelo Daniel Aicardi não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Leonardo
Eleutério Moreno
032.628.006-51

28/02/1979

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

Administrador
de Empresas

Conselheiro de
Administração
Efetivo

01/08/2020

Sim

60%

O Sr. Leonardo Eleutério Moreno não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Kleber Jansen
Costa
467479151 (PAS)

14/01/1970

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

Engenheiro

Conselheiro de
Administração
Suplente

01/08/2020

Sim

60%

O Sr. Kleber Jansen Costa não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Krista Sweigart

24/02/1971

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

2

420591802 (PAS)

Advogada

Conselheira de
Administração
Efetiva

01/08/2020

Sim

81%

A Sra. Krista Sweigart não exerce outros cargos ou funções na Companhia.

105

Nome

CPF

Data de
nascimento

Profissão

Órgão da
administração

Cargo eletivo
a ser ocupado

Data de eleição
prevista

Prazo do
mandato

Número de
mandatos
consecutivos

Data
de
prevista

Indicação
se foi eleito
pelo
controlador
ou não

Percentual
de
participação
nas reuniões

posse

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
Maria Paz Teresa
Cerda Herreros

15/10/1969

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

P00512720
(PAS)

Advogada

Conselheira de
Administração
Suplente

01/08/2020

Sim

27%

A Sra. Maria Paz Teresa Cerda Herreros não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Franklin Lee
Feder
668.181.508-10

23/03/1951

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

2

Administrador
de Empresas

Conselheiro de
Administração
Efetivo
(Independente)

01/08/2020

Sim

73%

O Sr. Franklin Lee Feder não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Denise Duarte
Damiani

01/05/1961

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

032.952.628-61

Engenheira

Conselheira de
Administração
Efetiva
(Independente)

01/08/2020

Sim

75%

A Sra. Denise Duarte Damiani não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Roberto Oliveira de
Lima
860.196.518-00

01/04/1951

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

Administrador
Público

Conselheir de
Administração
Efetivo

01/08/2020

Não

N/A

A Sr. Roberto Oliveira de Lima não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
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Candidatos a representantes dos empregados para o Conselho de Administração

Nome

CPF

Data de
nascimento

Profissão

Órgão da
administração

Cargo eletivo a
ser ocupado

Data de eleição
prevista

Prazo do
mandato

Número de
mandatos
consecutivos

Data
de
prevista

Indicação
se foi eleito
pelo
controlador
ou não

Percentual
de
participação
nas reuniões

posse

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
Fellipe Agostini
Silva

25/01/1990

Conselho de
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

373.753.138-22

Tecnólogo
em logística

Conselheiro de
Administração
Efetivo

01/08/2020

Não

N/A

O Sr. Fellipe é empregado da Companhia.
Daniel de Sousa
Melo

31/01/1980

Conselho de
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

282.467.388-52

Engenheiro
eletricista

Conselheiro de
Administração
Suplente

01/08/2020

Não

N/A

O Sr. Daniel é empregado da Companhia.
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Candidatos indicados por Acionistas Minoritários para o Conselho de Administração

Nome

CPF

Data de
nascimento

Profissão

Órgão da
administração

Cargo eletivo
a ser ocupado

Data de eleição
prevista

Prazo do
mandato

Número de
mandatos
consecutivos

Data
de
prevista

Indicação
se foi eleito
pelo
controlador
ou não

Percentual
de
participação
nas reuniões

posse

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
Louise Barsi

07/09/1994

Conselho de
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

343.307.00832

Contadora

Conselheira de
Administração
Efetiva

01/08/2020

Não

N/A

O Sr. Robert não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Richard
Doern

01/12/1963

Conselho da
Administração

31/07/2020

Até AGO
2022

0

050.889.16809

Engenheiro

Conselheiro de
Administração
Suplente

01/08/2020

Não

N/A

O Sr. Richard não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
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Candidatos indicados pela Acionista Controladora para o Conselho Fiscal

Nome

CPF

Data de
nascimento
(idade)

Profissão

Órgão da
administração

Cargo eletivo
a ser ocupado

Data de eleição
prevista

Prazo do
mandato

Número de
mandatos
consecutivos

Data
de
prevista

Indicação
se foi eleito
pelo
controlador
ou não

Percentual
de
participação
nas reuniões

posse

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
Mário Shinzato

22/09/1962
(55)

029.963.158-39

Contador

Conselho
Fiscal

31/07/2020

Até AGO
2021

4

Conselheiro
Fiscal Efetivo

01/08/2020

Sim

100%

O Sr. Mário Shinzato não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Newton Akira
Fukumitsu
053.767.528-01

25/04/1964
(53)
Contador

Conselho
Fiscal

31/07/2020

Até AGO
2021

3

Conselheiro
Fiscal Suplente

01/08/2020

Sim

23%

O Sr. Newton Akira Fukumitsu não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Raimundo Claudio
Batista
268.710.176-15

01/01/1958
(60)
Contador

Conselho
Fiscal

31/07/2020

Até AGO
2021

3

Conselheiro
Fiscal Efetivo

01/08/2020

Sim

100%

O Sr. Raimundo Claudio Batista não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Alberto Irazê Ribeiro
028.027.329-00

22/05/1949
(68)
Contador

Conselho
Fiscal

31/07/2020

Até AGO
2021

3

Conselheiro
Fiscal Suplente

01/08/2020

Sim

0%

O Sr. Alberto Irazê Ribeiro não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Luís Eduardo
Frisoni Junior
683.203.298-68

15/05/1955
(65)
Contador

Conselho
Fiscal

31/07/2020

Até AGO
2021

0

Conselheiro
Fiscal Efetivo

01/08/2020

Não

N/A

O Sr. Luís Eduardo Frisoni Junior não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Eraldo Soares
Peçanha
179.386.437-34

21/09/1951
(69)

Conselho Fiscal

31/07/2020

Até AGO
2021

0

Contador

Conselheiro
Fiscal Suplente

01/08/2020

Não

N/A

O Sr. Eraldo Soares Peçanha não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
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Candidatos indicados por Acionistas Minoritários para o Conselho Fiscal

Nome

CPF

Data de
nascimento
(idade)

Profissão

Órgão da
administração

Cargo eletivo
a ser ocupado

Data de eleição
prevista

Prazo do
mandato

Número de
mandatos
consecutivos

Data
de
prevista

Indicação
se foi eleito
pelo
controlador
ou não

Percentual
de
participação
nas reuniões

posse

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
Paulo Roberto
Bellentani
Brandão

30/11/1982

Conselho
Fiscal

31/07/2020

Até AGO de
2021

0

308.840.78809

Advogado

Conselheiro
Fiscal Efetivo

01/08/2020

Não

N/A

O Sr. Paulo não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Michele da
Silva
Gonsales
Torres

25/11/1983

Conselheira
Fiscal

31/07/2020

Até AGO de
2021

0

324.731.87800

Advogada

Conselheira
Fiscal
Suplente

01/08/2020

Não

N/A

A Sra. Michele não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
Robert
Juenemann

22/10/1965

Conselheiro
Fiscal

31/07/2020

Até AGO de
2021

1

426.077.10006

Advogado

Conselheiro
Fiscal Efetivo

01/08/2020

Não

100%

A Sra. Louise não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
João Henrique
Ballstaedt
Gasparino da
Silva

15/11/1988

Conselheiro
Fiscal

31/07/2020

Até AGO de
2021

0%

064.590.74992

Advogado

Conselheiro
Fiscal
Suplente

01/08/2020

Não

N/A

O Sr. João não exerce outros cargos ou funções na Companhia.

Currículo dos candidatos indicados pela Acionista Controladora

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
Julian Jose Nebreda Marquez - Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
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)
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Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
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.

Vicente Javier Giorgio - Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Vicente Javier Giorgio é engenheiro elétrico graduado pela Universidade Tecnológica Universal da Argentina e possui MBA
pela Universidad del CEMA (Argentina). Atualmente exerce a função de Vice-Presidente de Operações da The AES
Corporation para América do Sul desde abril/2019. Nos últimos 5 anos ocupou também as seguintes posições: (i) Presidente
da The AES Corporation e Diretor Presidente (CEO) da AES Gener (companhia chilena atuante no setor elétrico com sede
no Chile) de junho/2016 a abril/2019; (ii) Vice-Presidente de Operações The AES Corporation para Argentina, Chile e
Colômbia desde outubro/2019. Vicente Javier Giorgio 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.

Charles Lenzi - Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
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 VicePresidente 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. Charles Lenzi não tem qualquer condenação criminal,
qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
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Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial qualquer
durante os últimos cinco anos.

Ricardo Bull Silvarinho - Membro do Conselho de Administração (Suplente)
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. Ricardo Bull Silvarinho
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.

Susan Pasley Keppelman Harcourt - Membro do Conselho de Administração (Efetiva)
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.

Matthew Theodore Olive - Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Matthew Olive é engenheiro civil formado pela Universidade de Illinois (Estados Unidos) em 1999 e possui MBA pela IESE
Business School em Barcelona (Espanha) em 2005. Atualmente é Vice-Presidente de Desenvolvimento da The AES
Corporation desde maio/2017. Nos últimos 5 anos exerceu, além desta, a função de Vice-Presidente de Desenvolvimento da
Invenergy em Chicago (Estados Unidos). Matthew Olive 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 qualquer durante os últimos cinco anos.
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Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

Francisco Jose Morandi Lopez - Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
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.

Arminio Francisco Borjas Herrera - Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Armínio Borjas é Diretor Jurídico Regional do grupo AES para a América Latina, responsável por Argentina, Brasil, Colômbia,
Chile, República Dominicana, El Salvador, Panamá, além de México, América Central e Caribe; e membro suplente do
Conselho de Administração da AES Tietê S.A. (companhia aberta). Atualmente é conselheiro de administração da AES Gener
S.A. (companhia aberta com sede no Chile), AES Panamá S.A. (companhia aberta com sede no Panamá), Alumbrado
Electrica de San Salvador S.A. (companhia aberta com sede em El Salvador), Empresa Electrica del Oriente, S.A. (companhia
aberta com sede em El Salvador) e C.A. Ron Santa Teresa (empresa com sede na Venezuela). O Sr. Arminio 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.

Bernerd Raymond Da Santos Ávila - Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
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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 Vice-Presidente 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.

Marcelo Daniel Aicardi - Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Marcelo Aicardi é Contador formado pela Universidad Nacional de Rosario (Argentina) em 1998 e participou de diversos
programas de extensão em liderança, estratégia, finanças, governança corporativa e gerenciamento de riscos pela
Universidade de Chicago, Booth School of Business, University of Virginia - Darden School of Business e Yale University.
Atualmente é Diretor Financeiro (CFO) da The AES Corporation para a América do Sul desde abril/2018. Antes disso, além
desta, a posição de Diretor Executivo (CEO) da Empresa Generadora de Electricidad Haina S.A. (maior empresa de geração
de energia da República Dominicana) de junho/2013 a dezembro/2017. Marcelo Aicardi 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 qualquer
durante os últimos cinco anos.

Leonardo Eleutério Moreno - Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
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.
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Kleber Jansen Costa - Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Kleber Costa é engenheiro civil graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1993 e possui MBA pela
Universidade de Warwick (Inglaterra) em 1999. Atualmente é Vice-Presidente Comercial para América do Sul da The AES
Corporation (desde 2018). Nos últimos 5 anos atuou também como Vice-Presidente Comercial para México, América Central
e Caribe da The AES Corporation e trabalhou por 17 anos em bancos de investimento e empresas de grande porte nos
Estados Unidos tais como Cinergy (atualmente parte da Duke Energy), Lehman Brothers, Citigroup, Deutsche Bank e Noble
Group. Nos últimos 5 anos Kleber 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.

Krista Sweigart - Membro do Conselho de Administração (Efetiva)
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.

Maria Paz Teresa Cerda Herreros - Membro do Conselho de Administração (Suplente)
María Paz Cerda Herreros é advogada graduada pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Chile em
1993 e é Master in Laws (LL.M.) pela London School of Economics and Political Science (Inglaterra) em 2003. Atualmente
exerce a função de Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos (General Counsel) da AES Gener S.A. (companhia chilena atuante
no setor elétrico) desde agosto/2018. Nos últimos 5 anos exerceu também as seguintes posições: (i) Advogada no escritório
Bofill Mir & Alvarez Jana de fevereiro/2015 a agosto/2018; (ii) Gerente geral da MPX Chile Holding Ltda. de junho/2013 a
fevereiro/2015. Adicionalmente, foi membro do conselho de administração da Corporación Educacional Alianza Francesa de
Santiago – Chile. Maria Paz 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.

115

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
Franklin Lee Feder - Membro do Conselho de Administração (Efetivo e Independente)
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 companhia. 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 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.

Denise Duarte Damiani - Membro do Conselho de Administração (Efetiva e Independente)
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. Denise Duarte Damiani 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.
Roberto Oliveira de Lima - Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
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 não tem qualquer
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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.
Mário Shinzato - Membro do Conselho Fiscal (Efetivo)
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).

Newton Akira Fukumitsu - Membro do Conselho Fiscal (Suplente)
Newton Akira Fukumitsu é técnico em Contabilidade pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP em
1987, bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo – FACESP, em 1993, com Pós
Graduação em Controladoria e Auditoria pela Universidade Ibirapuera – UNIB, em 1999, MBA Executivo em Finanças
Corporativas – IBMEC/SP, em 2004, MBA Executivo em Gestão Corporativa do Negócio de Energia pela Escola Superior de
Propaganda e Marketing – ESPM, em 2011, especialização em International Financial Report Standards - IFRS pela
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI em 2016 e MBA em Gestão de Centro de
Serviços Compartilhados – SENAI/SC em 2017. Atualmente é: (i) Superintendente do Núcleo de Soluções da Arteris S.A.,
desde abril de 2017; e (ii) membro suplente do conselho fiscal da AES Tietê Energia S.A. desde janeiro de 2016. e (ii) membro
titular do conselho fiscal da AES Eletropaulo S.A. desde janeiro de 2019. Nos últimos anos, além destas, exerceu a função
de: (i) membro suplente do conselho fiscal da AES Eletropaulo S.A. de março de 2017 a dezembro de 2018; (ii) Gerente de
Soluções Compartilhadas da Arteris S.A., de agosto de 2014 a março de 2017; (iii) Gerente de Contabilidade Gerencial da
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. e como contador responsável de outras empresas do mesmo grupo
econômico, de agosto de 2006 a julho de 2014; (iv) Gerente de Contabilidade da Elektro – Serviços de Eletricidade S.A., de
junho de 1998 a junho de 2006; (v) Conselheiro Fiscal titular da Fundação CESP de março de 2007 a julho de 2014; (vi)
Conselheiro Fiscal titular da Fundação do Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento de janeiro de 2001 a junho de 2006;
e (vii) Representante suplente da Elektro Eletricidade e Serviços S.A. no Comitê de Investimento da Fundação CESP
de janeiro de 2003 a dezembro de 2005. Newton Fukumitsu 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.
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Raimundo Claudio Batista - Membro do Conselho Fiscal (Efetivo)
Raimundo Cláudio Batista é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui MBA em
Controladoria pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeira (FIPECAFI). Atualmente é: (i) sócio da
Allshore Accounting & Services desde 2015 e também da B.TAX Consultoria Fiscal Financeira desde 2012; e (ii) associado
e Conselheiro Fiscal Certificado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, seção Paraná, desde 2016; e (iii)
associado do IBEF – Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, e foi membro do Conselho Fiscal para a gestão 2017 e
2018. Foi sócio de consultoria tributária da Deloitte Touche Tohmatsu (auditoria e consultoria) de 2002 a 2012 e, anteriormente
sócio de consultoria tributária da Arthur Andersen. Foi membro do conselho fiscal da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A. e Brasiliana Participações S.A. (ambas companhias abertas). Nos últimos 5 anos, Raimundo Cláudio
Batista, 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.

Alberto Irazê Ribeiro - Membro do Conselho Fiscal (Suplente)
Alberto Irazê Ribeiro é Economista, formado pela Universidade Federal do Paraná e Contador, formado pela Fundação de
Estudos Sociais do Paraná - FESP, Bacharel em Direito, formado pela Faculdade Estácio de Curitiba e tem Pós-graduação
em auditoria operacional e tributária pela Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente é: (i) sócio diretor da Alberto I.
Ribeiro - Consultoria Contábil EIRELI (prestadora de serviço de auditoria, consultoria contábil e econômica, avaliação de
empresas, planejamento de organização, finanças, gestão empresarial e similares) desde de 2010; (ii) Perito Contador; (iii)
membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa/Paraná – IBGC desde 2015; (iv) membro efetivo e coordenador do
conselho fiscal das Sociedades do Grupo Zugman (Agro Pastoril Novo Horizonte S/A, Laminados e Compensados Lavrasul
S/A, Lavradora Racional de Madeiras Lavrama S/A, Brascomp Compensados do Brasil S/A desde 30/04/2011 até a presente
data; (v) membro efetivo do Conselho de Administração do Grupo Noster (Grupo paranaense composto por diversas
empresas – (revenda de veículos - COPAVA Veículos Ltda, empresas de transportes urbano e metropolitano - Auto Viação
Santo Antônio Ltda e Auto Viação Santo Angelo Ltda, construtoras - Víncere Construções Ltda e Tanguá Construtora Ltda,
usinas hidrelétricas/PCHs e empreendimentos diversos) entre 01/07/2013 e 30/06/2017; (vi) Diretor Executivo (CEO) do
Grupo SOPACO - Sociedade Paraná Comercial Ltda (grupo paranaense composto por 8 empresas operacionais nos ramos
de fabricação de fósforos - Cia. de Fósforos Paraná S/A, revenda de veículos - Cia. Metropolitana de Automóveis Ltda, Le
Lac Distribuidora de Veículos Ltda e Cia. Moto Agrícola Campo Real, reflorestamento - Sociedade Paranaense Reflorestadora
Ltda, Sopagro Agroflorestal Ltda e Rio D' Areia Agroflorestal Ltda), de 1996 a 1998; Foi: (i) professor assistente na cadeira
de auditoria, na Faculdade Católica – Curitiba no ano 1982 a 1983; (ii) membro efetivo do conselho fiscal da CR Almeida S.A.
- Engenharia e Construções de 2011 a 2015; (iii) conselheiro fiscal coordenador da Paraná Clínicas - Planos de Saúde S/A
exercício de 2014; (v) conselheiro fiscal coordenador do Hospital Santa Cruz S/A (exercício de 2014 – conselheiro
coordenador). Nos últimos 5 anos Alberto Ribeiro, 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,
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na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Luís Eduardo Frisoni Junior - Membro do Conselho Fiscal (Efetivo)
Luis Eduardo Frisoni Jr é administrador de empresas e contador graduado pela EAESP/FGV em 1978 e pela Faculdade Paulo
Eiró em 1980. É consultor empresarial independente e agente de governança corporativa atuando principalmente como
membro de Conselhos Fiscais. Nos últimos 5 anos além desta exerceu as seguintes funções: (i) Presidente de Conselho
Fiscal da Brasiliana Participações S.A. (companhia aberta que tem como objeto a geração e prestação de serviços no setor
de energia), de 2018 a 2019) (ii) Membro do Comitê de Auditoria da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
(companhia aberta atuante no setor de distribuição de energia) de agosto a dezembro de 2017; (iii) Presidente de Conselho
Fiscal da AES Tietê Energia S.A. (companhia aberta atuante no setor de geração de energia) de 2017 a 2018; (iv) membro
do Conselho Fiscal da Eletropaulo Metropolitana Eletrcidade de São Paulo S.A. de 2014 a 2016. De 1988 a 2010 foi sócio da
PricewaterhouseCoopers, tendo exercido cargos de direção e coordenação no âmbito nacional e internacional. Luis Eduardo
Frisoni Jr. 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.
Eraldo Soares Peçanha - Membro do Conselho Fiscal (Suplente)
Bacharel em Ciências Contábeis (1977) e Administração (1974) de Empresas pela Universidade Cândido Mendes (RJ).
Principais experiências profissionais: Aracruz Celulose S.A. - Gerente de Contabilidade, de Auditoria Interna e Controller
(1974 a 1996); CSN-Cia. Siderúrgica Nacional - Diretor de Controladoria e Informática (1996 a 2003); Embratel S.A. - Diretor
de Controladoria e Diretor Executivo de Governança Corporativa (2003 a 2008); Icatu Seguros S.A. - Diretor Executivo de
Serviços a Clientes (2008 a 2011). Atualmente, membro titular do Conselho Fiscal da Suzano SA (2017), Cadam SA (2017)
e do Comitê de Auditoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (09/2019). Sendo Conselheiro Fiscal Suplente nas SAs
Abertas: AES Tietê Energia, Tupy e Ouro Fino Saúde Animal Participações. Foi membro titular do Conselho Fiscal nas SAs
de capital aberto: Vale, Net Serviços de Comunicação, JBS, Ideiasnet e CCR (suplente até abr/20) e nas SAs fechadas:
Ferrovia Centro Atlântica, Itá Energética e Officer Distribuidora Prod. Tecnologia. Foi Conselheiro Fiscal titular nas entidades
de previdência privada de algumas empresas onde trabalhou. Também é membro titular do Comitê Executivo do Canal My
News (11/2018). Desde 2012 vem atuando como consultor nas áreas de Governança Corporativa, Controladoria e Processos
& Sistemas Contábeis/Financeiros. 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.
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Fellipe Agostini Silva - Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
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.
Daniel de Sousa Melo - Membro do Conselho Fiscal (Suplente)
Daniel de Sousa Melo é Engenheiro Eletricista graduado pela Universidade Paulista – Bauru/SP em 2016 com
especialização/mestrado/etc pela Instituição de Ensino em ano. É Coordenador de Gestão de Facilities da AES Tietê Energia
S.A. companhia aberta atuante no setor de geração de energia elétrica desde 12/2018. Nos últimos 5 anos além desta exerceu
as seguintes funções: Coordenador de Usinas na AES Tietê Energia S.A., companhia aberta atuante no setor de geração de
energia elétrica desde 08/17; e Técnico de Planejamento Eletroenergético na AES Tietê Energia S.A., companhia aberta
atuante no setor de geração de energia elétrica desde 08/2011. Daniel de Sousa Melo 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.
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Currículo dos candidatos indicados por Acionistas Minoritários

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
Paulo Henrique Bellentani Brandão - Membro do Conselho Fiscal (Efetivo)
Advogado societário – atuado com investidores não residentes e residentes, representando, (Proxy Voting) esses investidores
em assembleias gerais de companhia listadas na Bovespa, Fundos de Investimentos, CRIs – Certificados de Recebíveis
Imobiliários, CRAs – Certificado de Recebíveis Agrônomos. Suporte aos investimentos nos processos de eleições de
Conselheiros Fiscais e de Administração conforme instruções de votos recebidas. Manutenção junto às companhias na
operacionalização dos novos Boletins de Votos á Distância, de acordo com a instrução CVM n° 561 de 07 de abril de 2015,
que alterou a instrução CVM n° 480 de 7 de dezembro de 2009 e instrução CVM n° 481 de dezembro de 2009. Graduado em
Direito pela Universidade Paulista, conclusão 2007. Curso Mercados de Capitais GV Law, conclusão 2012. Pós-Graduação
GV Law em Estruturas e Operações Empresariais. 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.
Michele da Silva Gonsales Torres - Membro do Conselho Fiscal (Suplente)
Michele da Silva Gonsales Torres é advogada, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie, especialista
em Compliance pela LEC - Legal, Ethics & Compliance, membro da comissão de Compliance da IASP/SP atualmente é sócia
do escritório Ricardo Gimenez Sociedade de Advogados. Atuou durante muitos anos como Gerente Jurídica de construtora.
Atualmente está na área societária e de mercado de capitais, com ênfase em Governança Corporativa e Compliance.
Participou dos seguintes cursos: LEC - Legal, Ethics & Compliance, Curso de Compliance Anticorrupção Extensivo - concluído
em 2017, LEC - Legal, Ethics & Compliance, Como Montar e Gerenciar uma Área de Compliance - concluído em 2015. Na
Fundação Getúlio Vargas fez Curso de Direito Imobiliário, concluído em 06/2014, contratos: Visão Negocial e Prática,
concluído em 09/2013, Tributação no Setor de Serviços - Curso de Extensão - concluído em 06/2010, Gestão Estratégica de
Negócios - Curso de Extensão - concluído em 12/2009. Graduou-se em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
em 2007. Pós-Graduação em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, concluída em 2009. É
Conselheira Fiscal da Light S.A (2019-2020) e foi suplente do Conselho Fiscal da Cemig (2018-2019). 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.

Robert Juenemann - Membro do Conselho Fiscal (Efetivo)
Robert Juenemann é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC/RS, em 1988,
com pós graduação em Direito Processual Civil na mesma instituição, em 1995, e pós-graduação em Planejamento
Estratégico pela ESPM/RS, em 1995; Sócio-fundador da Robert Juenemann Advocacia Empresarial e Familiar, com atuação
nas áreas de direito empresarial, tributário, família, relações do trabalho e governança corporativa, além de especial atenção
às empresas familiares; Mediador de Conflitos certificado pelo CEDR - Center for Effective Dispute Resolution - Londres,
Inglaterra; Conselheiro de Administração Certificado pelo IBCG - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - por três
mandatos consecutivos, no total de anos, em um deles sendo coordenador do Comitê de Pessoas e, nos demais, membro
do Conselho Internacional de Práticas Éticas para a Profissão Contábil e de Auditoria (IESBA), órgão da Federação
Internacional dos Contadores e Auditores (IFAC) - de 2016 a 2020; Conselheiro Fiscal da AES Tietê Energia S.A., por
indicação do BNDES - 2019; Conselheiro Fiscal do Banco do Brasil S.A. - 2019; Conselheiro Fiscal da JBS, por indicação do
BNDES - 2018; Conselheiro Fiscal da Vale - 2017; Conselheiro Fiscal Titular da Eletrobrás por três mandatos - 2013 a 2016;
Conselheiro Fiscal Titular da Eternit - 2015; Foi Conselheiro Fiscal Titular da CELESC - 2013; CO-autor do Guia de Orientação
Jurídica de Conselheiros de Administração e Diretores, publicado pelo IBGC; Membro do grupo de revisão do Código de
Melhoras Práticas de Governança Corporativa do IBGC nos anos de 2014/2015; Palestrante dos módulos Responsabilidade
dos Administradores, no curso de Governança Corporativa para Empresas Familiares, ambos ministrados pelo IBCG;
Participou do Workshop Effective Board Leardship, promovido pelo IFC - Internacional Finance Corporation, no mês de
outubro de 2017; Co-autor do livro Empresas Familiares - Como Salvar ou Como Destruir?, lançado em novembro de 2019
na Feira do Livro de Porto Alegre. 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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Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

João Henrique Ballstaedt Gasparino da Silva - Membro do Conselho Fiscal (Suplente)
João Henrique Ballstaedt Gasparino da Silva, bacharel em direito pela Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis – FCSF
– CESUSC, pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET, em direito tributário, LLM – Direito Tributário
e Contabilidade Tributária com previsão de conclusão neste ano, IBGC – Conselho Fiscal na Prática, com experiência
profissional no escritório de advocacia Gasparino, Roman, Sachet, Barros & Marchiori Sociedade de Advogados (2012 –
presente) como sócio responsável pela base do escritório localizada no Rio de Janeiro com atuação focada na área tributária
(assessoria, consultoria e contencioso), estagiário nas Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC (2007-2009) com
atuação exclusivamente na área tributária, conciliador voluntário no Juizado Especial Criminal de Florianópolis/SC (06/2006
a 12/2006), como também exerce as atividades de palestrante em seminário anual de temas tributários e fiscais da Oi (20162017) e na Reunião Associação Brasileira de Estudos Tributários das Empresas de Telecomunicação - ABETEL. 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.

Louise Barsi - Membro do Conselho de Administração (Efetiva)
Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Ciências Contábeis pela Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado, é pós-graduada em Mercado de Capitais. Cursa atualmente pós-MBA na Saint Paul
Escola de Negócios no Advanced Boardroom Program for Women. Atua hoje como membro suplente no Conselho de
Administração da Unipar Carbocloro S.A., como Conselheira de Administração na Eternit S.A., membro do Conselho Fiscal
da AES Tietê e do Banco Santander. Atua ainda como analista de investimentos CNPI independente. 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.

Richard Doern - Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Formado em Engenharia de Produção Mecânica na Faculdade de Engenharia Industrial, possui pós-graduação em Marketing
pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, MBA em controladoria e Finanças pela Universidade de São Paulo e
Especialização em Governança, Riscos em Compliance pela Risk University. Experiente em atuação em Conselhos de
Administração, com destaque em grupos empresariais familiares em processos de sucessão, profissionalização ou de
implantação das melhores práticas de Governança Corporativa. É Conselheiro de Administração certificado pelo IBGC na
categoria “com experiência”. Tem experiência de 20 anos em processos de turnaround (revitalização de empresas), tendo
atuado como presidente executivo interino durante as fases críticas dos trabalhos. Experiência de 7 anos como consultor
administrativo e organização empresarial, tendo liderado processos de transformação organizacional em mais de 75
empresas de diversos portes e segmentos de mercado, tanto no Brasil como no exterior. É membro dos Conselhos de
Administração da Track & Field, Rede de Hospitais Leforte, FCC Industria em Comércio, Ráscal e Kinoplex – Cinemas
Severiano Ribeiro. Também atuou no Conselheiro de Administração ou Consultivo na Calçados Piccadilly, Grupo Mater,
Soprano, Grupo Educacional Tiradentes e Grupo Stefani. 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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12.7 / 12.8 - Composição dos comitês
Não aplicável. A Companhia não está indicando membros para composição dos comitês nesta
Assembleia Geral.

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau
relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores.
Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre
administradores da Companhia e controladores diretos ou indiretos da Companhia.

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

Candidato

CPF

Cargo / Função na Companhia

Julian Jose Nebreda Marquez

238.866.548-50

Conselheiro de Administração Efetivo

Pessoa relacionada

CPF/CNPJ

Tipo de relação do
Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa
relacionada

The AES Corporation

05.847.968/0001-71

Diretor

Controlador

Candidato

CPF

Cargo / Função na Companhia

Susan Pasley Keppelman Harcourt

N/A

Conselheira de Administração Efetiva

Pessoa relacionada

CPF/CNPJ

Tipo de relação do
Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa
relacionada

The AES Corporation

05.847.968/0001-71

Empregada

Controlador

Candidato

CPF

Cargo / Função na Companhia

Krista Sweigart

N/A

Conselheira de Administração Efetiva

Pessoa relacionada

CPF/CNPJ

Tipo de relação do
Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa
relacionada

The AES Corporation

05.847.968/0001-71

Empregada

Controlador
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Candidato

CPF

Cargo / Função na Companhia

Leonardo Eleutério Moreno

032.628.006-51

Conselheiro de Administração Efetivo

Pessoa relacionada

CPF/CNPJ

Tipo de relação do
Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa
relacionada

The AES Corporation

05.847.968/0001-71

Empregado

Controlador

Candidato

CPF

Cargo / Função na Companhia

Bernerd Raymond da Santos Ávila

032.628.006-51

Conselheiro de Administração Efetivo

Pessoa relacionada

CPF/CNPJ

Tipo de relação do
Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa
relacionada

The AES Corporation

N/A

Empregado

Controlador

Candidato

CPF

Cargo / Função na Companhia

Arminio Francisco Borjas Herrera

N/A

Conselheiro de Administração Suplente

Pessoa relacionada

CPF/CNPJ

Tipo de relação do
Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa
relacionada

The AES Corporation

N/A

Empregado

Controlador

Candidato

CPF

Cargo / Função na Companhia

Francisco Morandi Lopez

235.561.198-03

Conselheiro de Administração Suplente

Pessoa relacionada

CPF/CNPJ

Tipo de relação do
Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa
relacionada

The AES Corporation

N/A

Empregado

Controlador
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ANEXO V
ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA
(conforme artigo 12, inciso II, da IN CVM 481/09)

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

(a)

objetivos da política ou prática de remuneração

Ressalta-se que no âmbito do grupo econômico da Companhia, existem práticas de remuneração
aplicáveis aos administradores e membros do conselho fiscal das sociedades controladas pela
Companhia, não havendo uma política formalmente aprovada. Em 2017 foi criado um comitê de
pessoas, sendo uma de suas atribuições 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.
As principais características das práticas de remuneração estão descritas abaixo:
Conselho de Administração e Conselho Fiscal
A remuneração dos membros dos conselhos de administração e fiscal das sociedades controladas pela
Companhia, conforme aplicável, é constituída em sua totalidade de remuneração fixa e possui como
principal objetivo atrair e reter conselheiros independentes com conhecimento do segmento e de
negócios para enriquecer as discussões estratégicas das sociedades controladas pela Companhia,
acompanhar e monitorar resultados, aconselhar na condução dos negócios e contribuir com sugestões
de melhores práticas de mercado, garantindo as boas práticas de governança corporativa.
Diretoria Estatutária e Não–Estatutária
A remuneração dos diretores das sociedades controladas pela Companhia é determinada de acordo
com as funções e responsabilidades de cada um no desempenho de suas funções e em relação a
outros executivos do mercado e de empresas com boas práticas de Recursos Humanos.
A política de remuneração de executivos foi estruturada com o objetivo de:
•
Vincular o desempenho dos executivos ao desempenho operacional e financeiro da respectiva
sociedade, aos seus planos de negócio e objetivos estratégicos;
•
Alinhar a remuneração dos executivos com os interesses dos acionistas da respectiva
sociedade, conforme aplicável; e
•
Otimizar o investimento da respectiva sociedade em Recursos Humanos visando a atrair e a
reter profissionais capacitados e considerados “chave” para a sustentabilidade de seus negócios, tendo
práticas competitivas em relação às empresas do mercado em que atua.
Comitê de Remuneração e Pessoas
As atividades desenvolvidas pelo referido comitê estão devidamente descritas no item 12.1 deste
Formulário de Referência e as suas práticas de remuneração possuem como principal objetivo atrair e
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reter profissionais com conhecimento do segmento e de negócios, com propósito de assessorar o
conselho de administração.

(b)

composição da remuneração

(i)

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

Conselho de Administração e Conselho Fiscal
Os membros dos referidos conselhos 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 Fiscal 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 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 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
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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

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total nos três
últimos exercícios sociais:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019

2018

2017

Conselho de Administração

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

Comitê de Remuneração
e Pessoas

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

Conselho Fiscal

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

43,84% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

45,41% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

48,94% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

27,59% bônus

29,57% bônus

35,96% bônus

Diretoria Estatutária
Bônus
Incentivos de Longo Prazo
Benefícios diretos e indiretos
Benefícios pós emprego

(iii)

17,95% incentivos de longo prazo 12,61% incentivos de longo prazo 10,25% incentivos de longo prazo
(Outros – ILP)
(Outros – ILP)
(Outros – ILP)
7,95% Benefícios diretos e
indiretos

9,37% Benefícios diretos e
indiretos

3,23% Benefícios diretos e
indiretos

2,67% Benefícios pós emprego

3,04% Benefícios pós emprego

1,63% Benefícios pós emprego

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

As remunerações dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal
são 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
apresentam sólidas práticas em recursos humanos e/ou do mesmo segmento e porte da Companhia.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

A Companhia analisa a performance e o desempenho de seus administradores para manter uma
remuneração de acordo com as práticas de mercado, adequadas ao desempenho de seus executivos,
assegurando o reconhecimento meritocrático dos profissionais com alto desempenho e dentro de suas
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possibilidades financeiras. As razões que justificam a composição da remuneração são o incentivo na
melhoria da gestão e a permanência dos executivos, visando ganhos pelo comprometimento com os
resultados de longo prazo e ao desempenho no curto prazo.
(v)

membros não remunerados

Os profissionais eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia e do Comitê de
Remuneração e Pessoas que, cumulativamente, exercem a função de Diretor Executivo ou empregado
da Companhia ou de outra sociedade do Grupo AES Brasil, não são remunerados 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 Brasil, sendo remunerado no âmbito de tal contrato.
(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 que o
desempenho individual é um fator multiplicador em relação a performance da empresa variando de 0%
a 120%.
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
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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.

(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.
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(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:
•

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
Não há política de remuneração avaliada pelo Conselho de Administração.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

2,00

5,00

18,00

5,00

2,00

5,00

12,00

2.726.400

1.693.823

771.750

5.191.973

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

348.289

0,00

348.289

Participação
comitês

156.000

0,00

0,00

156.000

576.480

338.765

154.350

1.069.595

Encargos INSS

Encargos INSS

Encargos INSS

Encargos INSS

0,00

1.392.771

0,00

1.392.771

Nº total de membros
Nº de membros
remunerados

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

em

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus
Participação
resultados

de

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação
reuniões

em

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

721.167

0,00

721.167

0,00

R$352.323
ENCARGOS DE INSS E
R$ 368.844 DE LTC

0,00

0,00

0,00

110.095

0,00

110.095

0,00

971.489

0,00

971.489

0,00

368.844

0,00

368.844

O número de
membros foi apurado
da forma
especificada no
Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº02/2020

O número de
membros foi apurado
da forma
especificada no
Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº02/2020

O número de
membros foi
apurado da forma
especificada no
Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº02/2020

O número de
membros foi
apurado da forma
especificada no
Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº02/2020

Comissões
Outros

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações,
incluindo opções

Observação
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Total da remuneração

3.458.880

5.945.242

926.100

10.330.222

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal

Total

10,67

2,00

5,00

17,67

5,08

2,00

5,00

12,08

2.369.660

1.624.113

745.755

4.709.528

Benefícios diretos e
indiretos

0,00

294.410

0,00

294.410

Participação
comitês

50.000

0,00

0,00

50.000

477.932

324.823

149.151

951.906

Encargo INSS

Encargo INSS

Encargo INSS

Encargo INSS

0,00

1.022.314

0,00

1.022.314

Nº total de membros
Nº de membros
remunerados

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

em

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus
Participação
resultados

de

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação
reuniões

em

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.115

0,00

600.115

0,00

R$ 270.411
ENCARGOS DE INSS E
R$329.744 DE LTC

0,00

0,00

0,00

98.847

0.00

98.847

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.300

0,00

335.300

O número de membros
foi apurado da forma
especificada no OfícioCircular
CVM/SEP/Nº02/2019

O número de membros
foi apurado da forma
especificada no OfícioCircular
CVM/SEP/Nº02/2019

O número de membros
foi apurado da forma
especificada no OfícioCircular
CVM/SEP/Nº02/2019

O número de membros
foi apurado da forma
especificada no OfícioCircular
CVM/SEP/Nº02/2019

2.867.592

4.299.961

894.906

8.062.459

Comissões
Outros

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações,
incluindo opções

Observação

Total da remuneração
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Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de
Administração
Nº total de membros
Nº de membros
remunerados

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal

Total

11,00

2,25

5,00

18,25

4,75

2,25

5,00

12,00

1.645.900,00

1.672.151,51

638.000,00

3.956.051,51

0,00

344.968,85

0,00

344.968,85

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00
803.210,32

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e
indiretos
Participação
comitês

em

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

341.180,00

334.430,32

127.600,00

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

0,00

1.089.157,93

0,00

1.089.157,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

496.617,89

0

496.617,89

Remuneração variável
Bônus
Participação
resultados

de

Participação
reuniões

em

Comissões
Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis

0,00

R$264.296 ENCARGOS DE
INSS E R$232.322 DE LTC

0

0

Pós-emprego

0,00

112.131,82

0,00

112.131,82

Cessação do cargo

0,00

335.018,04

0,00

335.018,04

Baseada em ações,
incluindo opções

0,00

231.968,47

0,00

231.968,47

O número de
membros foi apurado
da forma especificada
no Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº02/2018

O número de membros
foi apurado da forma
especificada no OfícioCircular
CVM/SEP/Nº02/2018

2.047.080,00

4.616.444,84

Observação

Total da remuneração

O número de membros
foi apurado da forma
especificada no OfícioCircular
CVM/SEP/Nº02/2018
765.600,00

O número de membros
foi apurado da forma
especificada no OfícioCircular
CVM/SEP/Nº02/2018
7.429.124,84
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Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2017- Valores Anuais
Conselho de
Administração
Nº total de membros
Nº de membros
remunerados

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal

Total

11,00

5,75

5,00

21,75

5,00

5,75

5,00

15,75

1.093.500,00

2.270.338,00

416.500,00

3.780.338,00

0,00

149.514,00

0,00

149.514,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

218.700,00

454.068,00

83.300,00

756.068,00

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

0,00

1.668.053,00

0,00

1.668.053,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e
indiretos
Participação
comitês

em

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus
Participação
resultados

de

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação
reuniões

em

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

596.814,00

0,00

596.814,00

R$333.611 ENCARGOS DE
INSS E 263.203 DE LTC

Descrição de outras
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

75.547,00

0,00

75.547,00

Cessação do cargo

0,00

1.086,00

0,00

1.086,00

Baseada em ações,
incluindo opções

0,00

212.364,00

0,00

212.364,00

Observação

Total da remuneração

O número de membros
foi apurado da forma
especificada no OfícioCircular
CVM/SEP/Nº01/2017
1.352.200,00

O número de membros
foi apurado da forma
especificada no OfícioCircular
CVM/SEP/Nº01/2017
5.427.784,00

O número de membros
foi apurado da forma
especificada no OfícioCircular
CVM/SEP/Nº01/2017
499.800,00

O número de
membros foi
apurado da forma
especificada no
Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº01/2017
7.279.784,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal

A Companhia não possui plano de remuneração variável para o Conselho de Administração e para o
Conselho Fiscal.
Remuneração variável¹ prevista para o exercício social corrente findo em 31/12/2020
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

2,00

5,00

18,00

5,00

2,00

5,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0,00

2.995.440

0,00

2.995.440

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas

0,00

1.440.206

0,00

1.440.206

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Número total de membros
Número de membros remunerados
Bônus

Participação nos resultados

1

O critério utilizado para cálculo da Remuneração Variável consta no item 13.1(c) deste Formulário de Referência.

135

Remuneração variável¹ - exercício social findo em 31/12/2019
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

2,00

5,00

18,00

5,00

2,00

5,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0,00

2.859.047

0,00

2.859.047

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas

0,00

1.374.917

0,00

1.374.917

Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social2

0,00

1.352.057

0,00

1.352.057

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Número total de membros
Número de membros remunerados
Bônus

Participação nos resultados

1

O critério utilizado para cálculo da Remuneração Variável consta no item 13.1(c) deste Formulário de Referência.
Valor efetivamente reconhecido refere-se ao somatório do item “Bônus” e “ILP”, conforme mencionado no item 13.2 deste Formulário de Referência

2O
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Remuneração variável¹ - exercício social findo em 31/12/2018
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número total de membros 11,00

2,25

5,00

18,25

Número de membros
remunerados

2,25

5,00

12,00

4,75

Bônus

0

0

0

0

Valor mínimo
previsto no
plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

0

2.292.656

0

2.292.656

Valor previsto no plano
de remuneração, caso
as metas sejam
atingidas

0

1.552.435

0

1.552.435

Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do exercício
social²

0

1.321.480

0

1.321.480

Participação nos resultados

0

0

0

0

Valor mínimo
previsto no
plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

0

0

0

0

Valor previsto no plano
de remuneração, caso
as metas sejam
atingidas

0

0

0

0

1

O critério utilizado para cálculo da Remuneração Variável consta no item 13.1(c) deste Formulário de Referência.
Valor efetivamente reconhecido refere-se ao somatório do item “Bônus” e “ILP”, conforme mencionado no item 13.2 deste Formulário de Referência

2O
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Remuneração variável¹ - exercício social findo em 31/12/2017
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Número total de membros

11,00

5,75

5,00

21,75

Número de membros remunerados

5,00

5,75

5,00

15,75

Bônus

0

0

0

0

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0

3.669.228

0

3.669.228

0

2.158.369

0

2.158.369

0

1.931.256

0

1.931.256

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social²
Participação nos resultados

0

0

0

0

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas

0

0

0

0

Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social

0

0

0

0

1

O critério utilizado para cálculo da Remuneração Variável consta no item 13.1(c) deste Formulário de Referência.
O Valor efetivamente reconhecido refere-se ao somatório do item “Bônus” e “ILP”, conforme mencionado no item 13.2 deste Formulário de
Referência
2
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e
diretoria estatutária

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações
de emissão da Companhia.
(a) termos e condições gerais
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneraçãobaseado 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.
(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.
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(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 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 e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações
pelos administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
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13.8 - 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) se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
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 em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis
detidas por administradores e conselheiros fiscais – por órgão

A tabela abaixo apresenta a quantidade de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente
detidos por administradores e conselheiros fiscais na data de encerramento do último exercício social.
Ações
Quantidade(1)

%

Conselho de Administração

0

0

Diretoria

0

0

Conselho Fiscal

0

0

1 Conforme

posição informada pelos administradores da Companhia pelo Formulário 358.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários

A partir de 1º de janeiro de 2016 a Companhia passou a pagar valores a seus administradores a título
de previdência privada conforme abaixo:
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

10,67

2,00

Nº de membros remunerados

5,08

2,00

Nome de plano

-

Metropolitan Life Seguros e Previdência
Privada S/A (”Metlife”) Fundação CESP –
Plano De Previdência Psap Tiete ("Funcesp)

Quantidade de administradores que
reúnem as condições para se aposentar

-

0
Metlife: Na ocorrência de invalidez ou
morte do participante, o saldo acumulado
na conta do participante será posto à
disposição do participante, beneficiários e
sucessores legais, sem qualquer prazo de
carência,
mediante
solicitação
devidamente instruída na Metlife e a
apresentação dos documentos previstos
no
regulamento.
Funcesp: O participante que tiver
cumprida a carência de filiação e contar
com
mínimo
30
anos
de
Tempo de serviço, se do sexo masculino e
com 25, se do sexo feminino, poderá
requerer
um
Benefício vitalício antecipado.
Na
ocorrência de Invalidez ou Morte, se
possuir 90 dias de filiação, exceto em
acidente de trabalho.

Condições para se aposentar
antecipadamente

-

Valor atualizado das contribuições
acumuladas no plano de previdência até o
encerramento do último exercício social,
descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores (em R$)

-

R$475.374,06

Valor total acumulado das contribuições
realizadas durante o último exercício social,
descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores (em R$)

-

R$ 98.847,00
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Metlife: O participante poderá, após
completado o prazo de, no mínimo, 60
dias, a contar da data de registro na Metlife
da proposta de inscrição solicitar o resgate
total ou parcial do valor acumulado em seu
nome; ou a portabilidade total ou parcial
do valor acumulado em seu nome, para
outra
entidade
de
previdência
complementar, aberta ou fechada. O
intervalo mínimo entre pedidos de resgate
ou entre solicitações de portabilidade do
mesmo participante, deverá ser de 60 dias,
contados a partir da data do registro do
último pedido ou solicitação.

Possibilidade e condições para resgate
antecipado

O resgate da conta instituidora básica e/ou
suplementar
seguirá
a
carência
determinada pela Resolução CNSP 139 de
27 de dezembro de 2005, art. 56, § 4º,
conforme
segue:
“Os
recursos
correspondentes a cada uma das
contribuições das pessoas jurídicas no
plano de previdência somente poderão ser
resgatados após o período de carência de
um ano civil completo, contado a partir do
1º dia útil do mês de janeiro do ano
subsequente ao da contribuição.
-

O participante, na hipótese de perda do
vínculo empregatício ou de administração
com a instituidora, terá sempre direito ao
valor total dos recursos acumulados na
Conta Participante – Básica e Suplementar,
acrescido de um percentual do valor
acumulado na Conta Empresa – Básica,
calculado de acordo com as informações
da tabela abaixo
Funcesp: Ao perder o vínculo empregatício
com a empresa, O participante pode optar
pelo recebimento do saldo das
contribuições de acordo com a modalidade
do benefício - Benefício Definido - BD:
Serão restituídos os saldos da contribuição
mensal feita pelo participante e da joia
atuarial (caso tenha sido paga). As
contribuições relativas à patrocinadora
feitas
pelos
participantes
auto
patrocinados, a partir de julho de 2005,
serão devolvidas, exceto as destinadas à
cobertura de benefícios de risco
(aposentadoria por invalidez e pensão por
morte). Contribuição Variável – CV: Serão
restituídos os saldos das contribuições do
participante e até 90% das contribuições
feitas pelo patrocinador, conforme o
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tempo de filiação do participante (0,5%
para cada mês).

Tempo de contribuição ao
programa
Até 1 mês
A partir de 1 mês

% a ser liberado sobre as contribuições básicas da instituidora

Metlife e Funcesp: 0%
Metlife: 100%
Funcesp: Serão restituídos até 90% das contribuições feitas pelo
patrocinador, conforme o tempo de filiação do participante (0,5%
para cada mês).

São expressamente vedados quaisquer resgates ou portabilidades para outras entidades de
previdência aberta ou fechada, totais ou parciais, dos valores acumulados na conta básica instituidora,
sem que antes sejam cumpridos s requisitos para aquisição de direitos de exercício, descritos acima.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal

Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

31/12/201
9

31/12/201
8

31/12/2017

31/12/201
9

31/12/201 31/12/201 31/12/201 31/12/201 31/12/201
8
7
9
8
7

Nº de
membros

2,00

2,25

5,75

10,67

11,00

11,00

5,00

5,00

5,00

Nº de
membros
remunerado
s

2,00

2,25

5,75

5,08

4,75

5,00

5,00

5,00

5,00

Valor da
maior
remuneraçã
o (Reais)

2.525.555

2.230.435

1.926.036,0
0

1.378.080

574.200

266.400,0
179.280
0

153.120

100.800,0
0

Valor da
menor
remuneraçã
o (Reais)

1.774.406

1.717.275

1.512.836,0
0

350.520

359.040

229.800,0
179.280
0

153.120 96.600,00

Valor médio
da
remuneraçã
o (Reais)

2.149.981

2.051.753

943.962,43

564.116

430.964

270.440,0
179.280
0

153.120 99.960,00

Diretoria Estatutária
31/12/2019

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o
cargo durante os 12 meses de 2019. Não foram considerados os membros que deixaram seus cargos ao
longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e
(iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a 1 diretor considerando que
este exerceu o cargo por 12 meses em 2019.

31/12/2018

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o
cargo durante os 12 meses de 2018. Não foram considerados os membros que deixaram seus cargos ao
longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e
(iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a 1 diretor considerando que
este exerceu o cargo por 12 meses em 2018.

31/12/2017

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o
cargo durante os 12 meses de 2017. Não foram considerados os membros que deixaram seus cargos ao
longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e
(iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a 1 diretor considerando que
este exerceu o cargo por 12 meses em 2017.

31/12/2019

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o
cargo durante os 12 meses de 2019. Não foram considerados os membros que deixaram seus cargos ao
longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e
(iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a um diretor considerando que
este exerceu o cargo por 12 meses em 2019.

31/12/2018

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o
cargo durante os 12 meses de 2018. Não foram considerados os membros que deixaram seus cargos ao
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longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e
(iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a um diretor considerando que
este exerceu o cargo por 12 meses em 2018.
31/12/2017

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o
cargo durante os 12 meses de 2017. Não foram considerados os membros que deixaram seus cargos ao
longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e
(iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a um diretor considerando que
este exerceu o cargo por 12 meses em 2017.

31/12/2019

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o
cargo durante os 12 meses de 2019. Não foram considerados os membros que deixaram seus cargos ao
longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e
(iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a um diretor considerando que
este exerceu o cargo por 12 meses em 2019.

31/12/2018

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o
cargo durante os 12 meses de 2018. Não foram considerados os membros que deixaram seus cargos ao
longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e
(iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a um diretor considerando que
este exerceu o cargo por 12 meses em 2018.

31/12/2017

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o
cargo durante os 12 meses de 2017. Não foram considerados os membros que deixaram seus cargos ao
longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e
(iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do maior valor pago a um diretor considerando que
este exerceu o cargo por 12 meses em 2017.

Conselho Fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria

Em caso de rescisão imotivada e que tenha ocorrido por iniciativa da Companhia, o diretor estatutário
terá direito ao pagamento de indenização equivalente a seis vezes o valor de sua retirada mensal
deduzindo os impostos retidos na fonte e Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS e a
continuidade no plano de saúde médico, extensivo aos seus dependentes legais, por um período de
até seis meses. Ainda, terá direito de receber, sem qualquer ônus, serviço de assistência para
recolocação de executivos, pelo prazo de seis meses, por meio de contrato com empresa especializada
e de qualidade reconhecida no mercado a ser escolhida pela Companhia.
Os arranjos contratuais e apólices de seguro da Companhia não preveem mecanismos de remuneração
ou indenização para casos de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

A tabela abaixo apresenta o percentual na remuneração total detido por administradores e membros
do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores nos três últimos exercícios sociais:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019

2018

2017

Conselho de Administração

48%

28%

20%

Diretoria Estatutária

100%

100%

82%

Conselho Fiscal

27%

20%

46%
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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

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

Remuneração desvinculada ao exercício de função na Companhia:
A política de remuneração para o conselho de administração da Companhia acordada pelos
controladores determina que somente sejam remunerados aqueles conselheiros que não sejam
membros da diretoria estatutária ou não estatutária de qualquer uma das empresas do grupo de tais
controladores.
O Conselho de Administração da Companhia recebeu de sua controladora indireta The AES Corporation
R$ 36,5 milhões, R$ 32,3 milhões e R$14,6 milhões, respectivamente, em 2019 , 2018 e 2017. Este
valor foi recebido por alguns dos membros do Conselho de Administração da Companhia como
remuneração pelo exercício de suas funções na The AES Corporation, portanto, esta remuneração
está desvinculada ao exercício da função de conselheiro de administração da Companhia.
Exercício social 2019 - Remuneração paga por controladores, controladas e/ou sociedades sob controle comum
Conselho de
Administração
Controladores diretos e indiretos

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

-

-

36.483.671

-

-

-

-

-

973.466

86.640

1.060.106

36.483.671

Controladas
Sociedades sob controle comum

Exercício social 2018 - Remuneração paga por controladores, controladas e/ou sociedades sob controle comum
Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

R$32.757.813

-

-

R$32.757.813

Controladas

-

-

-

-

Sociedades sob controle comum

-

R$927.494

R$81.600

R$1.009.094

Controladores diretos e indiretos

Exercício social 2017 - Remuneração paga por controladores, controladas e/ou sociedades sob controle comum

Controladores diretos e indiretos
Controladas
Sociedades sob controle comum

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

R$14.625.942

-

-

R$14.625.942

-

-

-

-

R$266.400

R$7.611.746

R$295.200

R$8.173.346
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13.16 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens anteriores.
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