THE AES CORPORATION
PLANO DE REMUNERAÇÃO A LONGO PRAZO DE 2003
Conforme Aditado e Consolidado em 23 de abril de 2015 (data de vigência original: 12/2/2003)
1. OBJETIVO. O Plano de Remuneração a Longo Prazo de 2003, conforme aditado e consolidado ("Plano") foi estabelecido
pela The AES Corporation ("Companhia") para (a) recompensar os Colaboradores e os Conselheiros por meio de incentivos
apropriados para a conquista de objetivos de grande variação da Companhia; (b) prover oportunidades de remuneração de incentivo
que sejam concorrentes às de outras companhias semelhantes; (c) combinar os interesses financeiros dos Colaboradores e dos
Conselheiros com os interesses de outros Acionistas da Companhia, por meio da remuneração baseada nas ações ordinárias da
Companhia, com isso aumentar o interesse financeiro a longo prazo da Companhia e de suas Afiliadas, inclusive pelo crescimento
no valor do capital da Companhia, e pelo aumento do retorno a longo prazo dos Acionistas; (d) facilitar o recrutamento e a retenção
do pessoal restante elegível para participar do Plano. O Plano, conforme aditado e consolidado, é destinado a cumprir a Seção 409A.
2. DEFINIÇÕES. Exceto quando especificado de outra forma pelo Comitê em um Contrato, os termos com inicial maiúscula
usados no presente Plano têm os significados atribuídos a seguir. Exceto quando o contexto indicar o contrário, a referência ao
gênero masculino deverá incluir, quando usado, o gênero feminino, e qualquer termo usado no singular deverá também incluir o
plural.
(a) "Afiliada" significa (i) qualquer subsidiária da Companhia, (ii) qualquer entidade, Pessoa ou grupo de Pessoas que,
diretamente ou por meio de um ou mais intermediários, é controlada pela Companhia e (iii) qualquer entidade, Pessoa ou grupo de
Pessoas em que a Companhia tem participação societária significativa, conforme determinado pelo Comitê, incluindo quaisquer
Afiliadas que se tornam tal após adoção do presente Plano.
(b) "Contrato" significa qualquer acordo, contrato, política, programa ou outro instrumento ou documento escrito que
comprove qualquer Concessão dada nos termos do Plano, que poderá (mas não precisará) ser assinado ou reconhecido por um
Participante.
(c) "Concessão" significa qualquer Opção de Compra, concessão de Ação Restrita ou Unidade de Ações Rrestritas, Outras
Concessões com Base em Ações ou Concessão por Desempenho, dadas nos termos do Plano.
(d)

"Conselho" ou "Conselho Administrativo" significa o Conselho Administrativo da Companhia.

(e) "Causa" significa a improbidade do Colaborador; insubordinação; descumprimento contínuo e repetido dos deveres
atribuídos ou conduta imprópria dolosa no desempenho desses deveres; envolvimento intencional no desempenho insatisfatório; não
uso de esforços de boa-fé para trazer o desempenho insatisfatório a um nível aceitável; violação das políticas, procedimentos, regras
ou padrões reconhecidos de comportamento da Companhia; conduta imprópria relacionada ao contrato de trabalho do Colaborador;
ou acusação, denúncia ou condenação, confissão judicial ou confissão sem efeitos civis de um crime, relacionado ou não ao
desempenho dos deveres ou obrigações do Colaborador em relação à Companhia.
(f) "Mudança de Controle" significa a ocorrência de um ou mais dos eventos a seguir: (i) venda, arrendamento, troca ou outra
transferência (em uma transação ou série de transações relacionadas) de todo ou substancialmente todo o ativo da Companhia a
qualquer Pessoa ou grupo (conforme esse termo é usado na Seção 13(d)(3) da Lei do Mercado de Valores) de Pessoas, (ii) uma
Pessoa ou grupo (assim definido) de Pessoas (exceto a Administração da Companhia, na data da adoção do presente Plano, ou suas
Afiliadas) deverá se tornar a proprietária real de mais de 35% do capital votante em aberto da Companhia; (iii) durante qualquer
período do ano, pessoas físicas que, no início de tal período, constituem o Conselho (em conjunto com qualquer Conselheiro novo,
cuja eleição ou nomeação foi aprovada pela maioria dos Conselheiros em atividade que eram Conselheiros no início desse período
ou que foram anteriormente aprovados, mas excluindo, sob todas as circunstâncias, qualquer novo Conselheiro cuja assunção de
cargo inicial ocorra como consequência de eleição real ou pretentida ou outra solicitação de procurações ou anuência real ou
pretendida por (ou em nome de) qualquer pessoa física, sociedade, parceria ou outra entidade ou grupo, inclusive pelo uso de
procedimentos de acesso por meio de procuração, conforme previsto no estatuto social da Companhia) deixam de constituir maioria
do Conselho; ou (iv) incorporação, fusão, combinação comercial ou transação semelhante, conforme previsto no Contrato aplicável.
Não obstante o precedente ou qualquer disposição contrária do presente Plano, se uma Concessão estiver sujeita à Seção 409A (e
não extraída dela) e uma Mudança de Controle for um evento de distribuição para fins de uma Concessão, a definição anterior de
Mudança de Controle deverá ser interpretada e administrada de forma a garantir que a ocorrência de tal evento resulte em uma
Mudança de Controle somente se o evento se qualificar como uma mudança da propriedade ou controle efetivo de uma sociedade,
ou uma mudança da propriedade de parcela substancial do ativo de uma sociedade, quando aplicável, dentro do significado do Reg.
Tes. § 1.409A-3(i)(5).
(g) "Código" significa o Código Tributário Federal dos Estados Unidos de 1986, conforme aditado e em vigência de tempos
em tempos, ou qualquer estatuto sucessor.
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(h) "Comitê" significa o Comitê de Remuneração do Conselho ou qualquer comitê sucessor e/ou outro comitê do Conselho
que seja nomeado ou designado pelo Conselho para administrar o Plano (ou qualquer parte dele) ou seja, de outra forma, identificado
nos documentos de governança corporativa da Companhia como responsável pela determinação dos acordos compensatórios de
determinados Participantes. Para concessões sujeitas à Seção 162(m) do Código, o Comitê deverá ser composto exclusivamente por
dois ou mais "conselheiros externos" (conforme definido na Seção 162(m) do Código e nos regulamentos promulgados em
consequência).
(i) "Pessoa Contemplada" significa a pessoa física que o Comitê espera ser (i) um "colaborador contemplado", conforme
definido na Seção 162(m) do Código para o exercício fiscal da Companhia sobre a decisão de permissão relacionada à Concessão
dessa pessoa e (ii) o recebedor da remuneração (exceto a "remuneração por desempenho qualificado", conforme definido na Seção
162(m)) acima de 1.000.000 de dólares por tal exercício fiscal.
(j)

“Conselheiro” significa um membro do Conselho Administrativo da Companhia.

(k) “Incapacidade” significa a incapacidade de um Participante (i) em que o Participante é considerado incapaz nos termos
de qualquer plano de incapacidade de longo prazo da Companhia ou (ii) na forma determinada pelo Comitê. Se uma Concessão
estiver sujeita à Seção 409A (e não extraída dela) e a Incapacidade for um evento de distribuição para os fins de uma Concessão, a
Incapacidade deverá ter o significado atribuído no Reg. Tes. § 1.409A-3(i)(4)(i).
(l) "Colaborador"significa qualquer colaborador em regime integral ou parcial (incluindo um Diretor ou Conselheiro que
também seja colaborador) da Companhia ou de uma Afiliada. "Colaborador" deverá também incluir qualquer pessoa física a quem
uma oferta de emprego tenha sido prorrogada. Referências neste Plano a "contrato de trabalho" e termos relacionados deverão incluir
a prestação de serviços nessa qualidade.
(m) "Lei do Mercado de Valores" significa a Lei do Mercado de Valores Mobiliários de 1934, conforme aditada.
(n) "Valor Justo de Mercado" significa o preço de venda de fechamento das Ações, conforme relatado na Bolsa de Valores
de Nova York, ou qualquer outro sistema de relatório selecionado pelo Comitê nas datas relevantes ou, se nenhuma venda de Ações
for relatada nessa data, na data em que o Comitê determinar, a seu critério absoluto, como apropriada para os fins da avaliação.
(o) "Incentivo baseado em Opção de Compra de Ações" significa Opção de Compra outorgada nos termos da Seção 6 que
satisfaz as exigências da Seção 422 do Código ou qualquer disposição sucessora.
(p) "Rescisão Involuntária" significa (i) a Desvinculação involuntária do Participante do Serviço, excluindo a rescisão por
justa Causa, por ação da Companhia ou (ii) a recusa do Colaborador em aceitar uma nova função que exija a sua realocação a um
local com distância maior que 80 quilômetros do local de trabalho designado do Colaborador.
(q) "Opção de Compra de Ações Não Qualificada" significa Opção de Compra outorgada nos termos da Seção 6 que não
seja um Incentivo baseado em Opção de Compra de Ações.
(r) "Opção de Compra" significa Incentivo baseado em Opção de Compra de Ações ou Opção de Compra de Ações Não
Qualificada.
(s)

"Outra Concessão com Base em Ações" significa qualquer direito outorgado nos termos da Seção 8.

(t)

"Participante" significa Colaborador ou Conselheiro não colaborador a quem uma Concessão foi feita.

(u)

"Concessão por Desempenho" significa Concessão a um Participante nos termos da Seção 9.

(v) "Pessoa" significa qualquer pessoa física, sociedade, joint venture, associação, joint stock company, truste, organização
não constituída ou governo, ou qualquer órgão ou subdivisão política dele.
(w) "Plano" significa o presente Plano de Remuneração a Longo Prazo de 2003, conforme aditado e em vigência de tempos
em tempos.
(x) "Aposentadoria Qualificada" significa a aposentadoria de um Colaborador quando ele tiver, no mínimo, 60 anos de idade
e tiver prestado ao menos sete anos de serviço como Colaborador da Companhia e/ou uma ou mais de suas Afiliadas.
(y)

"Ação Restrita" significa qualquer Ação subjacente a uma Concessão dada nos termos da Seção 7.

(z) "Unidade de Ação Restrita" significa direito contratual subjacente a uma Concessão dada nos termos da Seção 7 que é
denominado em Ações, cuja unidade representa o direito de receber o valor de uma Ação (ou porcentagem desse valor, a qual pode
ser maior que 100%) mediante os termos e condições estabelecidos no Plano e no Contrato aplicável.
(aa) “Seção 409A” deverá significar a Seção 409A do Código, os regulamentos e outras orientações vinculantes promulgadas
em consequência.
(bb) “Desvinculação do Serviço” e “Desvinculado do Serviço” deverão significar óbito, aposentadoria ou outra rescisão do
contrato de trabalho do Participante com a Companhia (incluindo todas as pessoas tratadas como empregador simples nos termos
da Seção 414(b) e 414(c) do Código), que constitui uma "desvinculação do serviço" (dentro do significado da Seção 409A). Para os
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fins do presente documento, a determinação de membros de grupo controlado deverá ser realizada de acordo com as disposições das
Seções 414(b) e 414(c) do Código, desde que a expressão "ao menos 50%" seja usada no lugar de "ao menos 80%) em cada lugar
que aparecer nas Seções 1.563(a)(1), (2) e (3) do Código do Reg. Tes. § 1.414(c)-2; desde que, também, existindo razões comerciais
legítimas (dentro do significado do Reg. Tes. § 1.409A-1(h)(3)), a expressão "ao menos 20%" seja usada no lugar de "ao menos
80%" em cada lugar que aparecer.
(cc) “Colaborador Especificado” significa qualquer colaborador fundamental (conforme definido na Seção 416(i) do Código,
sem consideração ao seu parágrafo 5) da Companhia, conforme determinação de acordo com a Seção 409A e os procedimentos
estabelecidos pela Companhia.
(dd) “Ação” significa uma ação do Capital da Companhia.
(ee) “Capital da Companhia” significa as ações ordinárias, 0,01 dólar de valor nominal por ação da Companhia (esse valor
nominal poderá ser reajustado de tempos em tempos).
(ff) “Subsidiária” significa qualquer entidade em que a Companhia detém ou, de outra forma, controla, direta ou indiretamente,
o capital e outra participação societária que detenha o poder de voto para eleição da maioria do Conselho, ou outro grupo regente
que tenha funções semelhantes às de um conselho administrativo, conforme determinado pelo Comitê.
(gg) “Concessão Substituta” significa uma Concessão dada em assunção ou substituição a uma concessão pendente
anteriormente dada por uma companhia adquirida pela Companhia ou com qual a Companhia se combinar.
(hh) “Sucessor”, em relação a um Participante, significa o representante legal de um Participante incompetente e, se o
Participante tiver falecido, o representante legal do espólio do Participante ou da pessoa que poderá, por legado ou herança, ou nos
termos de uma Concessão ou dos formulários enviados pelo Participante ao Comitê, adquirir o direito de receber caixa e/ou Ações
passíveis de emissão em satisfação a uma Concessão.
3. ADMINISTRAÇÃO. Sujeita às disposições do plano, a autoridade de controle e administração da operação e administração
do Plano deverá ser investida no Comitê, contanto que o Conselho (e/ou outro comitê designado pelo Conselho) aprove e/ou ratifique
Concessões a Conselheiros não colaboradores da Companhia.
(a) O Comitê deverá ter o poder de realizar as Concessões, determinar quando e a quem as Concessões serão outorgadas, os
tipos de Concessões e o número de Ações contempladas pelas Concessões, para estabelecer os termos, condições, critérios de
execução, restrições e outras disposições das Concessões e, sujeito aos termos do Plano, para cancelar ou suspender as Concessões.
Ao realizar as determinações da Concessão, o Comitê poderá levar em conta a natureza dos serviços prestados pelo Participante, a
contribuição atual e potencial do Participante para o sucesso da Companhia e outros fatores considerados relevantes pela Companhia.
(b) Sujeito às disposições do Plano, o Comitê terá a autoridade e o critério de determinar a extensão em que as Concessões,
nos termos do Plano, serão estruturadas para estar em conformidade com as exigências aplicáveis à remuneração com base em
desempenho, conforme descrição na Seção 162(m) do Código, e tomar providências, estabelecer procedimentos e impor restrições
no momento em que as Concessões forem outorgadas quando o Comitê determinar como necessários ou apropriados para estar em
conformidade com essas exigências.
(c) O Comitê deverá ter a autoridade e o critério para estabelecer os termos e condições das Concessões que determinar como
necessários ou apropriados para estar em conformidade com as exigências ou práticas aplicáveis de jurisdições fora dos Estados
Unidos.
(d) O Comitê poderá determinar se, até onde e sob quais circunstâncias as Concessões poderão ser liquidadas, pagas ou
exercidas à vista, com Ações ou outras Concessões ou outras propriedades, ou poderão ser canceladas, confiscadas ou suspensas.
(e) O Comitê deverá ter a autoridade de interpretar o Plano e qualquer Concessão ou Contrato realizado nos termos do Plano,
estabelecer, aditar, renunciar e rescindir regras e regulamentos relacionados à administração do Plano, determinar os termos e
disposições de Contratos celebrados em consideração ao presente (não inconsistentes com o Plano) e realizar todas as outras
determinações necessárias ou aconselháveis para a administração do Plano.
(f) O Comitê deverá determinar se, até onde e sob quais circunstâncias o caixa, as Ações, outros valores mobiliários, outras
Concessões, outras propriedades e outros montantes a pagar em relação a uma Concessão, nos termos do Plano, deverão ser diferidos
automaticamente ou na eleição de seu titular ou do Comitê.
(g) O Comitê poderá sanar qualquer defeito, cobrir uma omissão ou reconciliar qualquer inconsistência no Plano ou em
qualquer Concessão, da forma e na extensão considerada desejável. As determinações do Comitê na administração do Plano,
conforme descrito no presente instrumento, deverão ser finais, vinculantes e conclusivas.
(h)

Ao controlar e gerenciar a operação e a administração do Plano, o Comitê deverá atuar por meio da maioria de seus
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membros, por meio de reuniões ou documentos escritos depositados sem reunião. O Comitê deverá manter e guardar registros
adequados relacionados ao Plano, seus procedimentos e atos, da forma e com os detalhes decididos pelo Comitê.
(i) Exceto à medida que proibido pela lei ou regulamento aplicável, o Comitê poderá alocar todas ou parte de suas
responsabilidades e poderes a um ou mais de seus membros, e poderá delegar todas ou qualquer parte de suas responsabilidades e
poderes a qualquer pessoa selecionada por ele. O Comitê poderá revogar qualquer alocação ou delegação, a qualquer momento.
(j) A Companhia e qualquer Afiliada deverão fornecer ao Comitê os dados e informações exigidos por ele para quitação de
seus deveres. Os registros da Companhia e de qualquer Afiliada quanto ao contrato de trabalho de um Colaborador ou Participante
ou outra prestação de serviços, rescisão do contrato de trabalho ou cessação da prestação de serviços, licença, reemprego e
remuneração deverão ser conclusivos sobre todas as pessoas, a menos que determinados como incorretos. Participantes e outras
pessoas com direito de se beneficiar, nos termos do Plano, devem fornecer ao Comitê tal comprovação, dados ou informações
consideradas desejáveis pelo Comitê para a execução dos termos do Plano.
(k) No máximo permitido por lei, cada membro e ex-membro do Conselho e do Comitê, e cada pessoa a quem o Conselho e o
Comitê delegarem ou tiverem delegado autoridade, nos termos do presente Plano, deverá ter direito a indenização pela Companhia
contra e a partir de qualquer perda, responsabilidade, sentença, dano, custo e despesa razoável incorrida por esse membro, exmembro ou outra pessoa em virtude de qualquer providência tomada, inação ou determinação feita de boa-fé com relação ao presente
Plano.
4.

AÇÕES DISPONIBILIZADAS PARA CONCESSÕES.

(a) Sujeito ao ajuste previsto na Seção 4(e), o número máximo de Ações que poderá ser entregue conforme as Concessões
dadas nos termos do Plano é 45.750.000. Não obstante o precedente e sujeito ao ajuste previsto na Seção 4(e), nenhum Participante
poderá receber Opções de Compra e direitos de apreciação de ações nos termos do presente Plano em qualquer ano-calendário
relacionados a mais de 1.000.000 de Ações.
(b) As Ações que serão emitidas nos termos do Plano poderão ser disponibilizadas a partir de Capital autorizado, mas não
emitido, Capital detido pela Companhia em sua tesouraria ou Capital comprado pela Sociedade em mercado aberto ou outro. Durante
a vigência do Plano, a Companhia sempre reservará e manterá disponível o número de ações do Capital que deverá ser suficiente
para satisfazer as exigências do Plano.
(c) Se as Ações contempladas por uma Concessão, exceto Concessão Substituta ou à qual uma Concessão se relaciona, se
extinguirem, caducarem ou forem confiscadas ou canceladas, as Ações contempladas por essa Concessão ou às quais uma Concessão
se relaciona, à medida de tal confisco, extinção, caducidade ou cancelamento, deverão ser novamente ou se tornar disponíveis para
emissão, nos termos do Plano. As Ações (i) entregues em pagamento do preço de exercício de uma Opção de Compra, (ii) não
emitidas mediante a liquidação líquida ou exercício líquido de uma Opção de Compra ou direito de apreciação de ações ou (iii)
entregues ou retidas pela Companhia para pagar impostos com retenção na fonte não deverão se tornar disponíveis novamente para
emissão, nos termos do presente Plano.
(d) Ações subjacentes às Concessões Substitutas não deverão reduzir o número de Ações disponibilizadas para entrega, nos
termos do presente Plano.
(e) Se o Comitê determinar que qualquer dividendo ou outra distribuição (na forma de caixa, Ações, outros valores mobiliários
ou outras propriedades), recapitalização, desdobramento de ações, desdobramento inverso de ações, reorganização, incorporação,
fusão, divisão,
cisão, combinação, recompra ou troca de Ações ou outros valores mobiliários da Companhia, emissão de mandados ou outros
direitos de compra de Ações ou outros valores mobiliários da Companhia ou outra transação societária semelhante ou evento afeta
as Ações em que um reajuste é determinado pelo Comitê como apropriado para prevenir a diluição ou aumento dos benefícios ou
benefícios potenciais destinados a serem disponibilizados nos termos do Plano, o Comitê deverá, de forma que seja considerada
equitativa, reajustar total ou parcialmente (i) o número e a espécie das Ações (ou outros valores mobiliários ou propriedades) que
poderão, posteriormente, se tornar o objeto das Concessões, incluindo, entre outros, o limite individual estabelecido na Seção 4(a),
(ii) o número e a espécia das Ações (ou outros valores mobiliários ou propriedades) sujeitas a Concessões pendentes e (iii) a outorga,
a compra ou o preço de exercício em relação a qualquer Concessão ou, se considerado apropriado, a provisão para um pagamento à
vista ao titular de uma Concessão pendente, contanto que o número de Ações sujeitas a qualquer Concessão seja um número inteiro
e que, também, em relação a qualquer Concessão destinada a se qualificar como remuneração com base em desempenho, nos termos
da Seção 162(m)do Código ou qualquer Concessão destinada a cumprir ou se qualificar para uma exceção, a Seção 409A, esse
reajuste deverá ser autorizado somente à medida que tal ajuste não faça com que a Concessão descumpra a Seção 162(m) ou a Seção
409A, ou uma exceção delas.
5.

ELEGIBILIDADE. Todos os Colaboradores e Conselheiros não colaboradores são elegíveis para participar do presente
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Plano e receber as Concessões em consequência. Titulares de concessões com base em capital emitidas por companhia adquirida
pela Companhia ou com qual a Companhia se combinar são elegíveis para receber Concessões Substitutas em consideração ao
presente.
6. OPÇÕES DE COMPRA. O Comitê está autorizado, por meio deste, a conceder Opções de Compra a Participantes com os
seguintes termos e condições, e com termos e condições adicionais, em qualquer caso não inconsistentes com as disposições do
Plano, conforme determinação do Comitê:
(a) O preço de compra por Ação nos termos de uma Opção de Compra deverá ser determinado pelo Comitê, desde que, exceto
no caso de Concessões Substitutas, esse preço de compra não seja menor que o Valor Justo de Mercado de uma Ação na data de
outorga dessa Opção.
(b) Os termos de cada Opção de Compra deverão ser fixados pelo Comitê, e seu efeito, se houver, da rescisão do contrato de
trabalho do Participante deverá ser determinado pelo Comitê e estabelecido no Contrato aplicável. Não obstante, o prazo de uma
Opção de Compra não deverá exceder 10 (dez) anos.
(c) Qualquer Opção de Compra poderá ser exercida, a qualquer momento, durante o período iniciado na data em que tal Opção
de Compra é concedida ou na primeira data permitida nos termos de um cronograma de investimento estabelecido pelo Comitê e
findo na data de vencimento da Opção de Compra. Um Participante poderá exercer sua Opção de Compra para todo ou parte do
número de Ações que ele é elegível para exercer, nos termos da Opção de Compra. O Comitê deverá determinar o método e a forma
em que, incluindo, entre outros, caixa, Ações, outras Concessões ou outras propriedades, ou qualquer combinação delas, com Valor
de Justo de Mercado na data de exercício, igual ao preço de exercício relevante, o pagamento do preço de exercício poderá ser
realizado ou considerado realizado.Os termos de qualquer Incentivo baseado em Opção de Compra de Ações concedido nos termos
do Plano deverão cumprir, em todos os aspectos, as disposições da Seção 422 do Código ou qualquer disposição sucessora e
quaisquer regulamentos promulgados em consequência.
(d) As Opções de Compra deverão ser outorgadas a Conselheiros não colaboradores, de acordo com as políticas estabelecidas
de tempos em tempos pelo Comitê, incluindo os termos e condições de qualquer concessão, número de ações (se houver) que estará
sujeito a cada Opção de Compra e o(s) momento(s) em que essas Opções de Compra deverão ser outorgadas.
7. CONCESSÕES DE AÇÕES RESTRITAS E UNIDADE DE AÇÕES RESTRITAS. O Comitê está, por meio deste,
autorizado a outorgar Concessões de Ações Restritas e/ou Unidades de Ações Restritas aos Participantes.
(a) As Concessões outorgadas nos termos desta Seção 7 deverão estar sujeitas às restrições que o Comitê poderá impor
(incluindo, entre outras, qualquer limitação ao direito de voto das Ações subjacentes às Concessões de Ações Restritas ou ao direito
de receber qualquer dividendo, outro direito ou propriedade), cujas restrições poderão caducar separadamente ou em combinação
naquele momento em parcelas ou outras, que o Comitê poderá considerar apropriadas. Se as condições de investimento aplicáveis
a uma Concessão de Ações Restritas ou Unidades de Ações Restritas se relacionarem exclusivamente à passagem de tempo e
contrato de trabalho ou prestação de serviços contínuos ou à abstenção deles, a última data de investimento da totalidade ou de parte
das Concessões deverá ocorrer até 36 meses após a data dessa Concessão, exceto que a restrição supracitada não se aplica às
Concessões (i) se elas forem realizadas em satisfação às obrigações da Companhia aos Participantes que seriam pagos à vista, (ii)
se elas forem emitidas em relação ao exercício de uma Opção de Compra ou outra Concessão em consideração ao presente ou (iii)
se elas forem Concessões Substitutas.
(b) Qualquer Concessão de Ações Restritas ou Unidades de Ações Restritas poderá ser comprovada da forma considerada
apropriada pelo Comitê, incluindo, entre outros, registro escritural ou emissão de um certificado de ações. Caso qualquer certificado
de ações seja emitido em relação às Ações subjacentes a uma Concessão de Ações Restritas, esse certificado deverá ser registrado
no nome do Participante e deverá portar uma legenda apropriada referente aos termos, condições e restrições aplicáveis a essas
Ações.
8. OUTRAS CONCESSÕES COM BASE EM AÇÕES. O Comitê está, por meio deste, autorizado a outorgar aos Participantes
outras Concessões (incluindo, entre outras, unidades de ações, direitos de apreciação de ações e direitos a dividendos e equivalentes
a dividendos) que são denominadas ou pagas, avaliadas integral ou parcialmente por referência, ou baseadas ou relacionadas a Ações
(incluindo, entre outros, valores mobiliários conversíveis em Ações) consideradas pelo Comitê como consistentes com os objetivos
do Plano. Sujeito aos termos do Plano, o Comitê deverá determinar os termos e condições de Concessões, desde que os direitos aos
dividendos ou equivalentes a dividendos outorgados em conexão a uma Concessão estejam sujeitos aos mesmos critérios de
desempenho, se aplicável, e ao cronograma de investimento que se aplica à Concessão subjacente. Não obstante, o prazo de um
direito de apreciação de ações não deverá exceder 10 (dez) anos. As Ações ou outros valores mobiliários entregues conforme um
direito de compra outorgado nos termos da Seção 8 deverão ser comprados por essa contraprestação, que poderá ser paga pelo
método e nas formas a seguir, incluindo, entre outros, caixa, Ações, outros valores mobiliários, o diferimento de remuneração, outras
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Concessões ou outras propriedades, ou qualquer combinação deles que o Comitê determinar, o valor dessa contraprestação,
conforme estabelecido pelo Comitê, não deverá, exceto no caso de Concessões Substitutas ou diferimento de remuneração, ser
menor que o Valor Justo de Mercado detas Ações ou outros valores mobiliários a partir da data em que ese direito de compra for
outorgado. Concessões em valor integral outorgadas a Colaboadores em consideração ao presente terão um cronograma de
investimento padrão, em um ou mais incrementos, durante um período de serviço de, no mínimo, 3 (três) anos, desde que (i) até 5%
dessas ações autorizadas para emissão, nos termos do Plano, sejam outorgados sem essa restrição e (ii) essa limitação não afete
negativamente os direitos de um participante nos termos de outro plano ou contrato com a AES ou suas subsidiárias.
9.

CONCESSÕES POR DESEMPENHO.

(a) O Comitê está autorizado, por meio deste, a outorgar Concessões por Desempenho a Participantes, incluindo Pessoas
Contempladas, com período mínimo de desempenho de, ao menos, 1 (um) ano de aplicabilidade às concessões outorgadas em
consideração ao presente, se o Comitê pretender que essas Concessões deverão se qualificar como "remuneração qualificada com
base em desempenho", nos termos da Seção 162(m) do Código. A menos que determinado de outra forma pelo Comitê, qualquer
Concessão por Desempenho deverá ser comprovada por um Contrato contendo os termos da Concessão por Desempenho, incluindo,
entre outros, os critérios de desempenho e os termos e condições que poderão ser determinados, de tempos em tempos, pelo Comitê,
em cada caso, não inconsistentes com o presente Plano.
(b) As Concessões por Desempenho deverão ser obtidas e a pagar se os objetivos de desempenho relacionados ou baseados
em uma ou mais das seguintes medidas de desempenho, individualmente, de forma alternativa ou em qualquer combinação, e sujeitas
às modificações ou variações especificadas pelo Comitê, aplicadas à Companhia como um todo ou uma unidade de negócios ou
entidade subsidiária dela, individualmente, de forma alternativa ou em qualquer combinação, e medidas por um período incluindo
qualquer porção de um ano, anualmente ou cumulativa por um período de anos, de forma absoluta ou relativa a uma meta
preestabelecida, a resultados de anos anteriores ou a um grupo de comparação designado, em cada caso, conforme especificado pelo
Comitê: fluxo de caixa (incluindo, entre outros, fluxo de caixa proporcional); fluxo de caixa de operações; lucros (incluindo, entre
outros, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização ou alguma variação deles); lucros por ação, diluídos ou básicos;
lucros por ação a partir de operações contínuas; rotatividade de ativos líquidos; rotatividade do estoque; despesas de capital; dívida;
redução de dívida; capital de giro; retorno sobre investimentos; retorno sobre vendas; vendas líquidas ou brutas; participação de

mercado; valor econômico agregado; custo de capital; mudança de ativo; níveis de redução de gasto; produtividade;
desempenho de entrega; registro e/ou desempenho de segurança; preço de ações; retorno sobre propriedade;
retorno total ao acionista; retorno sobre capital; retorno sobre ativo ou ativo líquido; receita; renda ou lucro líquido;
receita operacional ou receita operacional líquida; receita operacional reajustada para taxas de administração e
depreciação e amortização; lucro operacional ou lucro operacional líquido; margem bruta, margem operacional ou
margem de lucro; e conclusão de aquisições, expansão comercial, diversificação de produtos, penetração em mercados
novos ou expandidos e outros objetivos de execução operacional e administrativa não financeiros. À medida que seja
consistente com a Seção 162(m) do Código, o Comitê poderá determinar, no momento de estabelecimento dos
objetivos de execução, que determinados reajustes deverão se aplicar em totalidade ou parcialmente, da forma
determinada pelo Comitê, para excluir o efeito de qualquer um dos eventos a seguir que ocorrerem durante um
período de execução: a perda de ativo tangível ou intangível; litígio ou sentenças ou acordos; o efeito das mudanças
na legislação tributária, princípios contábeis ou outras leis ou disposições que afetam os resultados relatados,
combinações comerciais, reorganizações e/ou programas de restruturação, incluindo, entre outros, reduções em vigor
e incentivos de aposentadoria prematura; flutuações monetárias e quaisquer itens extraordinários, incomuns, não
frequentes ou não recorrentes, incluindo, entre outros, itens descritos na Discussão da Administração e Análise da
Condição Financeira e Resultados de Operações ou nas demonstrações financeiras e notas delas que constam no
relatório anual da Companhia para período aplicável.
(c) Os objetivos de execução relacionados às medidas de desempenho estabelecidas acima deverão ser preestabelecidos por
escrito pelo Comitê, e a sua conquista certificada por escrito antes do pagamento da Concessão, quando exigido pela Seção 162(m)
e pelos regulamentos promulgados em consequência, e esses objetivos de execução poderão ser medidos durante esses períodos,
conforme determinação do Comitê. Para concessões destinadas a serem "remuneração qualificada com base em desempenho", nos
termos da Seção 162(m) do Código, todos os objetivos de execução deverão ser estabelecidos por escrito até 90 (noventa) dias após
o início do período de execução aplicável. Além de estabelecer os objetivos mínimos de execução sob a qual nenhuma remuneração
deverá ser paga conforme uma Concessão por Desempenho, o Comitê, a seu critério absoluto, poderá criar um cronograma de
desempenho sob o qual um montante menor ou maior que a concessão-alvo poderá ser pago enquanto os objetivos de execução
forem cumpridos. O Comitê, a seu critério absoluto, poderá também estabelecer restrições ou condições adicionais que devem ser
satisfeitas como condição precedente ao pagamento de todas ou de parte de qualquer Concessão por Desempenho. Essas restrições
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ou condições adicionais não precisarão ter base em desempenho e poderão incluir, entre outros, o recebimento, por parte do
Participante, de uma classificação por desempenho anual especificada, o contrato de trabalho contínuo do Participante e/ou a
conquista de objetivos de execução especificados pela Companhia, unidade de negócios ou Participante. Além disso, e não obstante
qualquer disposição contrária do presente Plano, o Comitê, a seu critério absoluto, poderá reduzir o montante de qualquer concessão
a um Participante, se ele concluir que essa redução é necessária ou apropriada, com base em: (i) avaliação do desempenho desse
Participante; (ii) comparação com a remuneração recebida por outras pessoas físicas similarmente situadas, trabalhando na indústria
da Companhia; (iii) resultados e condições financeiras da Companhia; ou (iv) outros fatores e condições que o Comitê considerar
relevantes. Não obstante qualquer disposição contrária do presente Plano, o Comitê não deverá usar sua autoridade discricionária de
aumentar qualquer Concessão por Desempenho que é destinada a ser uma remuneração com base em desempenho, nos termos da
Seção 162(m) do Código.
(d) O valor máximo de (i) Concessões por Desempenho (denominadas à vista) que poderão ser outorgadas a um Participante,
nos termos do Plano, em qualquer ano-calendário da Companhia é de 10.000.000 de dólares e (ii) de Concessões por Desempenho
(denominadas no Capital) que poderão ser outorgadas a um participante, nos termos do Plano, em qualquer ano-calendário da
Companhia, é de 1.000.000 de Ações.
10. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO OU SERVIÇO. Exceto quando determinado de outra forma pelo Comitê
ou previsto pelo Comitê em Contrato aplicável e à medida que não seja inconsistente com a Seção 14(k) do presente, em caso de
rescisão do contrato de trabalho ou serviço, as seguintes disposições deverão se aplicar:
(a) Mediante a rescisão do contrato de trabalho ou cessação de prestação de serviços pelo Participante em virtude de óbito ou
Incapacidade:
(i)
qualquer Concessão (diferentemente das Opções de Compra) então detida pelo Participante deverá ser imediatamente
adiantada e se tornar plenamente investida, passível de exercício e pagamento junto aos investimentos de Concessões por
Desempenho em níveis-alvo de desempenho e
(ii)
qualquer Opção de Compra então detida pelo Participante deverá ser imediatamente adiantada e se tornar
integralmente investida, passível de exercício e pagamento, e deverá vencer na primeira data entre (1) a data em que a Opção de
Compra teria vencido, caso o Participante tivesse continuado nesse contrato de trabalho ou serviço, e (2) um ano após a data de
término do contrato de trabalho ou serviço do Participante.
(b) Mediante a rescisão do contrato de trabalho pela Companhia por justa Causa (conforme determinado pelo Comitê, a seu
critério absoluto) ou sob outras circunstâncias previstas pelo Comitê a seu critério, no Contrato aplicável:
(i)
qualquer Concessão então detida pelo Participante, cujas restrições não tenham caducado, que não é exercível ou
pagável, será automática e integralmente confiscada, e cancelada pela Companhia mediante a rescisão do contrato de trabalho ou
serviço e
(ii)
qualquer Opção de Compra então detida pelo Participante, à medida que exercível, deverá vencer na primeira data
entre (1) a data em que a Opção de Compra teria vencido, caso o Participante tivesse continuado nesse contrato de trabalho ou
serviço, e (2) três meses após a data de término do contrato de trabalho ou serviço do Participante.
(c) Mediante a rescisão do contrato de trabalho ou cessação de prestação de serviços pelo Participante em virtude de
Aposentadoria Qualificada ou Rescisão Involuntária:
(i)
qualquer Concessão (diferentemente das Concessões por Desempenho) então detida pelo Participante, cujas
restrições não tenham caducado, que não é exercível ou pagável, será automática e integralmente confiscada, e cancelada pela
Companhia mediante a rescisão do contrato de trabalho ou serviço;
(ii)
qualquer Opção de Compra então detida pelo Participante deverá vencer imediatamente na primeira data entre (1) a
data em que a Opção de Compra teria vencido, caso o Participante tivesse continuado nesse contrato de trabalho ou serviço, e (2)
cento e oitenta dias após o término do contrato de trabalho ou serviço, exceto que o Incentivo baseado em Opção de Compra de
Ações vença automaticamente na primeira data entre a data estabelecida na cláusula 1 acima e três meses após a data de término do
contrato de trabalho ou serviço desse Participante.
(iii)
qualquer Concessão por Desempenho então detida pelo Participante poderá se tornar parcialmente investida com
base no tempo de serviço trabalhado durante o período de execução com essas unidades investidas se tornando pagáveis mediante a
data de distribuição originalmente programada, sujeita à certificação e ao reajuste do desempenho.
(d) Mediante a rescisão do contrato de trabalho ou cessação de prestação de serviços pelo Participante, por qualquer motivo
diferente de óbito, Incapacidade, Aposentadoria Qualificada, Rescisão Involuntária ou rescisão do contrato de trabalho ou serviço
pela Companhia por justa Causa (conforme determinado pelo Comitê, a seu critério absoluto) ou sob outras circunstâncias previstas
pelo Comitê, a seu critério, no Contrato aplicável:
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(i)
qualquer Concessão (diferentemente das Concessões por Desempenho) então detida pelo Participante, cujas
restrições não tenham caducado, que não é exercível ou pagável, será automática e integralmente confiscada, e cancelada pela
Companhia mediante a rescisão do contrato de trabalho ou serviço;
(ii)
qualquer Opção de Compra então detida pelo Participante deverá vencer, no máximo, imediatamente na primeira
data entre (1) a data em que a Opção de Compra teria vencido, caso o Participante tivesse continuado nesse contrato de trabalho ou
serviço, e (2) cento e oitenta dias após o término do contrato de trabalho ou serviço, exceto que o Incentivo baseado em Opção de
Compra de Ações vença automaticamente na primeira data entre a cláusula 1 acima e três meses após a data de término do serviço
desse Participante e
(iii)
qualquer Concessão por Desempenho então detida pelo Participante que não é, será automática e integralmente
confiscada, e cancelada pela Companhia mediante a rescisão do contrato de trabalho ou serviço.
11. DURAÇÃO. O Plano deverá entrar em vigência a partir de 1.° de fevereiro de 2003, sujeito à aprovação pelos acionistas
da Companhia. Nenhuma Concessão deverá ser outorgada, nos termos do Plano, após o décimo aniversário da última data em que
a Companhia obteve a aprovação do Plano pelos acionistas. No entanto, a menos que expressamente previsto de outra forma no
Plano ou em um Contrato aplicável, qualquer Concessão outorgada poderá se estender além dessa data e a autoridade do Comitê de
administrar o Plano e aditar, alterar, ajustar, suspender, interromper ou rescindir qualquer Concessão ou renunciar a quaisquer
condições ou direitos nos termos dessa Concessão e a autoridade do Conselho de auditar o Plano deverão se estender além dessa
data.
12. ADITAMENTO, MODIFICAÇÃO E RESCISÃO.
(a) Exceto à medida que proibido pela lei aplicável, e a menos que expressamente previsto de outra forma em um Contrato ou
no Plano, o Conselho poderá aditar, alterar, suspender, interromper ou rescindir o Plano ou qualquer parte dele a qualquer momento,
desde que, no entanto, nenhum aditamento, alteração, suspensão, interrupção ou rescisão ocorra sem (i) a aprovação do acionista,
se tal aprovação for necessária para cumprir qualquer exigência tributária ou regulatória que o Conselho considerar necessário ou
desejável qualificar ou cumprir ou (ii) a anuência do Participante afetado, se tal ação afetar negativamente os direitos desse
Participante sob qualquer Concessão pendente. Não obstante qualquer disposição contrária, o Comitê poderá aditar o Plano de tal
forma que seja necessário para possibilitar que o Plano alcance seus objetivos declarados em qualquer jurisdição fora dos Estados
Unidos de forma tributária eficiente e em conformidade com as regras e regulamentos locais. Não obstante qualquer disposição
precedente ou contrária do Plano ou de uma Concessão, (i) o Comitê poderá, a qualquer momento (sem a anuência de qualquer
Participante), modificar ou aditar toda ou qualquer disposição do Plano ou de uma Concessão, à medida que necessário para estar
em conformidade com as disposições do Plano ou de uma Concessão com a Seção 162(m), Seção 409A, os regulamentos emitidos
em consequência ou uma exceção deles, ou outra lei aplicável, independentemente de a modificação ou aditamento da Concessão
afetar negativamente os direitos de um Participante e (ii) o Comitê não poderá, sem aprovação do acionista, reduzir o preço de
exercício de qualquer Opção de Compra ou direito de apreciação de ações, trocar qualquer Opção de Compra underwater ou direito
de apreciação de ações para pagamento à vista ou nova outorga de uma Opção de Compra ou direito de apreciação de ações com
menor preço de exercício ou tomar outra providência em relação às Opções de Compra ou direitos de apreciação de ações pendentes
que é tratada como repactuação das Opções de Compra ou direitos de apreciação de ações, nos termos dos princípios contábeis
geralmente aceitos.
(b) O Comitê poderá renunciar a quaisquer condições ou direitos, aditar quaisquer termos ou aditar, alterar, suspender,
interromper ou rescindir qualquer Concessão outorgada, de forma prospectiva ou retroativa, sem a anuência do Participante, titular

ou beneficiário de uma Concessão, desde que nenhuma ação impeça substancialmente os direitos de um Participante
ou titular ou beneficiário nos termos de qualquer Concessão outorgada nos termos do Plano.
(c) Em relação aos Participantes que residem ou trabalham fora dos Estados Unidos, o Comitê poderá, a seu critério exclusivo,
alterar ou, de outra forma, modificar, sem aprovação do Conselho ou acionistas, os termos do Plano ou de Concessões relacionados
ao Participante, a fim de colocar esses termos em conformidade com as disposições da legislação local, desde que tal aditamento ou
outra modificação não aumente o número total de Ações reservadas para os fins do Plano sem a aprovação dos acionistas da
Companhia.
(d) O Comitê deverá ser autorizado a fazer reajustes nos termos e condições, e nos critérios incluídos nas Concessões, em
reconhecimento a eventos incomuns e não recorrentes (incluindo, entre outros, um evento que afete a Companhia ou as
demonstrações financeiras da Companhia ou das mudanças em leis, regulamentos ou princípios contábeis aplicáveis), sempre que o
Comitê determinar que tais reajustes sejam apropriados para impedir a diluição ou aumento dos benefícios ou benefícios potenciais
destinados a serem disponibilizados nos termos do Plano.
(e)

À medida que não seja inconsistente com a Seção 14(k) do presente, em relação a uma Mudança de Controle ou um evento
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descrito na Seção 4(e), o Comitê poderá, a seu critério, (i) cancelar toda ou qualquer Concessão pendente nos termos do Plano, em
contraprestação ao pagamento ao titular de cada Concessão cancelada de um montante igual à parcela da contraprestação que teria
sido paga ao titular, conforme tal transação, se a Concessão tivesse sido integralmente investida e exercível, e tivesse sido
integralmente,
exercida, imediatamente antes de tal transação, menos o preço de exercício se tivesse sido pago para tanto, ou (ii) se o montante
líquido referido na cláusula (i) for negativo, cancelar a Concessão sem contraprestação ou pagamento de qualquer espécie.
Pagamento de qualquer montante a pagar, de acordo com a frase anterior, poderá ser realizado à vista e/ou em valores mobiliários
ou outra propriedade, a critério do Comitê.
13. MUDANÇA DE CONTROLE. Exceto quando previsto expressamente de outra forma no Contrato aplicável, e à medida
que não esteja inconsistente com a Seção 14(k) do presente documento, mediante a consumação de uma Mudança de Controle, o
Comitê poderá, mas não deverá ser obrigado a, (i) adiantar, investir ou causar a caducidade das restrições em relação a toda ou
qualquer parcela de uma Concessão, (ii) cancelar essas Concessões para pagamento à vista do valor justo (conforme determinado a
critério absoluto do Comitê), que, no caso de Opções e direitos de apreciação de ações, poderá ser igual ao excedente, se houver,
do valor da contraprestação a ser paga na transação de Mudança de Controle aos titulares do mesmo número de Ações sujeitas às
Opções de Compra ou direitos de apreciação de ações (ou, se nenhuma contraprestação for paga em qualquer transação, o Valor
Justo de Mercado das Ações sujeito às Opções de Compra ou direito de apreciação de ações) sobre o preço de exercício agregado
dessas Opções de Compra ou direitos de apreciação de ações (e, de outra forma, o Comitê poderá cancelar as Concessões sem
contraprestação, se o Valor Justo de Mercado agregado das Ações, sujeito às Concessões, for menor ou igual ao preço de exercício
agregado dessas Opções de Compra ou direitos de apreciação de ações), ou (iii) prever a emissão de Concessões Substitutas que
preservarão materialmente os termos aplicáveis de quaisquer Concessões afetadas previamente outorgadas em consideração ao
presente, conforme determinado pelo Comitê a seu critério absoluto.
14. DIVERSOS.
(a) Nada contido no Plano ou em qualquer Contrato deverá conferir ao Participante o direito de continuar no serviço ou
contrato de trabalho da Companhia ou qualquer Afiliada ou afetar qualquer direito que a Companhia ou a Afiliada poderá ter que
rescindir ou modificar o contrato de trabalho ou prestação de serviço do Participante com ou sem justa Causa.
(b) A Companhia deverá ter o direito de reter em fonte o pagamento de caixa ou Capital a um Participante ou outra pessoa,
nos termos do Plano, de um montante suficiente para cobrir impostos com retenção obrigatória na fonte, incluindo impostos de plano
de saúde e previdência social do Participante (FICA), e impostos de renda federais, estaduais, locais ou outros impostos aplicáveis
("Impostos") em relação à renda decorrente do pagamento da Concessão. A Companhia deverá ter o direito de exigir o pagamento
de Impostos antes da emissão do Capital, de acordo com a Concessão. O Comitê poderá, se considerar apropriado, no caso de um
Participante, reter os Impostos pela redução do número de Ações entregues a essa pessoa física ou permitir que o Participante eleja
cobrir toda ou qualquer parte das retenções obrigatórias e cobrir qualquer retenção adicional até o montante necessário para cobrir
os Impostos em relação à receita decorrente do pagamento da Concessão, pela redução do número de Ações entregues à pessoa física
ou um retorno subsequente à Companhia das Ações detidas pelo Participante ou outra pessoa, em cada caso, avaliada da mesma
forma usada na computação dos impostos com retenção na fonte, nos termos das leis aplicáveis. Não obstante o precedente ou
qualquer disposição contrária do Plano, qualquer exercício sem caixa assistido por corretor deverá cumprir as exigências de
classificação patrimonial da Codificação de Normas Contábeis (ASC) 718, e qualquer retenção satisfeita através de liquidação
líquida deverá ser limitada às exigências mínimas de retenção estatutária.
(c) Concessões recebidas por um Participante nos termos do presente Plano não deverão ser consideradas parte da remuneração
regular e recorrente de um Participante para fins de leis de rescisão, indenização ou verba indenizatória, e não deverão ser incluídas
ou ter qualquer efeito sobre a determinação dos benefícios sob qualquer outro plano de benefícios do colaborador ou acordo
semelhante previsto pela Companhia ou uma Afiliada, a menos que previsto expressamente pelo outro plano, contrato ou acordo,
ou a menos que o Comitê assim determine. Nenhuma disposição do Plano deverá impedir que a Companhia adote ou mantenha em
vigência outros acordos ou acordos de remuneração adicionais, inclusive acordos de incentivo prevendo a emissão de opções de
compra e capital, e concessões que não se qualificam nos termos da Seção 162(m) do Código, e esses acordos poderão

ser geralmente aplicáveis ou aplicáveis somente em casos específicos.
(d) Sujeito às disposições do Plano, (i) nenhuma Concessão e nenhum direito, nos termos de qualquer Concessão, deverão ser
passíveis de cessão, alienação, venda ou transferência por um Participante, exceto por própria vontade ou por meio das leis de
sucessão e distribuição contanto que, se assim determinado pelo Comitê, um Participante possa, da forma estabelecida pelo Comitê,
designar um beneficiário para exercer os direitos do Participante e receber qualquer propriedade distribuível, em relação a qualquer
Concessão, mediante o óbito do Participante; (ii) cada Concessão e cada direito, nos termos de qualquer Concessão, deverão ser
exercíveis durante a vida do Participante somente pelo Participante ou, se permissível nos termos da lei aplicável, pelo guardião ou
representante legal do Participante; e (iii) nenhuma Concessão e nenhum direito, nos termos de qualquer Concessão, poderão ser
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penhorados, alienados, anexados ou, de outra forma, onerados, e qualquer penhora, alienação, anexação ou oneração pretendida
deles deverá ser nula e inaplicável contra a Companhia. As disposições do presente parágrafo não deverão se aplicar a qualquer
Concessão que tenha sido integralmente exercida, obtida ou paga, conforme seja o caso, e não deverão impedir o confisco de uma
Concessão, de acordo com os seus termos.
(e) O presente Plano não deverá ser financiado, e a Companhia não terá que segregar ativos que poderão, a qualquer momento,
ser representados por Concessões, nos termos do presente Plano. Nem a Companhia, suas Afiliadas, Comitê nem o Conselho deverão
ser considerados agentes fiduciários de quaisquer montantes que serão pagos, nos termos do presente Plano, nem nada contido neste
Plano ou qualquer providência tomada de acordo com suas disposições deverá criar ou ser interpretado para criar relação fiduciária
entre a Companhia e/ou suas Afiliadas e um Participante ou Sucessor. À medida que qualquer pessoa adquira o direito de receber
uma Concessão nos termos do presente Plano, esse direito não deverá ser maior que o direito de um credor geral quirografário na
Companhia.
(f) Qualquer responsabilidade da Companhia com qualquer Participante em relação a uma Concessão deverá ter base
exclusivamente nas obrigações contratuais criadas pelo presente Plano e pelo Contrato aplicável. Exceto quando exigido por lei,
nem a Companhia nem qualquer membro ou ex-membro do Conselho ou do Comitê, nem qualquer outra pessoa participante
(incluindo a participação conforme uma delegação de autoridade, nos termos da Seção 3(i) do presente) em qualquer determinação
de questão, nos termos do presente Plano, ou na interpretação, administração ou aplicação do presente Plano, deverão responder a
qualquer parte por qualquer providência tomada ou não tomada, nos termos do presente Plano.
(g) Nenhum Certificado de Ações distribuível conforme o presente Plano deverá ser emitido e entregue, a menos que a emissão
desse certificado cumpra todas as exigências legais aplicáveis, incluindo, entre outros, a conformidade com as disposições das leis
estaduais de valores mobiliários aplicáveis, a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme aditadas e em vigência de tempos em
tempos ou qualquer estatuto sucessor, a Lei do Mercado de Valores e as exigências das bolsas em que as Ações da Companhia
poderão, nesse momento, estar listadas.
(h) À medida que as leis federais não controlem, o presente Plano e todas as determinações feitas e as providências tomadas
de acordo com o presente Plano deverão ser regidos pelas leis de Delaware e interpretados de acordo.
(i) Na hipótese de qualquer disposição do presente Plano ser considerada ilegal ou inválida, por qualquer motivo, a ilegalidade
ou invalidade não deverá afetar as disposições restantes do presente Plano, e o presente Plano deverá ser interpretado e aplicado
como se a disposição ilegal ou inválida não tivesse sido incluída.
(j) Nenhuma ação fracionária deverá ser emitida ou entregue de acordo com o presente Plano ou qualquer Contrato, e o Comitê
deverá determinar se caixa, outros valores mobiliários ou outras propriedades deverão ser pagos ou transferidos no lugar das ações
fracionárias ou se as Ações fracionárias ou direitos sobre elas deverão ser cancelados, rescindidos ou eliminados.
(k) Não obstante qualquer disposição contrária do Plano ou de um Contrato, se uma Concessão ou benefício previsto nos
termos do presente Plano estiver sujeito às disposições da Seção 409A, as disposições do plano e de qualquer Contrato aplicável
deverão ser administradas e interpretadas de forma necessária a cumprir a Seção 409A ou uma exceção dela (ou desconsideradas à
medida que tal disposição não puder ser administrada ou interpretada). As disposições a seguir deverão ser adotadas quando
aplicável:
(i) Se um Participante for Colaborador Especificado, e um pagamento sujeito à Seção 409A (e não extraído dela) ao Participante
for devido mediante Desvinculação do Serviço, esse pagamento deverá ser atrasado por um período de 6 (seis) meses a contar da
data em que o Participante se Desvincular do Serviço (ou, se previamente, o óbito do Participante). Qualquer pagamento que teria
sido devido durante o período de seis meses será pago imediatamente após o fim do período de seis meses, no mês subsequente ao
mês do aniversário de seis meses da data de rescisão, a menos que outra data em conformidade seja especificada no Contrato
aplicável.
(ii) Para os fins da Seção 409A, e à medida que aplicável a qualquer Concessão ou benefício, nos termos do Plano, pretendese que os eventos de distribuição se qualifiquem como eventos de distribuição permissíveis para os fins da Seção 409A, e deverão
ser interpretados de acordo. Em relação aos pagamentos sujeitos à Seção 409A, a Companhia se reserva o direito de adiantar e/ou
diferir qualquer pagamento, à medida que permitido e consistente com a Seção 409A. Se um Participante tiver se Desvinculado do
Serviço ou um contrato de trabalho for determinado com base em todos os fatos e circunstâncias, e à medida que aplicável a qualquer
Concessão ou benefício, de acordo com as orientações emitidas nos termos da Seção 409A. Para essa finalidade, presume-se que
um Participante tenha vivenciado uma Desvinculação de Serviço quando o nível de serviços de boa-fé executados de forma
permanente se reduz a um nível igual ou menor que 20% (vinte por cento) do nível médio deserviços de boa-fé executados

durante o período imediatamente anterior de 36 (trinta e seis) meses ou outro período aplicável previsto pela Seção
409A.
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(iii) O Comitê, a seu critério, poderá especificar as condições sob as quais pagamento de toda ou qualquer parte da Concessão
poderá ser diferido até data posterior. Diferimentos deverão ocorrer por períodos ou até a ocorrência desses eventos e mediante os
termos e condições que o Comitê determinar, a seu critério, de acordo com as disposições da Seção 409A, os regulamentos e outras
orientações vinculantes promulgadas em consequência, desde que, no entanto, nenhum diferimento seja permitido em relação às
Opções de Compra e outros direitos de apreciação de ações sujeitos à Seção 409A. Uma eleição deverá ser realizada arquivando
uma eleição junto à Companhia (em formulário fornecido pela Companhia) em 31 de dezembro de cada ano-calendário ou
imediatamente anterior ao início do ano-calendário (ou outro período de serviço aplicável) a que essa eleição se relaciona (ou outra
data que poderá ser especificada pelo Conselho, à medida que consistente com a Seção 409A), e deverá ser irrevogável por esse
ano-calendário aplicável (ou outro período de serviço).
(iv) As Opções de Compra de Ações Não Qualificadas e outros direitos de ações sujeitos à Seção 409A deverão ser outorgadas
sob os termos e condições consistentes ao Reg. Tes. § 1.409A-1(b)(5), de tal forma que tal Concessão não constituta um diferimento
de remuneração, nos termos da Seção 409A. Consequentemente, qualquer Concessão poderá ser outorgada a Participantes da
Companhia e suas subsidiárias e afiliadas em que a Companhia tiver participação controladora. Ao determinar se a Companhia
possui participação controladora, as regras do Reg. Tes. §1.414(c)-2(b)(2)(i) deverão se aplicar, desde que a expressão "ao menos
50%" seja usada no lugar de "ao menos 80%" em cada lugar em que aparecer, desde que também onde existirem razões comerciais
legítimas (dentro do significado do Reg. Tes. § 1.409A-5(h)(3)), a expressão "ao menos 20%" seja usada no lugar de "ao menos
80%" em cada lugar em que aparecer. As Regras do Reg. Tes. §§ 1.414(c)-3 e 1.414(c)-4 deverão se aplicar para determinação da
participação societária.
(v) Não obstante qualquer disposição contrária no presente instrumento e em relação às Opções de Compra que foram obtidas
e investidas nos termos do Plano antes de 1.° de janeiro de 2005 (conforme determinado nos termos da Seção 409A), as Opções de
Compra com Direito Adquirido são destinadas a ser isentas da Seção 409A, e deverão ser administradas e interpretadas da forma
destinada a garantir que a Opção de Compra com Direito Adquirido permaneça isenta da Seção 409A. Nenhum aditamento ou outra
modificação deverá ser realizada às Opções de Compra com Direito Adquirido, exceto se especificamente estabelecido em
documento escrito separado, e nenhum aditamento ou modificação ao Plano deverá ser interpretado de tal forma que cause
modificação substancial (dentro do significado da Seção 409A, incluindo o Reg. Tes. § 1.409A-6(a)(4)) a qualquer Opção de Compra
com Direito Adquirido.
(vi) Em nenhum caso, o membro do Conselho, o Comitê ou a Companhia (ou seus colaboradores, Diretores ou Conselheiros)
deverá responder ao Participante (ou qualquer outra Pessoa) devido à não satisfação, por parte de uma Concessão, das exigências
da Seção 409A.

The AES Corporation
Por:

/s/

TISH MENDOZA

Tish Mendoza,
Diretora-Chefe de Recursos Humanos e SVP
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