AES BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 37.663.076/0001-07
NIRE 35.300.552.644

FATO RELEVANTE
A AES Brasil Energia S.A. (“AES Brasil”) (B3: AESB3), em cumprimento ao disposto do artigo 157, parágrafo
4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), na Resolução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM
44”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que firmou, por meio de uma subsidiária, na data de hoje,
um Acordo de Investimento (“Acordo”) para a constituição de uma joint venture com controle compartilhado tendo
por objeto a geração de energia eólica (“JV” e “Projeto”), com uma subsidiária integral da Unipar Carbocloro S.A
(“Unipar”).
A AES Brasil e a Unipar repetem a parceria de sucesso em um novo Projeto de autoprodução que possuirá 91 MW
de capacidade eólica instalada, equivalentes a 46 MW médios de energia assegurada a P50, dos quais 40 MW
médios serão comercializados por meio de um contrato com prazo de 20 anos (“PPA”) a ser firmado entre JV e
Unipar na data do fechamento da operação e com início de vigência em 2024.
O Projeto será desenvolvido no Complexo Eólico Cajuína (“Complexo”), no Estado do Rio Grande do Norte, após
o cumprimento das condições precedentes para o fechamento do negócio previstas no Acordo, com início da
construção previsto para o 2T22. O CAPEX estimado para o desenvolvimento do parque eólico é de
aproximadamente R$ 5,6 milhões/MW instalado.
A AES Brasil reforça sua estratégia de crescimento e diversificação de portfólio da Companhia por meio de
desenvolvimento de projetos de fontes complementares à hídrica e com contratos de longo prazo e com retornos
consistentes, visando a criação de valor para os acionistas.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados sobre os fatos
subsequentes.

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

AES BRASIL ENERGIA S.A.
Alessandro Gregori
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
AES Brasil Energia S.A. (“AES Brasil”) (B3: AESB3), , in compliance with Article 157, Paragraph 4 of Federal
Law 6,404, of December 15, 1976, as amended, and Rule 44 issued on August 23, 2021 by the Securities and
Exchange Commission of Brazil (CVM), as amended, informs its shareholders and the market that on this date it
entered into, through a subsidiary, with a wholly-owned subsidiary of Unipar Carbocloro S.A. (“Unipar”), an
Investment Agreement (“Agreement”) for the constitution of a joint venture with shared control for the purpose of
wind power generation (“JV” and “Project”).
AES Brasil and Unipar repeat a successful partnership in a new self-production project that has 91 MW of installed
wind capacity, equivalent to 46 MW average of assured energy at P50, of which 40 MW average will be sold through
a contract to 20-year term ("PPA") to be signed between the JV and Unipar on the closing date of the transaction
and effective in 2024.
The Project will be developed at the Cajuína Wind Complex (“Complex”), in the State of Rio Grande do Norte, after
the fulfillment of the precedent conditions for the closing of the operation provided for in the Agreement, with
construction beginning scheduled for the second quarter of 2022. Estimated CAPEX for the development of the
wind farm is approximately R$ 5.6 million/installed MW.
AES Brasil reinforces its portfolio growth and diversification strategy through the development of projects from
renewable sources and complementary to hydro sources, with long-term contracts and solid returns, aimed at
creating value for its shareholders.
The Company will keep the market and its shareholders timely and duly informed about the subsequent facts.

São Paulo, December 22nd, 2021.

AES BRASIL ENERGIA S.A.
Alessandro Gregori
Chief Financial and Investor Relations Officer

