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FATO RELEVANTE
A AES Brasil Energia S.A. (“AES Brasil” ou “Companhia”) (B3: AESB3), controladora direta da AES Tietê
Energia S.A. (“AES Tietê”), em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº. 6.404/76 e nos termos da
Instrução CVM nº. 358, de 03.01.2002, e demais disposições aplicáveis, em continuidade ao Fato Relevante de
27 de dezembro de 2020, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
Dando prosseguimento à nossa estratégia de crescimento e diversificação de portfólio, a AES Tietê concluiu na
presente data a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social das sociedades de propósito
específico (“SPEs”) que compõem o Complexo Eólico MS e o Complexo Eólico Santos (conjuntamente, o
“Projeto”), antes pertencentes à Cubico Brasil S.A.. (“Operação”).
O valor total da Operação (Enterprise Value) foi de R$ 772 milhões (“Preço de Aquisição”), a ser ajustado conforme
a variação de capital de giro e dívida líquida do Projeto em relação ao balanço-base da transação, e composto:
(i) pelo pagamento de R$ 589 milhões; e (ii) pela assunção da dívida líquida do Projeto de R$ 183 milhões (data
base 30 de abril de 2021).
O Projeto está localizado em dois sites na costa dos Estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, uma das regiões
mais privilegiadas em recursos eólicos do País, passando a agregar 158,5 MW de capacidade instalada ao portfólio
da AES Tietê. Em operação desde 2013, o Projeto está 100% contratado no mercado regulado (LER 2009 e LEN
2011) por um prazo de 20 anos, a um preço de R$ 226,81/MWh1. Com a conclusão da Operação a AES Brasil
passará a contar com uma capacidade instalada de 4,2 GW do seu portfólio 100% renovável.
Aprovações Aplicáveis
A AES Tietê convocará, caso necessário, uma assembleia geral extraordinária de acionistas para a ratificação da
Operação nos termos do art. 256, §1º da Lei das S.A., tão logo seja finalizado laudo de avaliação preparado por
consultoria especializada confirmando a sua necessidade. Eventuais condições de exercício de direito de retirada
por acionistas dissidentes, caso aplicável, serão informadas oportunamente.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados sobre os fatos
subsequentes.

São Paulo, 30 de abril de 2021
AES BRASIL ENERGIA S.A.
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Presidente e
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
AES Brasil Energia S.A. (“AES Brasil” or “Company”) (B3: AESB3), direct controlling company of AES Tietê
Energia S.A. (“AES Tietê”), in compliance with Article 157, Paragraph 4 of Federal Law 6,404/76 and in accordance
with CVM Instruction 358, of January 3, 2002, and other applicable provisions, in addition to the Material Fact
published on December 27, 2020, hereby informs its shareholders and the general market what follows:
In pursuit of our growth and portfolio diversification strategy, AES Tietê concluded on the date hereof the acquisition
of all shares representing the capital of the special purpose entities (“SPEs”) comprising the MS Wind Complex and
the Santos Wind Complex (collectively, the “Project”), previously belonging to Cubico Brasil SA. (“Operation”).
The total value of the acquisition (Enterprise Value) was R$ 772 million (“Acquisition Price”), to be adjusted
according to the variation in working capital and net debt of the Project in relation to the base balance of the
transaction, comprising: (i) the payment of R$ 589 million; and (ii) the assumption of the Project's net debt of
R$ 183 million (as of April 30, 2021).
The Project is located at two sites on the coast of the states of Rio Grande do Norte and Ceará, one of the most
privileged regions in terms of wind resources in the country, adding 158.5 MW of installed capacity to AES Tietê's
portfolio. Operational since 2013, the Project is fully sold at the regulated market (LER 2009 and LEN 2011) for a
20-year term, at a price of R$ 226,81/MWh1. With the conclusion of the Operation, AES Brasil now has an installed
capacity of 4.2 GW from its 100% renewable portfolio.
Applicable Approvals
AES Tietê will call, if necessary, an extraordinary general shareholders' meeting to ratify the Transaction under the
terms of art. 256, § 1 of the Brazilian Corporate Law, as soon as appraisal report prepared by a specialized firm
stating said need is concluded. Any conditions for exercising the right to withdraw by dissenting shareholders, if
applicable, will be informed in due course.
The Company will keep the Market and its shareholders duly informed of future developments.

São Paulo, April 30, 2021
AES BRASIL ENERGIA S.A.
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
CEO and
Executive Vice-President and Investor Relations Officer
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