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FATO RELEVANTE
A AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.,
sociedade anônima com sede na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará, na Rodovia CE
422, s/nº, Km 02, Complexo Industrial e Portuário do Pecém, CEP 61680-000, inscrita no
CNPJ sob o nº 12.528.708/0001-07, registrada na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) como companhia aberta categoria “A” (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, e na regulamentação da CVM, em especial a Resolução CVM nº 44, de 23 de
agosto de 2021, e na Instrução CVM n.º 567, de 17 de setembro de 2015 (“ICVM 567”),
comunica aos acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou
a criação de programa de recompra de até 4.000.000 (quatro milhões) de ações
ordinárias de sua emissão, correspondentes a aproximadamente 2% (dois por cento) de
suas ações em circulação (“Programa de Recompra”).
Por meio do Programa de Recompra, a Companhia pretende aplicar recursos disponíveis
na aquisição em bolsa de ações ordinárias de sua emissão, a preços de mercado, visando
à geração de valor aos acionistas na medida em que, no entendimento da administração,
a cotação atual não reflete o real valor dos seus ativos e a perspectiva futura de
rentabilidade e possibilidade de geração de resultados. Adicionalmente, nota-se que as
ações adquiridas deverão ser mantidas em tesouraria e posteriormente poderão ser
destinadas às seguintes finalidades: (i) aos beneficiários de planos de incentivos
baseados em ações; e/ou (ii) para fazer frente a pagamentos no âmbito de contrato de
prestação de serviços firmado pela Companhia e pela Falconi Consultores S.A
(“Contratada”), tendo por objeto, dentre outras finalidades, aprimorar e consolidar o
programa de excelência operacional e sistema de gestão da Companhia a fim de
robustecer os processos e procedimentos internos de produção, e que prevê a alienação
de até 1.600.000 (um milhão e seiscentos mil) ações ordinárias de emissão da
Companhia a título de pagamento parcial pelos serviços prestados (“Contrato Consultoria”).

A celebração do Contrato – Consultoria, bem como a respectiva alienação de ações
ordinárias de emissão da Companhia a título de pagamento, também foram objeto de
aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia nesta data.
A Companhia ressalta que os termos, condições, objetivos e características do Programa
de Recompra e do Contrato – Consultoria estão detalhadamente descritos na ata da
reunião do Conselho de Administração da Companhia disponibilizada para consulta
nesta data nas páginas eletrônicas da Companhia e da CVM, em atendimento às
informações exigidas pela regulamentação aplicável, em especial a ICVM 567.
Caucaia, 29 de novembro de 2021.
Bruno Lolli
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., a
corporation headquartered at Rodovia CE 422, s/nº, Km 02, Pecém Industrial and Port
Complex, CEP 61680-000, in the city of Caucaia, Ceará state, inscribed in the register of
corporate taxpayers (CNPJ) under number 12.528.708/0001-07, registered with the
Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) as a category “A” publicly held
company (“Company” or “Aeris”), pursuant to paragraph 4 of article 157 of Law 6,404,
of December 15, 1976, as amended, and CVM regulation, especially CVM Resolution 44,
of August 23, 2021, and CVM Instruction 567, of September 17, 2015 (“CVMI 567”),
hereby communicates its shareholders and the market in general that:
At the meeting held on this date, the Company’s Board of Directors approved the
creation of the buyback program up to 4,000,000 (four million) common shares issued
by the Company, corresponding to approximately 2% (two percent) of your share
outstanding (“Buyback Program”).
Through the Buyback Program, the Company intends to use the available proceeds to
acquire its shares, at market price, on the stock exchange, aiming at creating value for
shareholders, as Management believes that the current share price does not reflect the
Company’s actual assets’ value, the future profitability prospects and the likelihood of
generating results. It is also worth noting that the acquired shares shall be held in
treasury and can be later allocated to: (i) beneficiaries of share-based incentive plans;
and/or (ii) meet payments within the scope of the service agreement entered into/to be
entered into by the Company and Falconi Consultores S.A (“Service Provider”), with
purpose, among other things, at improving and consolidating the Company’s
operational excellence program and its management system, in order to bolster internal
production processes and procedures, providing for the sale of up to 1,600,000 (one
million and six hundred) common shares issued by the Company as partial payment for
services provided (“Agreement - Consulting Services”).

The execution of the Agreement - Consulting Services and the respective sale of
common shares issued by the Company to pay for the services have been the object of
approval by the Company’s Board of Directors on this date.

The Company emphasizes that the terms, conditions, aim and characteristics of the
Buyback Program and the Agreement - Consulting Services are detailed in the minutes
of the Company’s Board of Directors’ Meeting made available for consultation on the
websites of the Company and the CVM, pursuant to the information required by the
applicable regulation, especially CMV Instruction 567.

Caucaia, November 29, 2021.
Bruno Lolli
Planning and Investor Relations Officer

