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COMUNICADO AO MERCADO
FECHAMENTO DA OPERAÇÃO DE COMPRA
DO PROJETO SERRA DO ASSURUÁ
A ENGIE BRASIL ENERGIA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, CNPJ
nº 02.474.103/0001-19 (“ENGIE” ou “Companhia”), vem, em cumprimento ao disposto na
Resolução CVM nº 44/2021, de 23 de agosto de 2021, dando sequência à divulgação feita
pelo Comunicado ao Mercado divulgado em 5 de maio de 2022, informar aos seus
investidores, investidoras e ao mercado em geral o quanto segue:
Nesta data, após o cumprimento de determinadas condições precedentes, foi concluída a
aquisição dos direitos de desenvolvimento do Projeto Serra do Assuruá (“Projeto”) junto à
PEC Energia S.A. (“PEC”) pela ENGIE Brasil Energias Complementares Participações Ltda.,
uma controlada da Companhia. A aquisição inclui a totalidade das ações de emissão da
Maracanã Geração de Energia e Participações S.A., subsidiária da PEC, e dos ativos
relacionados ao Projeto detidos por ambas as companhias. O Projeto tem capacidade
instalada total já outorgada de 882 MW, é composto por 24 parques eólicos e está localizado
no município de Gentio do Ouro, estado da Bahia.
O preço máximo da aquisição é de aproximadamente R$ 265.000.000,00 (duzentos e
sessenta e cinco milhões de reais). Os pagamentos serão realizados conforme o
cumprimento de marcos relacionados ao cronograma de desenvolvimento do Projeto.
A operação não constitui para a ENGIE investimento relevante, nem se enquadra nas
disposições do artigo 256 da Lei Nº 6.404/76, razão pela qual não será submetida à ratificação
de acionistas em assembleia geral.

Florianópolis, 21 de junho de 2022.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor-Presidente e de
Relações com Investidores
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