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ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 
COMPANHIA ABERTA – CNPJ 02.474.103/0001-19 

NIRE 4230002438-4 

 

FATO RELEVANTE 
 

Informações relativas à Assembleia Geral Ordinária 

 

ENGIE Brasil Energia S.A. (“EBE” ou “Companhia”), nos termos do art. 157, §4º da Lei 

nº 6.404/76 e na forma da Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao 

mercado em geral as seguintes informações a respeito da Assembleia Geral Ordinária 

(“AGO”), a ser realizada em 28 de abril de 2020, às 10h30min, na sede da Companhia. 

 

Desde os primeiros fatos relacionados à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a 

administração da Companhia tem acompanhado com atenção os desdobramentos 

destes eventos e as medidas que vem sendo adotadas pelas autoridades públicas 

visando ao combate da crise. 

 

Como ainda existe incerteza com relação ao alcance da crise e os seus impactos para 

a economia brasileira, para o setor de energia e para a Companhia, em particular, e em 

vista dos fatos novos ocorridos a partir da data de convocação da AGO, a administração 

passou a explorar alternativas relacionadas especificamente à proposta de destinação 

do lucro líquido do exercício de 2019, visando manter a distribuição substancial do lucro 

do período, na forma de dividendos, e ao mesmo tempo garantir a preservação do caixa 

da Companhia e a realização dos investimentos previstos em seu plano de negócios. 

 

Dessa forma, nesta data o Conselho de Administração aprovou, com opinião favorável 

do Conselho Fiscal, que a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social de 

2019, a ser submetida aos acionistas na AGO: (i) continue a contemplar a distribuição 

de dividendos no montante de R$ 893.399.909,16 (oitocentos e noventa e três milhões, 

trezentos e noventa e nove mil, novecentos e nove reais e dezesseis centavos) e juros 

sobre o capital próprio no valor de R$ 354.000.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro 

milhões de reais), que correspondem a 56,8% do lucro líquido do exercício de 2019; e 

(ii) reter o saldo remanescente, no valor de R$ 949.743.683,28 (novecentos e quarenta 

e nove milhões, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte 

e oito centavos), com base em orçamento de capital a ser submetido à deliberação dos 

acionistas na AGO, que tem por fim servir como parte das fontes de recursos destinados 

à aplicação direta na manutenção do parque produtivo e investimento em novos 

empreendimentos, conforme detalhado na proposta de orçamento de capital, ao invés 

de distribuir como dividendos complementares. 
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Os acionistas podem encontrar anexos a este fato relevante cópias (i) do orçamento de 

capital, compreendendo todas as fontes de recursos e aplicações de capital propostos 

(Anexo 1); e (ii) do Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/09, contendo as informações 

relativas à destinação do lucro líquido do exercício de 2019 refletindo os termos aqui 

descritos (Anexo 2). 

 

A Companhia alerta aos acionistas que considerem os termos aqui descritos e as 

informações constantes dos Anexos 1 e 2 no exercício do seu direito de voto com 

relação à matéria constante do item (ii) da AGO. As demais informações constantes da 

proposta da administração para a AGO, divulgada em 27.03.2020, estão disponíveis no 

Sistema IPE da Comissão de Valores Mobiliários e no website de Relações com 

Investidores da Companhia. 

 

A Companhia informa, ainda, que os acionistas que tenham interesse em exercer o seu 

direito de voto à distância poderão apresentar ou reapresentar o respectivo boletim de 

voto à distância, na forma descritas nos documentos de convocação da AGO, até o dia 

22.04.2020. 

 

Também no contexto da pandemia do coronavírus (Covid-19), a Companhia permitirá, 

em caráter excepcional, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, o acompanhamento 

remoto da AGO pelos seus acionistas. 

 

Os acionistas eventualmente interessados em acompanhar AGO de forma remota 

deverão solicitar o respectivo login de acesso mediante pedido a ser realizado através 

do e-mail ri.brenergia@engie.com. O pedido deverá ser apresentado com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização das AGO, conter a indicação de um 

e-mail no qual o acionista receberá as instruções relativas à AGO e deverá ser 

acompanhado dos documentos necessários para participação, conforme detalhados no 

edital de convocação da AGO. A Companhia alerta que os acionistas que não 

apresentarem o pedido e os documentos de participação necessários no prazo aqui 

previsto não estarão aptos ao acompanhamento remoto da AGO. 

 

Os convites individuais para acompanhamento remoto da AGO serão enviados ao 

endereço de e-mail indicado no pedido, em conjunto com as demais instruções para 

acesso, sendo remetido apenas um convite individual por acionista. Os acionistas se 

comprometem: (i) a utilizar os convites individuais única e exclusivamente para o 

acompanhamento remoto da AGO, (ii) não transferir ou divulgar os convites individuais 

a qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o convite intrasferível, e (iii) não gravar ou 

reproduzir, no todo ou em parte, nem tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista 

mailto:ri.brenergia@engie.com
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ou não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio virtual durante a 

realização das AGO. 

 

A Companhia não se responsabiliza por problemas de conexão que os acionistas 

venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, 

tais como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade do equipamento 

eletrônico do acionista com a plataforma eletrônica a ser utilizada para 

acompanhamento da AGO. 

 

A Companhia esclarece que está em curso consulta pública pela Comissão de Valores 

Mobiliários visando a adoção de normas estabelecendo novas regras relativas ao uso 

de meios eletrônicos na realização de assembleias gerais. Caso tais normas sejam 

editadas previamente à AGO, a Companhia avaliará a conveniência da revisão e de 

ajustes nos procedimentos aqui descritos, mantendo os seus acionistas informados a 

este respeito. 

 

 

Florianópolis, 16 de abril de 2020. 

 

 

Eduardo Antonio Gori Sattamini 

Diretor-Presidente e de 

Relações com Investidores 

 

  



 

 

 
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 – CEP 88025-255 

Florianópolis - Santa Catarina - Brasil 

Fone:  48 3221-7221 - Fax: 48 3221-7166 - https://www.engie.com.br/investidores 

ri.BREnergia@engie.com 
 

 

Anexo 1 – ORÇAMENTO DE CAPITAL 

 

 
(Em milhares de Reais)  A realizar   

Fontes de recursos  2020  2021  2022  Total 

Retenção de lucros do exercício de 2019 (Artigo 196 da Lei das S.A.)  949.744  -  -  949.744 

Capital de terceiros e geração interna de caixa  3.762.794  2.181.404  246.787  6.190.985 

Total das fontes  4.712.538  2.181.404  246.787  7.140.729 

         

Aplicações         

Usina Termelétrica Pampa Sul  197.701  -  -  197.701 

Conjunto Eólico Campo Largo – Fase II  1.027.054  327.124  -  1.354.178 

Sistema de Transmissão Gralha Azul  942.810  645.312  49.458  1.637.580 

Sistema de Transmissão Novo Estado  2.251.559  1.051.378  -  3.302.937 

Modernização de Salto Osório  92.228  9.621  99  101.948 

Manutenção do parque produtivo  201.186  147.969  197.230  546.385 

Total das aplicações  4.712.538  2.181.404  246.787  7.140.729 
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Anexo 2 – PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO 

Artigo 9ª ICVM 481/09 – Parágrafo único, Inciso II – Proposta de destinação do 

lucro líquido do exercício que contenha, no mínimo, as informações indicadas 

no anexo 9-1-II da ICVM 481/09: 

 

Destinação do lucro líquido do exercício 

 

1) Informar o lucro líquido do exercício  R$ 2.310 milhões 

(controladora) 
 

 

2.a) Informar o montante global dos dividendos, incluindo 

dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já 

declarados 

 R$ 1.247 milhões 1 

 

2.b) Informar o valor por ação dos dividendos, incluindo 

dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já 

declarados 

 R$ 1,5288117415 por 

ação ordinária 

 

 

3) Informar o percentual sobre o lucro líquido do exercício 

distribuído 

 Equivalente a 56,8% do 

lucro líquido ajustado 2 
 

 

4) Informar o montante global e o valor por ação de 

dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios 

anteriores 

 Não aplicável. 

 

 

5) Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados: 
 

a) O valor bruto de dividendos e juros sobre capital próprio, 

de forma segregada, por ação de cada espécie e classe 

 Não aplicável. 

 

b) A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros 

sobre capital próprio 

 Não aplicável. 

 

c) Eventual incidência de atualização e juros sobre 

dividendos e juros sobre capital próprio 

 Não aplicável. 

 

d) Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros 

sobre capital próprio considerada para identificação dos 

acionistas que terão direito ao seu recebimento  

 Não aplicável. 

 

 
1 O montante global dos dividendos, de R$ 1.247 milhões, inclui os montantes de R$ 893 milhões e 354 milhões relativos 
a dividendos intercalares e juros sobre o capital próprio, respectivamente, indicados no item 6 “a”. O montante global dos 
dividendos é equivalente, portanto, a 56,8% do lucro líquido ajustado. 

2 Lucro líquido ajustado corresponde ao lucro líquido do exercício, deduzido das Reservas Legal e de Incentivos Fiscais, 
ajustado pela realização do ajuste de avaliação patrimonial (custo atribuído do ativo imobilizado, conforme orientação 
estabelecida no CPC 27 e ICPC 10) e pelos dividendos e juros sobre capital próprio não reclamados, reconhecidos na 
conta “Lucros Acumulados”. 
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6) Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em 

lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores 
 

a) Informar o montante dos dividendos ou juros sobre 

capital próprio já declarados 

 R$ 893 milhões de 

dividendos intercalares e 

R$ 354 milhões de crédito 

de juros sobre o capital 

próprio 
 

b) Informar a data dos respectivos pagamentos  O início do pagamento dos 

dividendos intercalares 

ocorreu em 29.01.2020 e 

dos juros sobre o capital 

será definido Assembleia 

Geral Ordinária  
 
 

7) Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e 

classe: 

 

a) Lucro líquido do exercício e dos 3 exercícios anteriores  2019 = R$ 2,8310418867 

2018 = R$ 2,8364772872 

2017 = R$ 2,45537877623  

 

b) Dividendo e juros sobre capital próprio distribuído nos 

últimos 3 exercícios 

 2019 = R$ 1,5288117415 

2018 = R$2,78515100634 

2017 = R$ 3,0642635985  

 

 

8) Havendo destinação de lucros à reserva legal 

 

a) Identificar o montante destinado à reserva legal  R$ 115 milhões. 

 

b) Detalhar a forma de cálculo da reserva legal  Corresponde a 5% do 

lucro líquido do exercício. 

 

 

9) Caso a companhia possua ações preferenciais com 

direito a dividendos fixos mínimos 

 Não aplicável 

 

 

 
3 Em razão do aumento da quantidade de ações em 2018, por meio da bonificação de 163.185.548 novas ações 
ordinárias aos acionistas, o “Lucro por ação básico e diluído – em R$”, relativo a 2017, da Controladora e do Consolidado 
foi reapresentado, com o objetivo de considerar a quantidade de ações ordinárias da Companhia em 31.12.2018 – 
815.927.740. 

4 Os dividendos e juros sobre o capital próprio por ação ordinária (em reais) foram calculados considerando a quantidade 
de ações de 31.12.2018. 
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10) Em relação ao dividendo obrigatório 

 

a) Descrever a forma de 

cálculo prevista no 

estatuto 

 O estatuto social da Companhia prevê que em cada exercício 

será obrigatória a distribuição de um dividendo não inferior a 

30% (trinta por cento) do lucro líquido, ajustado nos termos da 

lei, devendo a destinação do resultado integral do exercício ser 

submetida à deliberação da Assembleia Geral. 

- A Companhia levantará balanço semestral podendo, o 

Conselho de Administração, declarar dividendos intercalares 

com base nele. 

- A Companhia poderá levantar balanço e distribuir dividendos 

intercalares em períodos menores, desde que o total dos 

dividendos pagos em cada semestre do exercício social não 

exceda o montante das reservas de capital de que trata o §1° 

do artigo 182 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

 - O Conselho de Administração poderá declarar dividendos 

intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas 

de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. 

- A Companhia, mediante deliberação do Conselho de 

Administração, poderá creditar ou pagar aos acionistas juros 

remuneratórios sobre o capital próprio, observando, para tanto, 

a legislação aplicável. As importâncias pagas ou creditadas 

pela Companhia a título de juros sobre o capital próprio 

poderão ser imputadas, nos termos da legislação aplicável, ao 

valor dos dividendos obrigatórios. 

- Prescreve em 3 (três) anos a ação para pleitear dividendos, 

os quais, não reclamados oportunamente, reverterão em 

benefício da Companhia. 

 

b) Informar se ele está sendo pago integralmente  Sim 

 

c) Informar o montante eventualmente retido  Não aplicável 

 

 

11) Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia 

 

a) Informar montante da retenção  Não aplicável 
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b) Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira 

da companhia, abordando, inclusive, aspectos relacionados 

à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa 

positivos 

 Não aplicável 

 

c) Justificar a retenção dos dividendos  Não aplicável 

 

12) Havendo destinação do resultado para reserva de contingências 

 

a) Identificar o montante destinado à reserva  Não aplicável 

 

b) Identificar a perda considerada provável e sua causa  Não aplicável 

 

c) Explicar porque a perda foi considerada provável  Não aplicável 

 

d) Justificar a constituição da reserva  Não aplicável 

 

 

13) Havendo destinação do resultado para reserva de lucros a realizar 

 

a) Informar o montante destinado à reserva de lucros a 

realizar 

 Não aplicável 

 

b) Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram 

origem à reserva 

 Não aplicável 

 
 

14) Havendo destinação do resultado para reservas estatutárias 

 

a) Descrever as cláusulas estatutárias que estabeleceram a 

reserva 

 Não aplicável 

 

b) Identificar o montante destinado à reserva  Não aplicável 

 

c) Descrever como o montante foi calculado  Não aplicável 

 

 

15) Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital 

 

a) Identificar o montante da retenção  R$ 950 milhões 

  

b) Fornecer cópia do orçamento de capital  Apresentado no Anexo I deste 
Fato Relevante 
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16) Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais 

 

a) Informar o montante destinado à reserva  R$ 28 milhões 

 

b) Explicar a natureza da destinação  A reserva é constituída mediante 

destinação da parcela do 

resultado do exercício equivalente 

ao benefício fiscal concedido pela 

Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia 

(Sudam) e pela Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene). Esse benefício 

corresponde à redução de 75% 

no imposto de renda calculado 

sobre o lucro da exploração das 

atividades desenvolvidas pelas 

usinas detentoras do benefício – 

Usinas Ponte de Pedra e São 

Salvador, com base no Art. 626 

do Decreto n° 9.580/2018, 

conforme demonstrado a seguir: 

  

 
 

17) Havendo destinação de resultado para aumento de capital social 

 

a) Informar o valor do aumento  Não aplicável 

 

b) Informar o valor do novo capital social  Não aplicável 

 

c) Informar se houve emissão de novas ações  Não aplicável 

 

d) Explicar, pormenorizadamente, as razões do 

aumento de capital social 

 Não aplicável 
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ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 
A PUBLICLY LISTED COMPANY – CNPJ 02.474.103/0001-19 

NIRE 4230002438-4 

 

MATERIAL FACT 
 

Information relative to the Annual General Meeting 

 

ENGIE Brasil Energia S.A. (“EBE” or “Company”), pursuant to Article 157, Paragraph 

4 of Law 6,404/76 and pursuant to CVM Instruction 358/02, announces to its 

shareholders and to the market at large the following information with respect to the 

Annual General Meeting (“AGM”), to be held on April 28, 2020 at 10:30 a.m. at the 

headquarters of the Company. 

 

Since the outset of the new coronavirus pandemic (Covid-19), the Company’s 

management has been monitoring closely the developments of events and the measures 

being taken by the government authorities for combating the crisis. 

 

Since there is still a degree of uncertainty as to the outcome of the crisis and its impacts 

on the Brazilian economy, the power generation sector and on the Company in particular 

and in view of the new facts arising since the AGM’s convening date, management has 

begun to examine alternatives relating specifically to the allocation of the net income for 

fiscal year 2019. Such alternatives encompass both maintaining the substantial pay out 

of profits for the period in the form of dividends while at the same time ensuring the 

preservation of the Company’s cash position and the realization of investments proposed 

in the corporate business plan. 

 

Consequently, as of today, the Board of Directors, supported by a favorable opinion from 

the Fiscal Council, has approved the allocation of net income with respect to fiscal year 

2019, to be submitted to the shareholders at the AGM: (i) shall continue to contemplate 

the distribution of dividends in the amount of R$ 893,399,909.16 (eight hundred and 

ninety-three million, three hundred and ninety-nine thousand, nine hundred and nine 

Reais and sixteen centavos) and interest on shareholders’ equity in the amount of R$ 

354,000,000.00 (three hundred and fifty-four million Reais), corresponding to 56.8% of 

the net income for fiscal year 2019; and (ii) retain the remaining balance in the amount 

of R$ 949,743,683.28 (nine hundred and forty-nine million, seven hundred and forty-

three thousand, six hundred and eighty-three Reais and twenty-eight centavos), based 

on the capital budget to be submitted for the decision of the shareholders at the AGM, 

this amount to contribute to the resources allocated for direct investment in the 
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maintenance of the generating complex and investments in new projects as shown in 

the capital budget proposal, instead of distributing as complementary dividends. 

 

Shareholders may find attachments to this material fact copies (i) of the capital budget, 

incorporating all the sources of proposed resources and investments of capital 

(Attachment 1); and (ii) of Attachment 9-1-II to CVM Instruction 481/09, containing 

information relevant to the allocation of the net income for fiscal year 2019 reflecting the 

terms described herein (Attachment 2). 

 

The Company requests shareholders carefully consider the terms described herein and 

the information in Attachments 1 and 2 when exercising their voting rights with respect 

to the information in item (ii) of the AGM. The remaining information in the management 

proposal to the AGM, announced on March 27, 2020, can be found in the Brazilian 

Securities and Exchange Commission’s IPE System and in the Company’s Investor 

Relations website. 

 

The Company further informs that the Shareholders wishing to exercise their remote 

voting rights may submit or resubmit the respective remote voting ballot in the manner 

described in the AGM convening documents by April 22, 2020. 

 

Again, in the context of the coronavirus pandemic (Covid-19), the Company shall 

exceptionally permit shareholders to follow AGM remotely, pursuant to CVM Instruction 

481/2009. 

 

Shareholders that may wish to follow the AGM remotely should submit a request for the 

access login by e-mail ri.brenergia@engie.com. The request should be made with prior 

notice of at least 48 hours (forty-eight) before the AGM is to take place and include an 

e-mail address through which the shareholder will receive instructions with respect to the 

AGM, to be accompanied by documents necessary for taking part in the Meeting as per 

the convening notice to the AGM. The Company points out that shareholders not 

submitting this request and documents necessary for participation in the meeting within 

the cited term will be unable to follow the AGM on a remote basis. 

 

Individualized invitations for following the AGM remotely will be sent to the e-mail 

indicated in the request together with the other instructions for access, only one individual 

invitation per shareholder being sent. Shareholders shall agree: (i) to use the individual 

invitations solely and exclusively for following the AGM remotely; (ii) not to transfer or 

disclose individual invitations to third parties, whether shareholder or otherwise, the 

invitation being non-transferable and (iii) not to record or reproduce, all or partially, nor 

mailto:ri.brenergia@engie.com
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transfer to any third party, shareholder or otherwise, the content or any other information 

transmitted by virtual means during the holding of the AGM. 

 

The Company is not responsible for connection problems which shareholders may 

encounter and other situations beyond the Company’s control, such as instability of the 

internet connection or incompatibility of the shareholder’s electronic equipment with the 

electronic platform to be used for following the AGM. 

 

The Company points out that a public consultation is being made by the Brazilian 

Securities and Exchange Commission for the adoption of standards establishing new 

rules with respect to the use of electronic means for holding general shareholders’ 

meetings. Should these standards be published prior to the AGM, the Company will 

examine the convenience of revising and adjusting procedures described herein 

maintaining shareholders duly informed in this respect. 

 

 

Florianópolis, April 16, 2020. 

 

 

Eduardo Antonio Gori Sattamini 

Chief Executive and Investor Relations Officer 
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Attachment 1 – CAPITAL BUDGET 

 

 
(In thousands of Reais)  To be realized   

Sources of resources  2020  2021  2022  Total 

Retained earnings for fiscal year 2019 (Article 196 to the Corporate 
Law.) 

 949,744  -  -  949,744 

Third party capital and internal cash generation  3,762,794  2,181,404  246,787  6,190,985 

Total for sources  4,712,538  2,181,404  246,787  7,140,729 

         

Investments         

Pampa Sul Thermoelectric Power Plant  197,701  -  -  197,701 

Campo Largo Wind Complex – Phase II  1,027,054  327,124  -  1,354,178 

Gralha Azul Transmission System  942,810  645,312  49,458  1,637,580 

Novo Estado Transmission System  2,251,559  1,051,378  -  3,302,937 

Modernization of Salto Osório  92,228  9,621  99  101,948 

Maintenance of the generating complex  201,186  147,969  197,230  546,385 

Total of investments  4,712,538  2,181,404  246,787  7,140,729 
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Attachment 2 – PROPOSAL FOR ALLOCATION OF PROFITS 

Article 9 to ICVM 481/09 – Sole paragraph, Sub-item II – Proposal for allocation of 

net profit for the fiscal year containing at least the information indicated in 

Attachment 9-1-II to ICVM 481/09: 

 

Allocation of annual net profit 

 

1) Inform the fiscal year’s net profit  R$ 2,310 million 

(controlling company) 
 

 

2.a) Inform the global amount of dividends, including 

previously disclosed interim dividends and interest on 

shareholders’ equity (IoSE) 

 R$ 1,247 million 5 

 

2.b) Inform the dividends per share, including previously 

disclosed interim dividends and IoSE. 

 R$ 1.5288117415 per 

common share 
 

 

3) Inform the percentage of annual net profit to be paid out.  Equals to 56.8% of the 

adjusted net profit 6 
 

 

4) Inform the global amount and the amount per share of 

dividends paid out from previous years’ profits 

 Not applicable. 

 

 

5) Inform, ex- early dividends and interest on shareholders’ equity already declared: 
 

a) The gross amount of dividends and IoSE, broken down 

by share type and class 

 Not applicable. 

 

b) Manner and term of payment of dividends and IoSE  Not applicable. 
 

c) Any restatement of, or interest on, dividends and IoSE  Not applicable. 
 

d) Announcement date of dividends and interest on 

shareholders’ equity payout for the purposes of determining 

shareholders entitled to receive them  

 Not applicable. 

 

  

 
5 The global amount of dividends, of R$ 1,247 million, includes (i) the amounts of R$ 893 million and R$ 354 million related 
to interim dividends and interest on shareholders’ equity, respectively, as per item 6 “a”. The global amount of dividends, 
therefore, equals 56.8% of adjusted net profits. 

6 Adjusted Net Profit is the fiscal year’s net profit minus Legal Reserves and Tax Incentives, adjusted at realized equity 
value adjustment (cost assigned to fixed assets as per the guidelines provided in CPC 27 and ICPC 10) and unclaimed 
dividends and interest on shareholders’ equity, booked in the “Accumulated Profits” account”. 
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6) Should there have been announced dividends or interest on shareholders’ equity based 

on semi-annual balance sheets or those for shorter periods. 
 

a) Inform the amount of previously disclosed dividends and 

interest on shareholders’ equity 

 R$ 893 million in interim 

dividends and R$ 354 

million in interest on 

shareholders’ equity 
 

b) Inform the date of the respective payments.  Payout of interim dividends 

began on January 29, 2020 

and payout of IoSE will be 

defined at the General 

Shareholders Meeting 
 
 

7) Provide a comparative table indicating the following amounts broken down by share type 

and class: 

 

a) Annual net profit and for the 3 previous fiscal years.  2019 = R$ 2.8310418867 

2018 = R$ 2.8364772872 

2017 = R$ 2.45537877627  

 

b) Dividend and interest on shareholders’ equity paid out 

over the last 3 fiscal years. 

 2019 = R$ 1.5288117415 

2018 = R$ 2.78515100638 

 2017 = R$ 3.0642635985  
 

 

8) If profits are allocated to required reserves. 

 

a) Identify the amount allocated to the required reserve  R$ 115 million. 

 

b) Detail calculations of the required reserves  Equal to 5% of the fiscal 

year’s net profit. 

 

 

9) If the company has preferred shares entitled to minimum 

fixed dividends’. 

 Not applicable. 

 

  

 
7 Due to the increased number of shares in 2018 arising from the 163,185,548 bonus common shares to shareholders, 
“Basic and diluted earnings per share – in R$” for 2017, for the Controlling Shareholder and Consolidated, has been 
restated to consider the number of common shares of the Company as of December 31, 2018 – 815,927,740. 

8 Dividends and interest on shareholders’ equity per common share (in Brazilian Reais) were calculated in light of the 
existing number of shares on December 31, 2018. 
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10) Concerning mandatory dividends 

 

a) Describe calculations 

as prescribed in the 

Bylaws 

 The company's bylaws provide that distribution of a dividend of 

at least 30% (thirty percent) of the legally adjusted net profit is 

mandatory each year, and the allocation of the full result for the 

fiscal year must be submitted for resolution of the Annual 

General Meeting. 

- The Company shall prepare semi-annual balance sheets and 

the Board of Directors may, at its discretion, declare interim 

dividends based thereon. 

- The Company may prepare balance sheets and distribute 

interim dividends at shorter periods, provided that the total 

dividends paid out in each half of the fiscal year do not exceed 

the amount of capital reserves mentioned in Paragraph 1, 

Article 182 of Law 6,404 of December 15, 1976. 

 - The Board of Directors may announce interim dividends 

against the retained earnings or profit reserves accounts 

booked in the latest annual or semiannual balance sheet. 

- By resolution of the Board of Directors, the Company may 

credit or pay interest on shareholders’ equity (IoSE) in 

accordance with the applicable legislation. The amounts paid or 

credited by the Company as IoSE may be considered for the 

purposes of mandatory dividends in accordance with the 

legislation. 

- Statute of limitations on claims on dividends shall run in three 

(03) years. Dividends not claimed in a timely manner shall 

revert to the Company. 

 

b) Inform whether it is being paid in full.  Yes 

 

c) Inform any retained amounts.  Not applicable. 

 

 

11) In case of mandatory dividends have been retained due to the Company’s financial 

situation 

 

a) Inform the amount retained  Not applicable. 

 

b) Describe the Company’s financial situation in detail, 

including aspects related to liquidity analysis, working capital 

and positive cash flows. 

 Not applicable. 
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c) Justify retaining the dividends  Not applicable. 

  

 

12) In the event of profits allocated to contingency reserves 

 

a) Identify the amount allocated to reserves  Not applicable. 

 

b) Identify the loss deemed probable and its cause  Not applicable. 

 

c) Explain why the loss has been deemed probable  Not applicable. 

 

d) Justify constitution of the reserves  Not applicable. 

 

 

13) In the event of profits allocated to unrealized profit reserves 

 

a) Inform the amount allocated to unrealized profit reserves  Not applicable. 

 

b) Inform the nature of the unrealized profits originating the 

reserve 

 Not applicable. 

 
 

14) In the event of profits allocated to statutory reserves 

 

a) Describe the statutory clauses establishing the reserves  Not applicable. 

 

b) Identify the amount allocated to the reserves  Not applicable. 

 

c) Describe calculation of the amount  Not applicable. 

 

 

15) In the event of profits retained pursuant to capital budgets 

 

a) Identify the amount retained  R$ 950 million 

  

b) Provide a copy of the capital budget  Presented in the Attachment I of 
this Material Fact 
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16) In the event of profits allocated to tax incentives reserves 

 

a) Inform the amount allocated to reserves  R$ 28 million 

 

b) Explain the nature of the allocation  The reserve is formed by 

allocation a portion of the fiscal 

year’s profits equivalent to the tax 

benefit granted by the Amazon 

Development Agency (Sudam) 

and the Northeast Development 

Agency (Sudene). The benefit 

corresponds to a 75% reduction in 

income tax owed on profits from 

activities of the Plants that have 

been granted the benefit - Ponte 

de Pedra and São Salvador HPP, 

based on Article 626 of Decree 

9,580 / 2018, as shown below: 

  

 
 

17) In the event of profits allocated to equity capital increases 

 

a) Inform the amount of increase  Not applicable. 

 

b) Inform the amount of the new equity capital  Not applicable. 

 

c) Inform whether new shares have been issued  Not applicable. 

 

d) Provide a detailed explanation of the reasons for 

the equity capital increase 

 Not applicable. 

 

 

R$ million

   Exploration income 176

   Nominal income tax (15%) 26

   Income tax surcharge 12

   Calculated income tax 38

   Tax benefit (%) 75%

  Tax benefit 28


