AES Brasil anuncia aquisição dos Parques Eólicos MS e Santos
O valor total da operação é de até R$ 806 milhões
São Paulo, 28 de dezembro de 2020 - Em continuidade à estratégia de crescer no País,
com portfólio renovável e diversificado, a AES Brasil acaba de assinar o contrato para
aquisição da totalidade das ações que compõem o Complexo Eólico MS e o Complexo
Eólico Santos, que pertencem a Cúbico Brasil. Os parques, com capacidade instalada
de 158,5 MW, estão situados nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará, costa da
região Nordeste do Brasil.
“A AES Brasil está constantemente avaliando oportunidades que tenham sinergia com o
portfólio da Companhia. Este projeto vem ao encontro da nossa estratégia de aquisição
de ativos de fontes renováveis complementares à hídrica e contratos de longo prazo,
visando a criação de valor aos acionistas e, também, a potencial criação de um cluster
na região, que é privilegiada em termos de recurso eólico, com os melhores ventos do
País”, explica Ítalo Freitas, CEO da AES Brasil, ressaltando que a empresa já conta com
o Complexo Eólico Ventus, e com o projeto greenfield Cajuína, ambos situados no Rio
Grande do Norte.
O projeto encontra-se em operação desde 2013, 100% contratado no mercado regulado
e foi comercializado por leilões de reserva e de energia nova por 20 anos. Com a
conclusão da Operação, a AES Brasil passará a contar com uma capacidade instalada
de 4,0 GW do seu portfólio 100% renovável.

Valor do investimento
O valor total da aquisição é de até R$ 806 milhões, sendo que R$ 529 milhões do equity
e dívida líquida do Projeto de R$ 277 milhões (data base dezembro de 2019). O valor
acordado será financiado, em sua totalidade, por meio da capacidade de endividamento
adicional do projeto e da Companhia.
______________

Sobre a AES Brasil
Acelerando o futuro da energia há mais de 20 anos, a AES Brasil é uma empresa geradora a
partir de fontes 100% renováveis, que atua como plataforma integrada adaptável às demandas
dos clientes. As soluções oferecidas pela companhia são customizadas, sempre buscando
agregar valor e contribuir para a sustentabilidade do planeta. Atualmente, a AES Brasil conta
com um portfólio de ativos renováveis com uma capacidade instalada total de 3,9 GW. Toda a
energia gerada é proveniente de nove usinas hidráulicas; três pequenas centrais hidrelétricas
(PCHs), que estão localizadas no estado de São Paulo; do Complexo Eólico Alto Sertão II (BA)
e dos Complexos Solares Guaimbê e Ouroeste (SP). Além disso, conta ainda com o Complexo
Eólico Tucano, na Bahia, ainda em construção, o recém adquirido Complexo Eólico Ventus,
situado no Rio Grande do Norte, e um pipeline de projetos, chamado Complexo Eólico Cajuína
(RN), formando um novo cluster no Rio Grande do Norte.
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