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FATO RELEVANTE
A AES ELPA S.A. (“AES Elpa” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157,
parágrafo 4, da Lei nº 6.404/74 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
358, de 03.01.2002, e demais disposições aplicáveis, comunica aos seus acionistas e ao
mercado que:
O Sr. Arminio Borjas deixará o cargo de presidente do Conselho de Administração da
Companhia e o Sr. Britaldo Pedrosa Soares deixará o cargo de Diretor Presidente (“CEO”) e
Diretor de Relações com Investidores (“DRI”) da Companhia. Como resultado, o Sr. Julian
Nebreda será indicado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Pedro
Bueno será indicado como Presidente da Companhia e a Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
será indicada como DRI. Todas essas mudanças passam a ser efetivas em 01 de abril de 2016.
Julian Nebreda trará mais de 20 anos de experiência no setor de energia elétrica para as
empresas do grupo The AES Corporation (“AES”) no Brasil (“AES Brasil”), nos setores de
geração e distribuição, em complemento à sua extensa experiência em finanças e na área
jurídica. Durante sua carreira, Julian foi responsável pela condução das distribuidoras de
energia elétrica da AES na República Dominicana, Venezuela, Camarões, Ucrânia e
Cazaquistão. Recentemente, conduziu a Unidade Estratégica de Negócios da AES na Europa,
com a responsabilidade na gestão de um portfólio de 6.700MW de capacidade instalada no
Reino Unido, Bulgária, Jordânia, Cazaquistão e Holanda. Na Europa, Julian liderou o
desenvolvimento e construção de mais de 1.250MW de capacidade de geração, tornando a
AES Europa líder de mercado no desenvolvimento de armazenamento de energia com projetos
em operação comercial no Reino Unido e Holanda.
O Sr. Pedro Bueno trará mais de 28 anos de experiência na área jurídica no Brasil. Pedro atuou
em diversas posições sêniores na AES por mais de 9 anos. Desde maio de 2006, é o VicePresidente Executivo de Assuntos Legais do grupo AES no Brasil. Sendo também responsável
pelas áreas de Ética e Compliance das empresas AES no Brasil desde junho de 2008 e pela área
de Auditoria Interna e Processos desde novembro de 2011.
A Sr. Clarissa Sadock é uma professional da área financeira que trará à Companhia mais de 20
anos de experiência em finanças, tesouraria e relações com investidores no Brasil. Durante
seus 11 anos no grupo AES no Brasil, Clarissa atuou como Tesoureira e Diretora de Relações
com Investidores. Atualmente, atua como Diretora de Planejamento Financeiro da AES Brasil.
Ao longo da liderança de Britaldo Soares como CEO da AES Brasil e CEO da Companhia, a AES
se reposicionou estrategicamente como um agente de liderança no mercado Brasileiro,
alcançando altos padrões de eficiência e operacionais e performance financeira.
A AES Elpa permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deseja
sucesso ao Julian Nebreda, Pedro Bueno e Clarissa Sadock em suas novas posições, agradece
Britaldo Soares por suas contribuições e reitera seu apreço pela sua performance de sucesso.
Barueri, 17 de fevereiro de 2016
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Arminio Francisco Borjas Herrera
Presidente do Conselho de Administração

