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1. Responsáveis pelo formulário / 1.0 - Identificação

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Denise Araújo Francisco

Cargo do responsável

Diretor Presidente/Relações com Investidores
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.1 – Declaração do Diretor Presidente

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário
Cargo do responsável

Denise Araújo Francisco
Diretora Presidente / Diretora AdministrativaFinanceira / Relações com Investidores
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

1.1 – DECLARAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
A Sra. Denise Araújo Francisco, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG n° 070157409 expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 003.008.217-00, na qualidade de Diretora Presidente,
Administrativa Financeira e de Relações com Investidores da NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.,
sociedade por ações, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor SCN Quadra 1, Bloco C, número 85,
salas 1708 a 1714, Bairro Asa Norte, CEP 70.711-902, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.625.321/0001-56 e no NIRE
sob o nº 53.3.0001698-4 (“Companhia”), declara, nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM nº 480”), que:
a. reviu o Formulário de Referência da Companhia;
b. todas as informações contidas no Formulário de Referência atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aos seus artigos 14 a 19;
c. o conjunto de informações contidas no Formulário de Referência é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por
ela emitidos.
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com
Investidores

1.1 – DECLARAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
A Sra. Denise Araújo Francisco, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG n° 070157409 expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 003.008.217-00, na qualidade de Diretora Presidente,
Administrativa Financeira e de Relações com Investidores da NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.,
sociedade por ações, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor SCN Quadra 1, Bloco C, número 85,
salas 1708 a 1714, Bairro Asa Norte, CEP 70.711-902, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.625.321/0001-56 e no NIRE
sob o nº 53.3.0001698-4 (“Companhia”), declara, nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM nº 480”), que:
a. reviu o Formulário de Referência da Companhia;
b. todas as informações contidas no Formulário de Referência atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aos seus artigos 14 a 19;
c. o conjunto de informações contidas no Formulário de Referência é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por
ela emitidos.
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2. Auditores independentes / 2.1 / 2 - Identificação e remuneração
Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst &Young Auditores Independentes S.S.

CPF/CNPJ

61.366.936/0001-25

Período de prestação de serviço

13/03/2017

Descrição do serviço contratado

Serviço 1: (1) auditoria das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil e
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e
revisão das informações trimestrais (ITRs) para os períodos findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2020
da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.; Serviço 2: Auditoria das demonstrações contábeis regulatórias - DCRs para o
exercício de 2020 da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. 3: Procedimento previamente acordado para asseguração
limitada de cálculo do índice de cobertura de Serviço da dívida ³ICSD´ e índice do capital próprio ³ICP´ 

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Os honorários mencionados abaixo referem-se ao exercício social de 2020. Serviço 1:R$ 183.000,00 reais,Serviço 2:R$
75.000,00 reais, Serviço 3:R$ 8.000,00 reais

Justificativa da substituição

Não aplicável

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não se aplica, visto que não houve discordância do auditor independente.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Endereço

Fernando Alberto S. de Magalhães

13/03/2017

054.835.508-89

Praia de Botafogo, 370, 9º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 22250-909, Telefone
(21) 32637000, e-mail: fernando.magalhaes@br.ey.com

Pia Leocádia de Avellar Peralta

17/04/2019

085.915.657-54

Praia de Botafogo, 370, 9º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 22250-909, Telefone
(21) 32637000, e-mail: pia.l.peralta@br.ey.com

Ricardo Gomes Leite

11/04/2020

088.245.187-10
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2. Auditores independentes / 2.3 - Outras inf. relev. - Auditores

A Companhia não tem nenhuma situação de desacordo com as regras de independência para os auditores independentes conforme
NBC PA 02 - Independência, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.267/2009.
A Companhia possui procedimentos internos específicos de pré-aprovação dos serviços contratados junto aos seus auditores
externos, com a finalidade de evitar conflito de interesse ou perda de objetividade de seus auditores independentes. São adotados
os seguintes princípios para pré-aprovação: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer
funções gerenciais na Companhia; e (c) o auditor não deve promover os interesses da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia reitera que não há transferências relevantes de serviços ou recursos entre os auditores e partes
relacionadas com a Companhia, conforme definidas na Deliberação CVM nº 642/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC
05(R1).
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3. Informações financ. selecionadas / 3.1 - Informações financeiras

(Reais Unidade)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

3.2 – Medições não contábeis
a) Valor das medições não contábeis
A tabela abaixo apresenta EBITDA e a dívida líquida nos exercícios sociais abaixo indicados:
EBITDA:
(Em milhares de reais,
exceto os índices)
EBITDA (1)

Exercício social encerrado em
31/12/2020
321.309

Exercício social encerrado em
31/12/2019
164.401

Exercício social encerrado em
31/12/2018
305.263

Dívida líquida:
(Em milhares de reais, exceto os índices)
Dívida, líquida (3)

Em 31/12/2020
1.099.108

Em 31/12/2019
1.001.103

Em 31/12/2018
911.203

b) conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas e revisadas
Segue abaixo a reconciliação do lucro líquido para o EBITDA da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018:
(Em milhares de reais, exceto os índices)
Lucro líquido do exercício
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
Depreciação
EBITDA (1)
Itens não recorrentes (2)
EBITDA AJUSTADO (3)

Exercício social
encerrado em
31/12/2020
142.923
98.916
79.469
321.309
(2.904)
318.405

Exercício social
encerrado em
31/12/2019
56.759
99.334
8.308
164.401
153.374
317.775

Exercício social
encerrado em
31/12/2018
136.781
107.292
61.190
305.263
7.213
312.476

A tabela abaixo demonstra a reconciliação dos saldos de Dívida Líquida Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018:
(Em milhares de reais, exceto os índices)
Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)
Debêntures (circulante e não circulante)
Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários.
Depósitos vinculados
Dívida, líquida (4)

Em
31/12/2020
1.244.852
65.525
80.218
1.099.109

Em
31/12/2019
834.498
290.733
43.683
80.444
1.001.104

Em
31/12/2018
805.506
299.397
138.473
55.227
911.203

c) motivo da escolha de tal indicador como mais apropriado para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado
de suas operações
(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA - Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM
nº 527, de 04 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras e/ou
Informações Trimestrais – ITR. O EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do
imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização.
(2) Itens não recorrentes são ocorrências extraordinárias que afetaram o resultado no exercício. Algumas despesas são incorridas
por razões que não envolvem as operações normais de negócios e consequentemente, não afetam o ciclo operacional da Companhia.
(3) EBITDA AJUSTADO é o EBITDA padrão da CVM de acordo com a Instrução CVM nº 527 desconsiderando os impactos dos Itens
não recorrentes.
O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatórios
Financeiros (“IFRS”). Não representa o fluxo de caixa para os exercícios apresentados, não deve ser considerado como um lucro
líquido alternativo, bem como não é substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. Não poderá também ser considerado
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

para o cálculo de distribuição de dividendos. Não possui um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos
semelhantes divulgados por companhias.
A Companhia utiliza o EBITDA como uma medida gerencial de desempenho de suas operações. A Administração da Companhia
entende que o EBITDA é uma medida prática, cuja comparabilidade é permitida entre empresas do mesmo segmento, ainda que
outras calculem de maneira distinta.
(4) Dívida líquida corresponde aos empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante), deduzidos do saldo de
caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e depósitos vinculados. A dívida líquida não é uma medida de desempenho
financeiro reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(International Financial Reporting Standards - “IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e não possui
significado padrão. Outras companhias podem calcular a sua dívida líquida de forma distinta não havendo, desta forma, comparação
entre as divulgações.
A Dívida Líquida é utilizada pela Companhia para medir o nível de endividamento. A Companhia acredita que alguns investidores e
analistas financeiros utilizam a dívida líquida como um indicador de endividamento. A administração da Companhia, também,
entende que a medição da Dívida líquida é útil na avaliação da efetiva obrigação de endividamento e do real grau de alavancagem
financeira em relação ao EBITDA
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3. Informações financ. selecionadas / 3.3 - Eventos subsequentes às DFs

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.4 - Política destinação de resultados

3.4 - Política de destinação dos resultados

Regras sobre retenção de lucros

2020
Conforme previsão legal e aprovação em
assembleia geral ordinária, o saldo remanescente
do lucro líquido do exercício, terá a seguinte
destinação: (i) absorção dos Prejuízos
Acumulados; (ii) 5% destinados à constituição da
Reserva Legal; (iii) constituição da Reserva de
Retenção de Lucro; e (iv) 25% para distribuição
dos mínimos obrigatórios.

No exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, do total de lucro líquido de
R$ 142.923 mil foram alocados (i) R$ 7.146 mil
destinados à constituição da Reserva Legal; (ii) R$
45.505 mil para constituição de Reserva de
Retenção de Lucro; (iii) 18.386 mil para Reserva
de incentivos Fiscais; (iv) R$ 71.886 mil
destinados à distribuição de dividendos
intercalares levando em consideração que deste
total R$ 29.348.
Percentuais em relação aos lucros No exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, foram alocados 37% para
totais declarados
Reserva de Lucros.
Regras sobre distribuição de O Estatuto Social da Companhia assegura aos
dividendos
acionistas o direito ao recebimento de um
dividendo obrigatório anual, não inferior a 25%
do lucro líquido do exercício. Adicionalmente,
os acionistas e os debenturistas podem aprovar
a distribuição adicional de dividendos,
condicionada a devida anuência do BNDES e
debenturistas. No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, foi distribuído 61% do
lucro líquido do exercício a título de dividendos.
Adicionalmente, os acionistas aprovaram a
distribuição
adicional
de
dividendos,
condicionada a devida anuência do BNDES, no
montante de R$ 106.185 mil, reduzido do saldo
remanescente da Reserva de Lucros de 2019.
Periodicidade das distribuições de A distribuição de dividendos segue a regra da Lei
dividendos
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ou
seja, de distribuição anual, podendo também a
Valores de Retenção de Lucros

2019
Conforme previsão legal e aprovação em
assembleia geral ordinária, o saldo remanescente
do lucro líquido do exercício, terá a seguinte
destinação: (i) absorção dos Prejuízos
Acumulados; (ii) 5% destinados à constituição da
Reserva Legal; (iii) constituição da Reserva de
Retenção de Lucro; e (iv) 25% para distribuição
dos mínimos obrigatórios.

2018
Conforme previsão legal e aprovação em
assembleia geral ordinária, o saldo remanescente
do lucro líquido do exercício, terá a seguinte
destinação: (i) absorção dos Prejuízos Acumulados;
(ii) 5% destinados à constituição da Reserva Legal;
(iii) constituição da Reserva de Retenção de Lucro;
e (iv) 25% para distribuição dos mínimos
obrigatórios.

No exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, do total de lucro líquido de
R$ 56.759 mil foram alocados (i) R$ 2.838 mil
destinados à constituição da Reserva Legal; (ii) R$
40.441 mil para constituição de Reserva de
Retenção de Lucro e (iii) R$ 13.480 mil destinados
à distribuição de dividendos mínimos
obrigatórios.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, do total de lucro líquido de R$ 133.511
mil foram alocados (i) R$ 6.676 mil para
constituição da Reserva Legal; (iii) R$ 95.126 mil
para constituição da Reserva de Retenção de
Lucro; e (iv) R$ 31.709 mil para distribuição dos
dividendos mínimos obrigatórios.

No exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, foram alocados 70% para
Reserva de Lucros.
O Estatuto Social da Companhia assegura aos
acionistas o direito ao recebimento de um
dividendo obrigatório anual, não inferior a 25% do
lucro líquido do exercício. Adicionalmente, os
acionistas e os debenturistas podem aprovar a
distribuição
adicional
de
dividendos,
condicionada a devida anuência do BNDES e
debenturistas. No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, foi distribuído 25% do
lucro líquido do exercício a título de dividendos.
Adicionalmente, os acionistas aprovaram a
distribuição
adicional
de
dividendos,
condicionada a devida anuência do BNDES, no
montante de R$ 31.815 mil, reduzido do saldo
remanescente da Reserva de Lucros de 2018.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, foram alocados 70% para Reserva de
Lucros.
O Estatuto Social da Companhia assegura aos
acionistas o direito ao recebimento de um
dividendo obrigatório anual, não inferior a 25% do
lucro líquido do exercício.

A distribuição de dividendos segue a regra da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ou
seja, de distribuição anual, podendo também a

A distribuição de dividendos segue a regra da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ou
seja, de distribuição anual, podendo também a

No exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, foi distribuído 25% do lucro líquido do
exercício a título de dividendos. Adicionalmente,
os acionistas e os debenturistas podem aprovar a
distribuição adicional de dividendos, condicionada
a devida anuência do BNDES e debenturistas.
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Restrições
dividendos

à

distribuição

Companhia, por deliberação do Conselho de
Administração, levantar balanços semestrais,
trimestrais ou de período menores, e declarar
dividendos à conta de lucro apurado nesses
balanços. Ainda, o Conselho de Administração
poderá declarar dividendos intermediários, à
conta de lucros acumulados ou de reservas de
lucros existentes no último balanço anual
de A Lei das Sociedades por Ações permite que a
Companhia suspenda a distribuição do dividendo
obrigatório caso o Conselho de Administração
informe à Assembleia Geral que a distribuição é
incompatível com sua situação financeira. O
Conselho Fiscal, se instalado, deve emitir seu
parecer sobre essa informação. Ademais, o
Conselho de Administração deverá apresentar à
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
justificativa para suspensão da distribuição dos
dividendos, dentro de cinco dias da realização da
Assembleia Geral. Os lucros não distribuídos em
razão da suspensão, na forma acima
mencionada, serão destinados a uma reserva
especial e, caso não sejam absorvidos por
prejuízos subsequentes, deverão ser pagos, a
título de dividendos, tão logo a condição
financeira da Companhia o permita. Além disso,
o pagamento do dividendo obrigatório pode ser
limitado ao montante do lucro líquido realizado,
nos termos da lei, para destinar o excesso para a
reserva de lucros a realizar. Essa reserva só pode
ser usada para pagamento do dividendo
obrigatório.
A Companhia, conforme aplicável, é parte em
financiamentos de projetos que contém
cláusulas que restringem a distribuição de
dividendos em valor superior ao mínimo
obrigatório conforme previsto no respectivo
estatuto social, exceto para os casos de anuência
prévia.

Companhia, por deliberação do Conselho de
Administração, levantar balanços semestrais,
trimestrais ou de período menores, e declarar
dividendos à conta de lucro apurado nesses
balanços. Ainda, o Conselho de Administração
poderá declarar dividendos intermediários, à
conta de lucros acumulados ou de reservas de
lucros existentes no último balanço anual
A Lei das Sociedades por Ações permite que a
Companhia suspenda a distribuição do dividendo
obrigatório caso o Conselho de Administração
informe à Assembleia Geral que a distribuição é
incompatível com sua situação financeira. O
Conselho Fiscal, se instalado, deve emitir seu
parecer sobre essa informação. Ademais, o
Conselho de Administração deverá apresentar à
CVM justificativa para suspensão da distribuição
dos dividendos, dentro de cinco dias da
realização da Assembleia Geral. Os lucros não
distribuídos em razão da suspensão, na forma
acima mencionada, serão destinados a uma
reserva especial e, caso não sejam absorvidos
por prejuízos subsequentes, deverão ser pagos, a
título de dividendos, tão logo a condição
financeira da Companhia o permita. Além disso,
o pagamento do dividendo obrigatório pode ser
limitado ao montante do lucro líquido realizado,
nos termos da lei, para destinar o excesso para a
reserva de lucros a realizar. Essa reserva só pode
ser usada para pagamento do dividendo
obrigatório.

Companhia, por deliberação do Conselho de
Administração, levantar balanços semestrais,
trimestrais ou de período menores, e declarar
dividendos à conta de lucro apurado nesses
balanços. Ainda, o Conselho de Administração
poderá declarar dividendos intermediários, à
conta de lucros acumulados ou de reservas de
lucros existentes no último balanço anual
A Lei das Sociedades por Ações permite que a
Companhia suspenda a distribuição do dividendo
obrigatório caso o Conselho de Administração
informe à Assembleia Geral que a distribuição é
incompatível com sua situação financeira. O
Conselho Fiscal, se instalado, deve emitir seu
parecer sobre essa informação. Ademais, o
Conselho de Administração deverá apresentar à
CVM justificativa para suspensão da distribuição
dos dividendos, dentro de cinco dias da realização
da Assembleia Geral. Os lucros não distribuídos em
razão da suspensão, na forma acima mencionada,
serão destinados a uma reserva especial e, caso
não sejam absorvidos por prejuízos subsequentes,
deverão ser pagos, a título de dividendos, tão logo
a condição financeira da Companhia o permita.
Além disso, o pagamento do dividendo obrigatório
pode ser limitado ao montante do lucro líquido
realizado, nos termos da lei, para destinar o
excesso para a reserva de lucros a realizar. Essa
reserva só pode ser usada para pagamento do
dividendo obrigatório.

A Companhia, conforme aplicável, é parte em
financiamentos de projetos que contém
cláusulas que restringem a distribuição de
dividendos em valor superior ao mínimo
obrigatório conforme previsto no respectivo
estatuto social, exceto para os casos de anuência
prévia.

A Companhia, conforme aplicável, é parte em
financiamentos de projetos que contém cláusulas
que restringem a distribuição de dividendos em
valor superior ao mínimo obrigatório conforme
previsto no respectivo estatuto social, exceto para
os casos de anuência prévia.

A distribuição adicional de dividendos acima de
25% está condicionada à devida anuência do
BNDES prevista no Estatuto Social da Companhia,
bem como a anuência dos debenturistas da
Companhia, conforme cláusula 5.1(n) do
instrumento particular de escritura 1ª emissão de
debentures simples

A distribuição adicional de dividendos acima de
25% está condicionada à devida anuência do
BNDES prevista no Estatuto Social da Companhia,
bem como a anuência dos debenturistas da
Companhia, conforme cláusula 5.1(n) do
instrumento particular de escritura 1ª emissão de
debentures simples

A distribuição adicional de dividendos acima de
25% está condicionada à devida anuência do
BNDES prevista no Estatuto Social da Companhia,
bem como a anuência dos debenturistas da
Companhia, conforme cláusula 5.1(n) do
instrumento particular de escritura 1ª emissão de
debentures simples
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Para mais informações, ver o item 10.1 deste Para mais informações, ver o item 10.1 deste Para mais informações, ver o item 10.1 deste
Formulário de Referência.
Formulário de Referência.
Formulário de Referência.

Se o emissor possui uma política de
destinação
de
resultados
formalmente aprovada, informando
Órgão responsável pela aprovação,
data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede
mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado

A Companhia não possui política de destinação
de resultados, uma vez que os resultados são
destinados ano a ano observado o disposto na Lei
das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da
Companhia nos termos destacados acima.

A Companhia não possui política de destinação
de resultados, uma vez que os resultados são
destinados ano a ano observado o disposto na
Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social
da Companhia nos termos destacados acima.

A Companhia não possui política de destinação
de resultados, uma vez que os resultados são
destinados ano a ano observado o disposto na
Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social
da Companhia nos termos destacados acima.
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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Exercício Social

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
1.873.459.000,00

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Índice de Endividamento 0,59000000
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Exercício social (31/12/2020)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Títulos de dívida

Garantia Real

Total

Descrever outras
garantias ou privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

58.329.000,00

254.696.000,00

169.797.000,00

801.180.000,00

1.284.002.000,00

58.329.000,00

254.696.000,00

169.797.000,00

801.180.000,00

1.284.002.000,00

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes
Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 nos termos do item 3.8
Tipo de Obrigação
Nota Promissória
BNDES
Debêntures
Total

Tipo de Garantia
Quirografária
Garantia Real
Garantia Real

Inferior a um ano

Um a três anos

Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

0,00
0,00
58.329.000,00
58.329.000,00

0,00
0,00
254.696.000,00
254.696.000,00

0,00
0,00
169.797.000,00
169.797.000,00

0,00
0,00
801.180.000,00
801.180.000,00

0,00
0,00
1.284.002.000,00
1.284.002.000,00

As informações financeiras deste item referem-se ao montante de suas obrigações (empréstimos e financiamentos, notas promissórias e debêntures – circulante e não circulante). As Dívidas

quirografárias são compostas pelas notas promissórias da Companhia. As dívidas com garantia real foram classificadas como empréstimos, sendo estas as dívidas contraídas
junto ao BNDES, e títulos de dívidas, sendo estas as debentures da Companhia.
Reapresentação das Demonstrações Financeiras:
Em 11 de março de 2021, às demonstrações contábeis da Companhia, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2019 foram reapresentadas em decorrência do manifesto
emitido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM no Ofício circular CVM/SNC/SEP n.º 04/2020 sobre a aplicação do CPC 47, os valores correspondentes referentes ao exercício anterior,
apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. O
Relatório de auditoria originalmente foi emitido em 11 de fevereiro de 2019 sem modificação sobre as demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019.
Para mais informações sobre os aspectos financeiros dos contratos e valores mobiliários representativos de dívida da Companhia, vide item 10.1(f) deste Formulário de Referência.
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4. Fatores de risco
4.1 - Descrição dos fatores de risco
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a determinados riscos. Antes
de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de emissão da Companhia, os potenciais
investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência, os riscos
mencionados abaixo, as demonstrações financeiras da Companhia e suas informações financeiras intermediárias e
respectivas notas explicativas. Os negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou
negócios futuros da Companhia poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer um dos fatores de risco
descritos a seguir. O preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia poderá diminuir em razão
de qualquer um desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder
substancial ou totalmente o seu investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos descritos
abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste Formulário de Referência, podem afetar
adversamente a Companhia. Além disso, riscos adicionais não conhecidos atualmente ou considerados imateriais pela
Companhia também poderão afetar adversamente a Companhia.
Para os fins desta seção “4.1. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o
contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará
ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares significa que tal risco,
incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira,
resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia, bem como no preço, liquidez
e volume de negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção
“4.1. Fatores de Risco” devem ser compreendidas nesse contexto. Não obstante a subdivisão desta seção “4.1.
Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que estejam em um subitem podem também se aplicar a outros
subitens.
(a)

Riscos Relacionados à Companhia

A rescisão unilateral antecipada do contrato de concessão pelo Poder Concedente poderá impedir a realização do
valor integral de determinados ativos e causar a perda de lucros futuros sem uma indenização adequada.
A concessão da Companhia, está sujeita à rescisão unilateral antecipada em determinadas circunstâncias
estabelecidas pela legislação e pelos respectivos contratos de concessão. Ocorrendo a extinção da concessão, os
ativos sujeitos à concessão serão revertidos ao Poder Concedente. Não podemos garantir que, em caso de extinção
antecipada, eventual indenização do valor de ativos que não tenham sido completamente amortizados ou
depreciados compensará a perda de lucro futuro. Se o Poder Concedente extinguir o contrato de concessão em caso
de inadimplemento, o valor que seria recebido pela Companhia pode ser reduzido a até zero, pela imposição de
multas ou outras penalidades, o que pode causar um efeito adverso para a Companhia, seus negócios e condição
financeira.
Indisponibilidade do sistema de transmissão e/ou distúrbios na qualidade dos serviços poderão prejudicar a
Companhia.
A operação de redes e sistemas de transmissão de energia elétrica envolve diversos riscos, tais como dificuldades
operacionais e interrupções não previstas. Esses eventos incluem acidentes, quebra ou falha de equipamentos ou
processos, desempenho abaixo de níveis esperados de disponibilidade e eficiência dos ativos de transmissão e
catástrofes como explosões, incêndios, fenômenos naturais, deslizamentos, sabotagem ou outros eventos similares.
Além disso, ações por parte das autoridades governamentais responsáveis pela rede de energia elétrica, meio
ambiente, operações e outras questões que afetem as linhas de transmissão podem prejudicar o funcionamento das
linhas de transmissão, podendo ocasionar a redução da receita anual permitida (“RAP”) das concessionárias pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
A receita operacional líquida que a Companhia aufere em decorrência da implementação, operação e manutenção
de suas instalações está relacionada à disponibilidade e continuidade dos serviços. De acordo com o contrato de
concessão a Companhia está sujeita à redução de suas respectivas RAPs e à aplicação, pela ANEEL, de determinadas
penalidades dependendo do nível e duração da indisponibilidade dos serviços, conforme apurado pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) e registrado junto ao Sistema de Apuração da Transmissão - SATRA. Desse modo,
interrupções em suas linhas e subestações poderão causar um efeito adverso relevante nos negócios, condição
financeira e resultados operacionais da Companhia.
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Restrições contratuais à capacidade de endividamento da Companhia poderão influenciar negativamente sua
capacidade de pagamento.
A Companhia está sujeita a certas cláusulas em instrumentos de dívida existentes que restringem sua autonomia e
capacidade de contrair novos empréstimos acima de R$28 milhões, (valor atualizado na data-base 31 de dezembro
de 2019), atualizados anualmente pela inflação (IPCA). Ademais, a existência de limitações ao endividamento da
Companhia, poderá afetar a capacidade da Companhia de captar novos recursos necessários ao financiamento de
suas atividades e de suas obrigações vincendas.
Não há como garantir se, e em que condições, a concessão atual da Companhia será renovada.
A Companhia conduz suas atividades de transmissão de energia elétrica com base em contrato de concessão
celebrado com a União, com prazo de vigência de 30 anos, contados a partir da data de assinatura do contrato,
atualmente expirando em 2038. A Constituição Federal exige que todas as concessões de serviços públicos sejam
concedidas mediante licitação. Em 1995, foi sancionada a Lei nº 8.987/95, de 13 de fevereiro de 1995 (“Lei de
Concessões”), que rege os procedimentos da licitação pública. De acordo com a Lei de Concessões modificada pela
Lei nº 10.848/04, de 15 de março de 2004 (“Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico”), e, nos termos dos contratos de
concessão, as concessões detidas pela Companhia poderão ser prorrogadas pelo Poder Concedente no máximo por
igual período, mediante requerimento efetuado pela concessionária, independentemente de sujeição ao processo de
licitação, contanto que (i) a concessionária tenha atendido aos padrões mínimos de desempenho, (ii) aceite as
eventuais revisões das condições estipuladas no contrato, e (iii) que a prorrogação seja do interesse público. Os planos
de expansão da capacidade de transmissão da Companhia também estão sujeitos ao regime licitatório previsto na Lei
de Concessões. Em virtude da discricionariedade do Poder Concedente para a prorrogação e/ou renovação das
concessões, a Companhia, poderá não aceitar os termos e condições propostos para a renovação do contrato, caso
em que a Companhia poderá enfrentar concorrência de terceiros no processo de renovação dessa concessão. Não há
como garantir que a atual concessão será renovada em termos iguais e/ou mais favoráveis do que aquela atualmente
em vigor.
A falta de proteção de dados pessoais pode afetar a Companhia negativamente.
A Companhia gerencia e mantém dados pessoais de funcionários no curso normal do seu negócio. Divulgações não
autorizadas ou violações de segurança podem sujeitar a Companhia a ações judiciais. Além disso, as atividades da
Companhia estão expostas a possíveis riscos de inobservância de políticas, conduta imprópria de funcionários ou
negligência e fraude, o que poderá resultar em graves danos reputacionais ou financeiros.
Atualmente, o tratamento de dados pessoais no Brasil é regulamentado por uma série de normas previstas de forma
esparsa na legislação, como por exemplo a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) e o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). Os esforços para proteção dos dados pessoais
processados nos sistemas da Companhia podem não garantir que essas proteções sejam adequadas e que atendam
às regras estabelecidas na legislação vigente. Ainda, no ano de 2017, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados
(Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”), que entrará em vigor no mês de agosto de 2020 e transformará o sistema de proteção
de dados pessoais no Brasil. A LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento
de dados pessoais. A LGPD prevê, entre outros, os direitos dos titulares de dados pessoais, as bases legais aplicáveis
à proteção de dados pessoais, os requisitos para obtenção de consentimento, as obrigações e requisitos relativos a
incidentes de segurança e vazamentos de dados e a transferências de dados, bem como a criação da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados. Assim, a Companhia pode ter dificuldades para se adequar à nova legislação, tendo
em vista a quantidade e complexidade de novas obrigações a serem cumpridas. Em caso de descumprimento da
LGPD, a Companhia pode estar sujeita às sanções de advertência, obrigação de divulgação de incidente, eliminação
de dados pessoais e multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil
no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais) por
infração.
Desta forma, ausência de medidas suficientes para proteção dos dados pessoais tratados pela Companhia, bem como
eventual inadequação à legislação aplicável, podem resultar em custos e afetar adversamente os resultados da
Companhia.
Nível de endividamento elevado e obrigação de manutenção de determinados índices financeiros, poderão afetar
adversamente seus negócios e a capacidade da Companhia de honrar as suas obrigações, bem como sua situação
financeira
A Companhia está sujeita à manutenção de determinados índices financeiros que restringem sua autonomia.
Atualmente, a Companhia possui contrato de financiamento com o BNDES e escritura de emissão de debêntures que
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apresentam determinados compromissos de manutenção de índices financeiros, calculados a partir da (i) razão entre
o EBITDA ajustado e o serviço da dívida, maior ou igual a 1,3. Adicionalmente, a Companhia é requerida a cumprir o
Índice de Capital Próprio (“ICP”), conforme estabelecido também nos contratos de dívida, definido pela relação do
Patrimônio líquido sobre o ativo total, igual ou superior a 30% (trinta por cento).
Na hipótese de descumprimento de qualquer disposição dos referidos contratos, tornar-se-ão exigíveis os valores
vincendos (principal, juros e multa) objeto dos respectivos contratos. O vencimento antecipado das obrigações da
Companhia poderá impactar negativamente a situação financeira da Companhia. Adicionalmente, todas as dívidas
contratadas possuem cláusula de vencimento antecipado por cross-default, pela qual um banco tem o direito de
decretar o vencimento antecipado do respectivo contrato e, adicionalmente, exigir imediatamente o pagamento do
saldo devedor da respectiva dívida.
A terceirização de parte das atividades da Companhia poderá afetar negativamente seus resultados e sua condição
financeira.
A Companhia mantém contratos com sociedades de prestação de serviços para a condução de determinadas
atividades. Caso uma ou mais empresas de prestação de serviços não cumpram com quaisquer de suas obrigações
trabalhistas, previdenciárias e/ou fiscais, a Companhia poderá ser responsabilizada de forma subsidiária pelo
cumprimento de tais obrigações, o que poderá impactar negativamente seus resultados e sua condição financeira.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais e administrativos podem afetar negativamente a condição financeira
e resultado operacional da Companhia.
A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos, envolvendo diversas questões legais e regulatórias
incluindo, mas não se limitando a, processos cíveis, ambientais, trabalhistas, ações civis públicas, e fiscais. Uma ou
mais decisões desfavoráveis à Companhia em qualquer processo judicial ou administrativo poderá ter um
considerável efeito negativo sobre seus resultados. Adicionalmente, não há garantias de que as provisões constituídas
pela Companhia serão suficientes para fazer face ao custo total decorrente de decisões adversas em demandas
judiciais e administrativas.
Ainda, além das provisões financeiras e dos custos com honorários advocatícios para a assessoria dessas causas, a
Companhia pode se ver obrigada a oferecer garantias em juízo relacionadas a tais processos, o que pode vir a afetar
adversamente sua capacidade financeira.
Para informações adicionais sobre os principais processos judiciais, arbitrais ou administrativos dos quais a
Companhia é parte, vide o item 4.3 deste Formulário de Referência.

A Companhia depende da qualificação técnica de membros de sua administração e não pode garantir que será
capaz de retê-los ou substituí-los por pessoas com mesma experiência e qualificação.
Parte do sucesso da Companhia depende do conhecimento, das habilidades e dos esforços de seu atual quadro de
administradores e colaboradores chave. Se administradores ou colaboradores chave optarem por não mais participar
da gestão dos negócios da Companhia, a Companhia pode não identificar no mercado profissionais igualmente
qualificados para substitui-los. A perda de membros da administração e a dificuldade de contratar profissionais com
a mesma competência e experiência poderão gerar um efeito nos negócios da Companhia, impactando
negativamente nos seus resultados operacionais, financeiros e na sua credibilidade.
A Companhia pode ser responsabilizada por quaisquer perdas e danos causados a terceiros em decorrência da
inadequada prestação de serviços de transmissão de energia elétrica.
De acordo com a legislação brasileira, a Companhia, na qualidade de prestadora de serviços públicos, tem
responsabilidade objetiva por quaisquer prejuízos diretos e indiretos resultantes da inadequada prestação de serviços
de transmissão de energia elétrica, tais como interrupções abruptas no suprimento, falhas na operação da
transmissão ou interrupções, distúrbios que não possam ser atribuídos a nenhum agente identificado do setor elétrico
ou interferências de voltagem, independentemente de dolo ou culpa, uma vez configurado o nexo de causalidade.
Os negócios e resultados operacionais da Companhia poderão ser adversamente afetados caso a Companhia incorra
em responsabilidades por perdas e danos causados a terceiros.
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Uma vez que parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos, esses bens
não estarão disponíveis para liquidação em caso de falência nem poderão ser objeto de penhora para garantir a
execução de decisões judiciais.
Parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos ou de utilidade pública.
Esses bens não estarão disponíveis para liquidação em caso de falência ou penhora para garantir a execução de
decisões judiciais (referidos bens são intitulados como “bens reversíveis”), uma vez que devem ser revertidos ao
Poder Concedente, de acordo com os termos das concessões e com a legislação aplicável, para garantir a não
interrupção do serviço público. Essas limitações podem reduzir significativamente os valores disponíveis aos
acionistas e credores da Companhia em caso de liquidação, além de poderem ter um efeito negativo na capacidade
da Companhia em obter financiamentos, o que pode causar um efeito adverso para a Companhia, seus negócios e
condição financeira.
Podemos estar expostos a comportamentos incompatíveis com nossos padrões de ética e conformidade, e podemos
não ser capazes de preveni-los, detectá-los ou remediá-los a tempo, o que pode causar efeitos adversos relevantes
em nossos negócios, resultados operacionais, condição financeira e reputação.
Nossos negócios, incluindo nossos relacionamentos com terceiros, são orientados por princípios éticos e regras de
conduta. Dispomos de diversas normas internas com o objetivo de orientar nossos gestores, funcionários e
contratados, e de reforçar nossos princípios éticos e regras de conduta profissional. Devido à ampla distribuição e
terceirização das cadeias de produção de nossos fornecedores, não somos capazes de controlar todas as suas
possíveis irregularidades.
Isso significa que não podemos garantir que as avaliações financeiras, técnicas, comerciais e legais que usamos em
nossos processos de seleção sejam suficientes para evitar que nossos fornecedores tenham problemas relacionados
à legislação trabalhista, à sustentabilidade ou à terceirização da cadeia produtiva com condições de segurança
inadequadas. Também não podemos garantir que esses fornecedores, ou terceiros relacionados a eles, não se
envolverão em práticas irregulares. Se um número significativo de nossos fornecedores se envolverem em práticas
irregulares, poderemos ser adversamente afetados.
Além disso, estamos sujeitos ao risco de que nossos funcionários, contratados ou qualquer pessoa que venham a
fazer negócios conosco possam se envolver em atividades fraudulentas, de corrupção e suborno, burlando nossos
controles internos e procedimentos, se apropriando indevidamente ou se utilizando de nossos ativos para benefícios
particulares em detrimento dos interesses da Companhia.
Nossos sistemas de controle interno podem não ser efetivos em todas as circunstâncias, especialmente junto às
empresas que não estão sob nosso controle. Com relação às empresas adquiridas, nossos sistemas de controle
interno podem não ser capazes, ainda, de identificar fraude, corrupção ou suborno realizados anteriormente à
aquisição.
Qualquer falha em nossa capacidade de prevenir ou detectar o não cumprimento das regras de governança aplicáveis
ou de obrigações regulatórias pode causar danos a nossa reputação, limitar a nossa capacidade de obter
financiamento ou causar outros efeitos adversos relevantes nos resultados de nossas operações e condição
financeira.
Podemos não conseguir implementar no momento desejado, ou sem incorrer em custos não previstos, as
estratégias contidas no nosso planejamento estratégico de longo prazo, com consequências adversas para nossos
negócios, resultados operacionais e condição financeira.
Nossa capacidade de cumprir os objetivos estratégicos depende, em grande parte, da implementação oportuna, bemsucedida e com boa relação custo-benefício da nossa estratégia de longo prazo e do plano de negócios.
Alguns dos fatores que podem afetar negativamente essa implementação são:
• A incapacidade de renovar licenças e aprovações governamentais necessárias;
• Problemas imprevistos de engenharia e ambientais;
• A indisponibilidade de força de trabalho ou de equipamentos necessários;
• Greves;
• Atrasos na entrega de equipamentos pelos fornecedores;
• Atrasos resultantes de falhas de fornecedores ou terceiros no cumprimento de suas obrigações contratuais;
• Interferências climáticas ou restrições ambientais;
• Mudanças na legislação ambiental criando novas obrigações e causando custos adicionais para projetos;
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• Instabilidade jurídica causada por questões políticas; e
• Alterações substanciais nas condições econômicas, regulatórias ou outras.
A ocorrência dos fatores acima, separadamente ou em conjunto, podem resultar em aumentos significativos de
custos, retardar ou impedir a implementação de iniciativas, e consequentemente comprometer a execução do nosso
planejamento estratégico, afetando negativamente nossos resultados operacionais e financeiros.
Caso a Companhia não cumpra satisfatoriamente as leis e regulamentos destinados a combater a corrupção no
Brasil, poderá ficar sujeita a multas, penalidades ou outras sanções administrativas, e a continuidade dos negócios
da Companhia pode ser afetada.
O Governo Federal promulgou, em 29 de janeiro de 2013, a Lei nº 12.846 (“Lei Anticorrupção Brasileira”) impondo
responsabilidade objetiva às empresas, no âmbito cível e administrativo, por atos de corrupção e fraude à licitação,
praticados por seus administradores, empregados e terceiros que atuem em seu nome. De acordo com a Lei
Anticorrupção Brasileira, as pessoas jurídicas consideradas culpadas por atos de corrupção poderão ficar sujeitas a
multas no valor de até 20% do faturamento bruto do exercício anterior ou, caso não seja possível estimar o
faturamento bruto, a multa será estipulada entre R$6.000,00 e R$60.000.000,00. Entre outras sanções, a Lei
Anticorrupção Brasileira prevê também a perda de benefícios ilicitamente obtidos, a suspensão de operações
corporativas, confisco de ativos e dissolução da pessoa jurídica.

Os processos de compliance e de controles internos atualmente existentes na Companhia podem não ser suficientes
para prevenir ou detectar todas as práticas inapropriadas, fraudes ou violações à lei por qualquer pessoa, empregados
ou administradores. A Companhia poderá descobrir casos em que falhou em cumprir com as leis, regulações ou
controles internos aplicáveis. Se quaisquer empregados, administradores ou outras pessoas se envolverem em
práticas fraudulentas, corruptas ou ilícitas, ou mesmo em qualquer violação à lei, regulação ou política interna
aplicáveis, a Companhia poderá vir a sofrer ações coercitivas ou ser responsabilizada pela violação às referidas leis,
regulamentos ou políticas de controles internos, o que pode resultar em penas, multas ou sanções, e afetar
adversamente a cotação dos valores mobiliários de sua emissão, ocasionar o vencimento antecipado de
determinados contratos nos quais a Companhia seja parte, bem como afetar a imagem e reputação, a condição
financeira, os resultados operacionais e os negócios da Companhia.
A cobertura de seguro contratada pela Companhia pode ser insuficiente para ressarcir eventuais danos.
Os seguros contratados pela Companhia podem ser insuficientes para a cobertura integral de todos os passivos que
poderão surgir no decorrer dos negócios da Companhia e pelo ressarcimento de eventuais danos. A ocorrência de
um sinistro significativo não segurado ou indenizável, parcial ou integralmente, ou a não observância de seus
subcontratados em cumprir obrigações indenizatórias assumidas perante a Companhia ou em contratar seguros,
pode ter um efeito adverso em seus negócios, imagem e finanças.
Além disso, a Companhia não pode assegurar que será capaz de manter apólices de seguro a taxas comerciais
razoáveis ou em termos aceitáveis no futuro. Estes fatores podem gerar um efeito adverso para o negócio da
Companhia.
A captação de recursos adicionais por meio da emissão de certos valores mobiliários poderá diluir a participação
acionária de investidores nas ações na Companhia.
A Companhia pode, no futuro, captar recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ou valores
mobiliários lastreados, conversíveis ou permutáveis em, ou que, por qualquer outra forma, confiram um direito de
subscrever ou receber, ações representativas do capital social da Companhia. Tais captações de recursos, poderão,
nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ser
realizadas com exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia e/ou alterar o valor das ações da
Companhia, o que poderá resultar na diluição de suas respectivas participações acionárias.
(b)

Riscos Relacionados ao Controlador ou Grupo de Controle da Companhia

Os interesses dos acionistas controladores da Companhia poderão ser conflitantes que poderá afetar os
negócios da Companhia.
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A Companhia é controlada pela Evoltz Participações S.A, (“Evoltz”) e pela Centrais Elétricas do Norte (“Eletronorte”)
signatárias do acordo de acionistas da Companhia, com poderes para, entre outras coisas, eleger os membros do
Conselho de Administração da Companhia, determinar o resultado de qualquer deliberação que exija aprovação de
acionistas, inclusive nas operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, alienações, parcerias e época
do pagamento de quaisquer dividendos futuros. Por se tratar de um controle compartilhado, existe um risco de não
haver um acordo entre os acionistas em realizar aquisições, alienações, parcerias, buscar financiamentos ou
operações similares que venham a ser necessárias ou importantes para continuidade dos negócios da Companhia.
(c)

Riscos Relacionados aos Acionistas da Companhia

Vide o item (b) acima.
(d)

Riscos Relacionados às Controladas e Coligadas da Companhia

Não aplicável uma vez que a Companhia não possui controladas ou coligadas.
(e)

Riscos Relacionados aos Fornecedores da Companhia

A Companhia conta com equipamentos nacionais e importados instalados em seu empreendimento e conta com
serviços prestados por seus fabricantes em caso de necessidade de manutenção corretiva. Caso os serviços
prestados no âmbito desta manutenção não sejam executados de forma a atender a especificações e níveis
mínimos de qualidade relativos a cada especificação técnica, os resultados operacionais da Companhia poderão
ser adversamente afetados
A Companhia pode enfrentar rupturas no fornecimento de materiais, equipamentos e serviços no futuro. Nesse caso,
a Companhia pode não ser capaz de substituir, em tempo hábil, seus fornecedores ou prestadores de serviços. Tal
ocorrência poderia afetar negativamente a execução em tempo hábil e bem-sucedida dos principais projetos da
Companhia e, consequentemente, seus resultados operacionais e sua condição financeira.
Adicionalmente, o fornecimento e a prestação de serviços com qualidade eventualmente abaixo daquela prevista
poderão gerar o não cumprimento de condições impostas à Companhia pela autoridade responsável e provocar, por
exemplo, desgaste acelerado de ativos de transmissão elétrica, acarretando em custos adicionais e interferindo no
fluxo de caixa da Companhia, podendo causar um impacto adverso em sua situação financeira e seus resultados
operacionais. O mesmo poderá acontecer no caso de suspensão ou ruptura imprevista dos contratos de fornecimento
de equipamentos ou de prestação de serviços.
A Companhia pode ainda ser solidariamente responsabilizada por qualquer obrigação trabalhista ou previdenciária
requerida judicialmente por empregados dos seus prestadores de serviços terceirizados, o que pode afetar a
Companhia negativamente de forma relevante.
(f)

Riscos Relacionados aos Clientes da Companhia

Não há fatores de risco com relação a clientes da Companhia que possam influenciar a decisão de investimento em
valores mobiliários de emissão da Companhia, uma vez que os clientes que efetuam pagamentos para a Companhia
são definidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) a partir de apurações de uso do sistema de
transmissão, sendo empresas de geração, distribuição e consumidores livres de energia do Brasil, desta forma
diluindo e diversificando risco de inadimplemento, e isentando a Companhia de qualquer necessidade de esforço de
venda e prospecção de clientes
(g)

Riscos Relacionados aos Setores da Economia em que a Companhia Atua

O confisco temporário ou expropriação permanente dos ativos da Companhia pode afetar adversamente suas
condições financeiras e resultados operacionais.
A União Federal pode retomar o serviço de transmissão de energia elétrica em casos de razão de interesse público,
mediante lei específica que autorize tal retomada e pagamento de prévia indenização. Tais razões incluem desastre
natural, guerra, perturbações públicas significativas, ameaças contra a paz interna ou por razões econômicas e por
outras razões relacionadas à segurança nacional. A Companhia não pode garantir que qualquer indenização a ser
recebida será adequada considerando os investimentos realizados ou recebida tempestivamente, e qualquer
expropriação pode ter um impacto adverso relevante na Companhia.

PÁGINA: 24 de 195

Formulário de Referência - 2021 - Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.

Versão : 1

4. Fatores de risco / 4.1 - Descrição - Fatores de Risco

Adicionalmente, a União Federal, na qualidade de poder concedente, por intermédio da ANEEL, também pode intervir
na concessão com o intuito de assegurar a adequada prestação do serviço público, bem como para assegurar o fiel
cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes por meio do procedimento de intervenção
administrativa. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá instaurar procedimento administrativo para
comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades. Sendo comprovada a não observância
dos pressupostos legais do processo de intervenção, o serviço será imediatamente devolvido à concessionária. O
processo de intervenção ou a declaração de extinção da concessão poderão ter um efeito adverso significativo sobre
sua condição financeira e seus resultados operacionais.

(h) Riscos Relacionados à Regulação dos Setores em que a Companhia Atua
A extensa legislação e regulamentação governamental sobre o setor elétrico e eventuais alterações na
regulamentação do setor elétrico podem afetar os negócios e resultados da Companhia.
As atividades desempenhadas pela Companhia assim como dos seus concorrentes, são regulamentadas e fiscalizadas
pela ANEEL, a qual implementa as diretrizes do Ministério de Minas e Energia (“MME”), órgão do Governo Federal
responsável pela condução das políticas energéticas do país. As instituições do setor elétrico brasileiro têm,
historicamente, exercido um grau substancial de influência sobre os seus negócios, incluindo sobre a produção de
energia, que segue o despacho centralizado realizado pelo ONS.
As principais atividades comerciais podem ser afetadas de forma adversa por ações governamentais, dentre as quais:
(i) alteração na legislação aplicável aos seus respectivos negócios; e (ii) a descontinuidade e/ou mudanças nos
programas de concessão e emissão de autorização por parte do Governo Federal.
Adicionalmente, a Companhia não pode assegurar quais ações serão tomadas pelos Governos Federal, estaduais e/ou
municipais no futuro e em que medida tais ações poderão afetar negativamente as atividades das subsidiárias da
Companhia e os seus resultados operacionais. Caso a Companhia seja obrigada a proceder de maneira
substancialmente diferente daquela estabelecida em seu plano de negócios, seus resultados financeiros e
operacionais poderão ser adversamente afetados.
A ANEEL poderá extinguir o contrato de concessão da Companhia antes do vencimento de seu prazo, mediante
realização de procedimento administrativo.
A concessão de transmissão de energia elétrica está sujeita à extinção pela ANEEL, antes do vencimento do prazo,
mediante realização de procedimento administrativo. Algumas circunstâncias que poderão incitar a extinção: (i) a não
prestação de serviços pela concessionária por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, não tendo apresentado uma
alternativa aceitável pela ANEEL, após ouvido o ONS; (ii) a decretação de falência ou a dissolução das concessionárias;
(iii) se a ANEEL determinar, por meio de um processo de encampação, que a extinção de sua concessão seria motivada
por interesse público, conforme definido em lei autorizativa específica; ou (iv) a declaração de caducidade da
concessão, caso seja apurada em processo administrativo a inexecução do contrato pela concessionária, nas
hipóteses previstas no artigo 38 da Lei de Concessões (tais como paralisação dos serviços, perda da qualificação
necessária à prestação dos serviços e sonegação de tributos).
Caso o contrato de concessão da Companhia seja extinto pela ANEEL, antes do termo, não há como garantir que a
Companhia receberá valores indenizatórios suficientes para recuperar, integralmente, o valor de seus investimentos.
A extinção antecipada pela ANEEL do contrato de concessão da Companhia ou a insuficiência da indenização pelos
investimentos realizados poderão impactar negativamente os resultados operacionais e a capacidade de pagamento
da Companhia.
Alterações na legislação e interpretações divergentes e/ou mudanças na interpretação da legislação tributária
podem representar um efeito adverso sobre a condição financeira da Companhia.
O governo brasileiro tem implementado diversas alterações nos regimes fiscais que podem afetar adversamente a
Companhia. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas vigentes, revogação de benefícios fiscais e criação de
tributos, encargos setoriais, taxas e, ocasionalmente, o recolhimento de contribuições temporárias relacionadas a
propósitos governamentais específicos. Algumas dessas mudanças podem resultar em aumentos da carga tributária,
afetando negativamente os resultados da Companhia. Além disso, algumas leis fiscais podem ser interpretadas de
forma controversa pelas autoridades fiscais, sendo a Companhia afetada no caso de uma interpretação diferente
daquela utilizada por ela para o desenvolvimento de suas atividades. Caso tais alterações ou mudanças nas
interpretações ocorram, os resultados financeiros e operacionais da Companhia podem ser adversamente afetados.
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(i)

Riscos Relacionados aos Países Estrangeiros em que a Companhia Atua

A Companhia atua somente no mercado brasileiro.
(j)

Riscos Relacionados a Questões Socioambientais

A inobservância das leis e regulamentos ambientais poderá ter como consequência, além da obrigação de reparar
ou indenizar quaisquer danos ambientais que venham a ser causados independentemente da existência de culpa,
a aplicação de sanções penais e administrativas.
A Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) elege como responsáveis pelas condutas caracterizadas como
criminosas todos aqueles que, de qualquer forma, concorrem para sua prática. Com base na legislação brasileira,
sanções criminais, envolvendo multa, prisão e restrição de direitos – tais como (i) prestação de serviços à comunidade,
(ii) interdição temporária de direitos, (iii) suspensão parcial ou total de atividades, (iv) prestação pecuniária e (v)
recolhimento domiciliar –, podem ser aplicadas às pessoas físicas (incluindo o diretor, o administrador, o membro de
conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário da Companhia), enquanto que, além das
multas, as penalidades de restrições de direitos distintas – tais como (a) suspensão parcial ou total de atividades, (b)
interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, e (c) proibição de contratar com o Poder Público, bem
como dele obter subsídios, subvenções ou doações ou prestação de serviços à comunidade –, podem ser aplicadas a
pessoas jurídicas.
Com relação às sanções administrativas – especialmente definidas no Decreto Federal nº. 6.514/2008 –, dependendo
das circunstâncias, as autoridades ambientais podem impor advertências e multas que variam entre R$50,00 e R$50
milhões, exigir a suspensão parcial ou total de atividades, suspender ou restringir benefícios fiscais, cancelar ou
suspender linhas de financiamento provenientes de instituições financeiras governamentais, bem como proibir a
Companhia de celebrar contratos com órgãos, companhias e autoridades governamentais. Quaisquer desses eventos
podem afetar adversamente o negócio, os resultados operacionais e a situação financeira da Companhia, além de
gerar reflexos negativos à sua imagem e reputação.
Alterações nas leis e regulamentos ambientais podem afetar de maneira adversa os negócios da Companhia.
As empresas do setor elétrico estão sujeitas a uma rigorosa legislação ambiental nas esferas federal, estadual e
municipal no tocante, dentre outros, à supressão de vegetação e às intervenções em áreas especialmente protegidas.
Tais empresas necessitam de licenças e autorizações de agências governamentais para a condução de suas atividades.
Na hipótese de violação ou não cumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e autorizações, as empresas podem
sofrer sanções administrativas, tais como multas, interdição de atividades, cancelamento de licenças e revogação de
autorizações, ou estarem sujeitas a sanções criminais (aplicáveis inclusive a seus administradores).
O Ministério Público poderá instaurar inquérito civil e/ou promover ação civil pública visando ao ressarcimento de
eventuais danos ao meio ambiente e terceiros. As agências governamentais ou outras autoridades também podem
editar novas regras mais rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que
podem obrigar as empresas do setor de energia elétrica a gastar recursos adicionais na adequação ambiental,
inclusive obtenção de licenças ambientais para instalações e equipamentos que não necessitavam anteriormente
dessas licenças ambientais.
As agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar ou requerer informações e estudos
adicionais que levem a atraso significativo na emissão das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento
dos negócios de empresas do setor elétrico, causando atrasos em cronogramas de implantação de projetos. Qualquer
ação neste sentido por parte das agências governamentais ou outras autoridades públicas poderá afetar de maneira
negativa os negócios do setor de energia elétrica e ter um efeito adverso para seus negócios e resultados e,
consequentemente, para os negócios e resultados da Companhia.
A Companhia está exposta aos riscos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) que podem levar a acidentes,
perdas significativas, processos administrativos e judiciais
As atividades operacionais da Companhia apresentam riscos capazes de acarretar acidentes tais como incêndios,
explosões e vazamentos de produtos perigosos. Esses eventos podem ser originados em falhas técnicas, erros
humanos ou eventos naturais. A ocorrência de acidentes pode incidir em lesões ou impacto à saúde da força de
trabalho ou das comunidades, danos ambientais ou ao patrimônio, perdas de produção, perdas financeiras e, em
determinadas situações, responsabilização judicial em processos cíveis, trabalhistas, criminais e administrativos,
despesas com reparação ou remediação, dificuldades para a obtenção ou manutenção de licenças de operação,
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gerando consequentemente prejuízos à reputação da Companhia e afetando adversamente os negócios e resultados
financeiros.
(k) Riscos políticos, macroeconômicos e referentes à conjuntura brasileira
O Governo exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a economia brasileira. Esse envolvimento,
bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, pode ter um efeito adverso sobre as atividades da
Companhia e seus negócios.
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes, e por vezes significativas, intervenções do Governo Federal,
que ocasionalmente modificam as políticas monetárias, creditícia e fiscal do País. Para influenciar o curso da economia
do Brasil, controlar a inflação e implementar outras políticas, o Governo tem tomado várias medidas comuns no
mercado mundial, inclusive o uso de controles salariais e de preço, aumentos nas taxas de juros, mudanças na política
fiscal, desvalorizações de moeda, bloqueio ao acesso de contas bancárias, controles do fluxo de capitais, limites sobre
importações e congelamento de contas bancárias. Não é possível prever quais medidas ou políticas o Governo poderá
adotar ou criar no futuro. Os seus negócios, situação financeira, receitas, resultados operacionais e perspectivas
podem ser prejudicados significativamente por mudanças relevantes nas políticas públicas e regulamentos do
Governo, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como outros fatores, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

flutuação cambial;
inflação;
flutuação nas taxas de juros;
políticas monetárias;
liquidez dos mercados financeiro, de capitais e de crédito domésticos;
política fiscal e regime tributário, incluindo alterações na legislação tributária;
instabilidade social e política;
reduções de salários e níveis de renda;
aumentos nas taxas de desemprego;
alterações nas normas trabalhistas;
ambiente regulatório pertinente às atividades da Companhia;
intervenções no fornecimento de energia;
controles e restrições cambiais sobre remessas para o exterior;
expansão ou contração da economia global ou brasileira; e
outras ocorrências políticas, diplomáticas, sociais ou econômicas no Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que venham
a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para o aumento da
volatilidade no mercado brasileiro e de capitais. Tais fatores somam-se ao fato de que o Brasil vivenciou uma longa
recessão após um período de lenta recuperação e crescimento insignificante do PIB em 2017 e 2018.
Em virtude da atual instabilidade política, há uma incerteza sobre as políticas econômicas futuras, e a Companhia não
pode prever quais políticas serão adotadas pelo governo brasileiro e se estas afetarão negativamente a economia,
seus negócios ou condição financeira. A instabilidade política e econômica atual levou a uma percepção negativa da
economia brasileira e um aumento na volatilidade no mercado de valores mobiliários brasileiro, que também podem
afetar adversamente os negócios da Companhia e suas ações. Qualquer instabilidade econômica recorrente pode
afetar adversamente os negócios da Companhia.
A inflação e as medidas do Governo Federal para combatê-la podem influenciar significativamente a incerteza
econômica no Brasil, e podem afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia.
A inflação e algumas das medidas do Governo Federal tomadas na tentativa de combatê-la, combinada com a
especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas, afetaram de forma negativa e significativa
a economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade
do mercado de valores mobiliários brasileiro. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(“IPCA”) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), as taxas de inflação anuais brasileiras
em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 foram 6,5%, 5,8%, 5,9%, 6,4% 10,67%, 6,29%, 2,95%,
3,75% e 4,31%, respectivamente. Não se pode prever o comportamento da inflação futura com base no seu
comportamento passado.
Medidas futuras a serem tomadas pelo Governo Federal, incluindo aumentos ou reduções da taxa de juros,
intervenção no mercado de câmbio e ações visando a ajustar ou fixar o valor do real, poderão acarretar aumentos da
inflação. Ademais, as pressões inflacionárias e a eventual política adotada pelo Governo Federal para combatê-la
poderão impactar o custo dos endividamentos da Companhia e os custos de captação de novos empréstimos, bem
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como restringir a capacidade de acesso da Companhia a mercados financeiros estrangeiros, afetando adversamente
os negócios, as condições financeiras e os resultados da Companhia.
Ainda, eventual política anti-inflacionária adotada pelo Governo Federal poderá resultar em desaceleração no nível
de atividade econômica, o que também poderá gerar consequências negativas para os negócios, condição financeira
e o resultado das operações da Companhia.
Vale ressaltar novamente que a receita anual permitida (“RAP”) é corrigida anualmente pela variação do IPCA.
Acontecimentos e mudanças na percepção de riscos em outros países, sobretudo em economias desenvolvidas,
podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários globais, dentre eles o preço de mercado dos valores
mobiliários de emissão da Companhia.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus,
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive economias desenvolvidas e emergentes. A
reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de
mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras, como por exemplo o referendo popular que aprovou a
saída do Reino Unido da União Europeia e a eleição à presidência dos Estados Unidos. Crises em outros países de
economia emergente ou políticas econômicas diferenciadas podem reduzir o interesse dos investidores nos valores
mobiliários das companhias brasileiras, incluindo os valores mobiliários de sua emissão, o que poderia prejudicar o
preço de mercado das ações de emissão da Companhia.
Adicionalmente, crises financeiras, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na China, podem afetar a
economia mundial, gerando diversos reflexos, que direta ou indiretamente afetam o mercado acionário e a economia
do Brasil, tais como oscilações nas cotações de valores mobiliários de companhias abertas, indisponibilidade de
crédito, desaceleração generalizada da economia mundial, instabilidade cambial e pressão inflacionária, dentre
outros, que podem, direta ou indiretamente, ter um efeito adverso sobre a Companhia.
Qualquer outro rebaixamento na classificação de crédito do Brasil poderia afetar adversamente o preço de
negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia.
Os ratings de crédito afetam a percepção de risco dos investimentos e, como resultado, os rendimentos necessários
nas futuras emissões de dívida no mercado de capitais. Agências de classificação avaliam regularmente o Brasil e seus
ratings soberanos, tendo como base diversos fatores, incluindo tendências macroeconômicas, condições físicas e
orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de mudanças em quaisquer desses fatores.

As agências de rating começaram a revisar a classificação de rating de crédito soberano do Brasil em setembro de
2015. Subsequentemente, o Brasil perdeu sua condição de grau de investimento nas três principais agências de rating.
Standard & Poor´s inicialmente reduziu o rating de crédito brasileiro de BBB-negativo para BB-positivo e,
posteriormente, reduziu-o novamente de BB-positivo para BB, mantendo sua perspectiva negativa sobre o rating,
citando uma situação de crédito pior desde o primeiro rebaixamento. Em dezembro de 2015, Moody´s colocou os
ratings de emissão e de títulos Baa3 do Brasil em revisão para rebaixamento e, posteriormente, rebaixou os ratings
de emissão e de títulos para abaixo do grau de investimento, em Ba2 com uma perspectiva negativa, citando a
perspectiva de uma maior deterioração nos indicadores de dívida brasileiro, considerando um ambiente de baixo
crescimento e com dinâmicas políticas desafiadoras. A Fitch rebaixou a classificação de crédito soberano do Brasil
para BB-positivo com uma perspectiva negativa, citando a rápida expansão de déficit orçamentário do País e a
recessão em nível pior do que o esperado. Como resultado, o Brasil perdeu seu status de grau de investimento nas
três grandes agências de rating e, consequentemente, os preços de negociação de valores mobiliários dos mercados
de dívida e de ações brasileiro foram afetados de maneira negativa. Um prolongamento na atual recessão brasileira
poderia levar a novos rebaixamentos de ratings
Qualquer rebaixamento adicional de ratings de crédito soberano brasileiro poderia aumentar a percepção de risco
dos investimentos e, como resultado, aumentar o custo de futuras emissões de dívida.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
A Companhia está exposta a riscos de mercado oriundos do curso natural de seus negócios e que correspondem à
alterações em variáveis de mercado, tais como taxas de câmbio e taxas de juros que podem afetar negativamente o
valor de seus ativos e passivos financeiros ou fluxos de caixa e lucros futuros.
Risco de taxas de juros
Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue
devido a variações nas taxas de juros de mercado.
A receita da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso de deflação ou aumento repentino
da inflação, a Companhia poderá, incorrer em impactos positivos ou negativos nos resultados. A Companhia está
exposta às flutuações de taxa de juros sobre empréstimos e financiamentos, debêntures e aplicações financeiras A
exposição da Companhia ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às
obrigações com empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras, sujeitas a taxas de juros variáveis.
A Companhia efetuou testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas práticas contábeis e a Instrução
CVM nº 475/08, elaborados com base na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos, derivativos e não derivativos, relevantes, em aberto para o exercício social encerrado em 31/12/2019,
assumindo que o valor dos ativos e passivos a seguir estivesse em aberto durante todo o período, ajustado com base
nas taxas estimadas para um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados
adversos.
As tabelas a seguir demonstram análise de sensibilidade da Companhia em 31 de dezembro de 2019, na qual são
considerados os seguintes cenários sobre a variação das despesas financeiras brutas, sendo: (i) cenário provável, o
adotado pela Companhia; e (ii) cenários variáveis chaves, com os respectivos impactos nos resultados da Companhia,
considerando a deterioração de 25% e 50% da variável do risco considerado.
Como cenário provável, a Companhia utilizou as taxas e moedas vigentes em 31 de dezembro de 2020
. Como cenários alternativos, a Companhia calculou o que seria a perda financeira caso as curvas de TJLP e IPCA
fossem deslocadas em 25% e 50% respeitando os prazos de pagamento de cada linha.
A Administração entende que o cenário provável em 31 de dezembro de 2020 para a TJLP é de 4,39%, CDI é de 2,00%
e o IPCA é de 4,04% conforme expectativa de mercado.
Em milhares de reais, exceto quando mencionado de
outra forma
Debêntures – IPCA
Efeito esperado no resultado do período e no patrimônio
líquido

Taxa
(%)
4,04%

Valor exposto
31/12/2020
1.284.002

Cenário
provável
51.874

Cenário
II
64.842

Cenário
III
77.810

1.284.002

51.874

64.842

77.810

Fonte: A TJLP utilizada foi a fixada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN. O IPCA e CDI Conforme dados
divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo), em 31 de
dezembro de 2020.
Risco de taxas de câmbio
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não apresentava operações em moeda estrangeira, não sendo esperado
nenhum efeito relevante relativo à variação cambial.
Risco Regulatórios
Extensa legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME,
ANEEL, ONS, Ministério do Meio Ambiente e Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Caso a Companhia venha a
infringir quaisquer disposições da legislação ou regulamentação aplicáveis, a referida infração pode significar a
imposição de sanções pelas autoridades competentes. Eventuais sanções aplicadas à Companhia poderão ter um
impacto adverso em suas operações e, consequentemente, em sua performance financeira.
Risco de inflação
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A receita da Companhia atuando no segmento de transmissão é atualizada anualmente por índices de inflação- IPCA.
Em caso de deflação, a concessionária terá suas receitas reduzidas. Em caso de repentino aumento da inflação a
concessionária poderia não ter as suas receitas ajustadas tempestivamente e com isso incorrer em impactos nos
resultados.
Risco de liquidez
Para informações adicionais sobre o risco de liquidez, vide fatores de risco “Endividamento significativo e obrigação
de manutenção de determinados índices financeiros, poderão afetar adversamente seus negócios e a capacidade de
honrar as suas obrigações, bem como sua situação financeira.”, na Seção 4.1 deste Formulário de Referência.
A Companhia possui empréstimos bancários e debêntures que contêm cláusulas restritivas. O não cumprimento
dessas cláusulas restritivas pode implicar no pagamento, por parte da Companhia de tais compromissos.
A tabela a seguir: (a) apresenta em detalhes o prazo de vencimento contratual remanescente dos passivos financeiros
não derivativos e os prazos de amortização contratuais da Companhia; (b) foi elaborada de acordo com os fluxos de
caixa não descontados dos passivos financeiros com base na data mais próxima em que a Companhia deverá quitar
as respectivas obrigações; e (c) inclui os fluxos de caixa dos juros e do principal.
Tipo de dívida
Em milhares de
reais
Debêntures

2021
54.154

2022
60.658

2023
80.658

2024
80.649

2025
80.658

Após
2025
888.075

Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que haverá recursos suficientes em caixa ou de novos
financiamentos para o pagamento dos compromissos financeiros. O quadro abaixo demonstra a disponibilidade da
Companhia e seu endividamento de curto prazo:
Em milhares de reais
Empréstimos e financiamentos
Debêntures (*)
Sub-Total

2020
1.284.002
1.284.002

2019
834.640
294.758
1.129.398

2018
805.506
299.397
1.104.903

Recursos em conta corrente
Aplicações financeiras
Caixa restrito
Títulos e valores mobiliários
Depósitos vinculados
Sub-Total
Total dívida líquida

2.646
62.799
25.776
80
54.442
145.743
1.138.259

52
43.547
26.287
84
54.157
124.127
1.005.271

165
116.251
22.058
55.227
193.700
911.203

* - Valor desconsiderando o custo de transação
Risco de crédito
O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a
Companhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente dos investimentos mantidos com
bancos e instituições financeiras.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
(i)

Tributário

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia era parte em processos tributários, sendo os seguintes relevantes:
AÇÃO ANULATÓRIA Nº 5160374.90.2018.8.09.0051 (ICMS/GO)
Juízo
1ª Vara de Fazenda Pública Estadual
Instância
TJGO
Data de Instauração
06/04/2018
Autor
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.
Réu
Estado Goiás
Valor Envolvido
R$ 10.846.831,63 (valor atualizado - Dez/2020)
Refere-se a ação anulatória ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de Goiás, com
objetivo de desconstituir supostos débitos de ICMS-DIFAL no montante R$ 9.026.719,09
(Auto de infração nº 4.01.15.001226.17 e nº 4.01.15.001102.87) referentes à operações
Principais fatos
de saídas e entradas (respectivamente) de bens transferidos de outros
estabelecimentos de sua própria titularidade e de entradas de bens adquiridos de
terceiros em operações interestaduais. Em sede de liminar foi concedida a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário relativo as operações, em 09/2019 foi proferida
sentença julgando procedente a ação, para decretar a nulidade dos créditos discutidos,
confirmando a liminar anteriormente deferida. Status inalterado em 14/02/2020.
Chances de Perda
Possível (remoto)
Análise do Impacto em caso O impacto é o desembolso do valor atualizado de R$10.846.831,63.
de perda do processo
TJGO extinguiu os débitos discutidos no processo oriundos dos Autos de Infração nº
4.01.15.001216.17 e 4.01.15.001102.87. 15.04.2021: Trânsito em julgado.
Obs.: O julgamento de hoje representa precedente importante que poderá ser utilizado
nos outros dois processos de nº 5023684-88.2017.8.00.0000 e nº 502389527.2017.8.09.0051.

AÇÃO ANULATÓRIA Nº 5023895.27.2017.8.09.0051 (ICMS/GO)
Juízo
3ª Vara de Fazenda Pública Estadual
Instância
TJGO
Data de Instauração
27/01/2017
Autor
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.
Réu
Estado Goiás
Valor Envolvido
R$ 13.740.592,27 (valor atualizado - Dez/2020)
Refere-se a ação anulatória ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de Goiás, com
objetivo de desconstituir supostos débitos de ICMS-DIFAL no montante R$ 9.981.123,99
(Auto de infração nº 4.01.15.001209-16) referentes à operações de saídas e entradas
Principais fatos
(respectivamente) de bens transferidos de outros estabelecimentos de sua própria
titularidade e de entradas de bens adquiridos de terceiros em operações interestaduais.
Em sede de liminar foi deferida a tutela de evidência para suspender a exigibilidade dos
créditos tributários relativos as operações de transferências de bens entre
estabelecimentos do mesmo titular. As partes se manifestaram. Atualmente o processo
está aguardando decisão.
Chances de Perda
Remota
Análise do Impacto em caso O impacto é o desembolso do valor histórico de R$ 2.000.000,00.
de perda do processo
(ii)

Cível

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia era parte em processos administrativos e judiciais de natureza cível, sendo
os seguintes relevantes:
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Execução de Título Extrajudicial Nº 0028047-75.2016.8.19.0209
Juízo
4ª Vara Cível do Fórum Regional da Barra da Tijuca
Instância
TJRJ
Data de Instauração
03/07/2018
Autor
Sae Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda.
Réu
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.
Valor Envolvido
R$ 8.682.715,67 (valor atualizado - Dez/2020)
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial onde a Sae Towers alega que a Norte Brasil
incorreu em atraso no pagamento de valor devido em razão de contrato firmado entre
as partes para fornecimento de estruturas metálicas treliçadas. Sustenta a previsão
contratual de multa de 2% (dois por cento) e juros de mura de 1% (um por cento) ao mês,
pro rata die, sobre os valores vencidos e não pagos tempestivamente.

Principais fatos
Chances de Perda
Análise do Impacto em caso
de perda do processo

(iii)

Possível – Acordo pago em 05.02.2021 (R$ 4.3 milhões)
O impacto é o valor de R$ 4.300.000,00 pago em 21 de fevereiro de 2021

Fundiário

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia era parte de processos fundiários, sendo os
seguintes relevantes:
SERVIDÃO DE PASSAGEM Nº 0024008-52.2011.8.11.0041 – FUNDIÁRIO
Juízo
5ª Vara Cível, Cuiabá
Instância
TJ/MT
Data de Instauração
08/07/2011
Autor
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
Réu
Osvaldo Testuo Tamura E Outra
Valor Envolvido
R$ 12.126.799,73 (valor atualizado – dez/2020)
Trata-se de Ação de servidão administrativa, e a NBTE na condição de concessionária
de serviço público requer a imissão na posse da área serviente, garantia de acesso ao
imóvel do requerido, bem como da faixa de servidão, declaração judicial da
Principais fatos
constituição da servidão administrativa mediante o pagamento da justa indenização e
a expedição de mandado de averbação ao cartório de registro de imóveis competente
para o devido registro da servidão na matrícula do imóvel. Em 30/05/2018 o laudo
pericial apresentou o valor de R$ 4.309.317,13 como indenização razoável pela área
da faixa de servidão da LT.
Chances de Perda
Provável
Análise do Impacto em caso O impacto é o desembolso do valor atualizado em dezembro/2020 em R$
de perda do processo
12.126.799,73
Valor provisionado
R$ 12.126.799,73
(iv)

Trabalhistas

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia era parte integrante em 82 processos judiciais de natureza trabalhista,
cujo valor envolvido total é de R$ 6.520.919,92. As questões trabalhistas envolvem principalmente rescisões de
funcionários de empresas terceiras, horas extras e multas de FGTS.
A Administração da Companhia consubstanciada na avaliação do departamento jurídico interno e na opinião de seus
assessores jurídicos externos quanto à classificação de risco de perda, entende que (i) R$ 3.650.919,92 configuram
como perda provável; (ii) R$ 385.032,95 configuram como perda possível e R$ 2.484.337,43 como perda remota.
A Companhia entende que não é parte de nenhum processo de natureza trabalhista individualmente relevante na
data base de 31 de dezembro de 2020.
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(v) Regulatórios
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia era parte de processos regulatórios, sendo os
seguintes relevantes:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48500.002331/2015-64
Juízo
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
Instância
Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão - SRF
Data de Instauração
21/05/2015
Autor
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
Réu
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
Valor Envolvido
R$ 28.118.094,36 (valor atualizado – dez/2020)
Trata-se de discussão relativa ao início do período de carência disposto na Resolução
270/2007 ANEEL, para aplicação de PVI e PVRO dos circuitos 3 e 4 da L torto Velho Araraquara.
Principais fatos

Chances de Perda
Análise do Impacto em caso
de perda do processo

Possível
O impacto é o desconto na RAP no valor de R$ 28.118.094,36

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48500.006366/2020-30
Juízo
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
Instância
Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão - SRT
Data de Instauração
21/12/2020
Autor
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
Réu
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
Valor Envolvido
R$ 17.800.000,00
Trata-se de requerimento administrativo, com pedido de medida cautelar, com vistas
a isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade (PVI) decorrente da
queda da torre de transmissão ocorrida entre os dias 13 e 14 de outubro de 2020.
Principais fatos

Chances de Perda
Análise do Impacto em caso
de perda do processo
Valor provisionado

Possível
O impacto é o desembolso do valor de R$ 17.800.000,00
R$ 17.800.000,00
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4.3.1 – Valor total provisionado
Com relação aos processos individualmente relevantes apresentados neste item 4.3 do Formulário de Referência, a
Companhia, em 31 de dezembro de 2020, possui provisão no valor total de R$24.510.412,61.
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Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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4.4.1 – Valor total provisionado
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria.
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Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não era parte em nenhum processo sigiloso relevante.

PÁGINA: 37 de 195

Formulário de Referência - 2021 - Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.

Versão : 1

4. Fatores de risco / 4.6 - Processos repetitivos ou conexos

4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto
A Companhia é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal, decorrentes do curso normal de
suas atividades.
Na constituição das provisões a Companhia considera a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a
similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais sempre que a perda for
avaliada como provável. A Administração da Companhia consubstanciada na avaliação do departamento jurídico
interno e na opinião de seus assessores jurídicos externos quanto à possibilidade de êxito nas diversas demandas
judiciais, entende que as provisões constituídas registradas no balanço são suficientes para cobrir prováveis perdas
com tais causas. O passivo em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado por decisões
judiciais, sobre as quais não caibam mais recursos, ou a sua prescrição.
Em 31 de dezembro de 2020 os processos foram classificados com base na avaliação de seus assessores jurídicos
externos para os quais cujo risco de perda é classificado como provável são constituídas provisões e para os quais o
risco de perda é classificado como possível nenhuma provisão foi constituída, porém sua divulgação é requerida.
Em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais
Trabalhista (i)
Cível (ii)
Tributário (iii)
Fundiário (iv)
Regulatório (v)
Ambiental (vi)

Passivos contingentes
Risco de perda provável
Risco de perda possível
385
450
30.269
47.853
28.943
26.762
221
436
45.918
1.348
107.084
75.501

(i)

Refere-se a ações trabalhistas de ex-funcionários de empreiteiras prestadoras de serviços à época da
construção da linha de transmissão. substancialmente a processos trabalhistas relacionadas à
rescisões de funcionários, reclamantes de horas extras e multas de FGTS.

(ii)

Refere-se principalmente à ações indenizatórias e de rescisões de contratos de prestação de serviços,
com imputação de culpa e inadimplementos contratuais que determinados fornecedores movem
contra a Companhia.

(iii)

Refere-se principalmente a impugnação a autos de infração exigindo o pagamento de supostas dívidas
de ICMS referentes a saídas e entradas (respectivamente) de bens transferidos de outros
estabelecimentos de sua própria titularidade do Estado de Goiás.

(iv)

Correspondem a ações de natureza fundiária e indenizatória relacionadas à liberação de faixa de
servidão da linha de transmissão.

(v)

Refere-se à (i) processo Judicial de natureza regulatória, onde a presente ação tem objetivo de
requerer efeito suspensivo ao Requerimento Administrativo interposto pela Norte Brasil
Transmissora de Energia S.A junto à ANEEL e (ii) Recurso Administrativo, com pedido de medida
cautelar, interposto pela Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. – NBTE.

(vi)

Refere-se à autos de infração, ainda na esfera administrativa, lavrados pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos recursos naturais – IBAMA, por danos ambientais e descumprimento de
condicionantes.

37
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4.6.1 – Valor total provisionado
Para fins dos valores provisionados, devem ser considerados os valores indicados no item 4.6 acima.
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Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia não era parte em nenhuma outra contingência relevante.
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4. Fatores de risco / 4.8 - Regras-país origem/país custodiante

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é emissora estrangeira, possuindo sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
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riscos

5.1 - Política de gerenciamento de riscos e controles internos em relação aos riscos indicados no item 4.1
(a)

Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso
afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a
Companhia não adotou tal política

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(b)

Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, se houver:

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
i.

os riscos para os quais se busca proteção

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
ii.

Instrumentos utilizados para proteção

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
iii.

Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(c)

Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política de
gerenciamento de riscos

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de
riscos de mercado

5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado
(a)
Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando,
em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a
Companhia não adotou tal política
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(b)
i.

Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, se houver
Riscos de mercado para os quais se busca proteção

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
ii.

Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
iii.

Instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge)

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
iv.

Parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
v.

Instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge)

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
vi.

Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(c)

Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política de
gerenciamento de riscos de mercado

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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5.3 - Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras
confiáveis, indicar:
(a)

as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais
imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(b)

as estruturas organizacionais envolvidas

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(C)

Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o
cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(d)

Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado
e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que
trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Em conexão com o processo de auditoria das Demonstrações Financeiras de 2020, nossos auditores independentes
apresentaram relatório com recomendações para o aprimoramento dos controles internos, onde não foi identificada
nenhuma deficiência significativa de controle. Este é também o entendimento da administração da nossa Companhia,
que considera não haver deficiências significativas nos seus controles internos relativos à elaboração das
demonstrações financeiras. Não obstante, cabe ressaltar que a Companhia investe continuamente no aprimoramento
dos seus sistemas e processos e busca endereçar as recomendações que possam vir dos seus auditores independentes
de forma a mitigar riscos e garantir a integridade das suas demonstrações contábeis.
(e)

Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo
auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Não aplicável, uma vez que conforme descrito no item 5.3(d) acima, não foram identificadas deficiências significativas.
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5.4 – Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir,
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional
ou estrangeira, informar:
a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos
identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos
e as práticas são adaptadas
A Companhia estabeleceu mecanismos e práticas de prevenção, detecção de fraudes e atos ilícitos, por meio de
políticas e ações, dentre as quais:
(i)
Política de Compliance: se aplica a todos empregados da Companhia, membros estatutários, conselheiros
de administração e fiscal, prestadores de serviço, fornecedores e partes relacionadas que tenham algum tipo de
relação de negócio ou contratual com a Companhia. A referida política tem como objetivo reafirmar o compromisso
da Companhia com a conduta ética, estabelecer critérios claros e penalidades em caso de infração ou ato ilícito, bem
como capacitar e assegurar que seus empregados e partes relacionadas estejam cientes dos procedimentos internos
e contribuam na detecção de irregularidades ou transgressões;
(ii)
Canal de Denúncia: instrumento de detecção de eventuais irregularidades, tais como fraudes internas e
externas, atos ilícitos e descumprimento dos princípios éticos e políticas internas. Este canal permite que a sociedade
e empregados encaminhem denúncias, por meio de ligações 0800 ou pelo sistema, que estejam relacionadas a
serviços, comportamentos e práticas na Companhia que estejam em desacordo com as políticas da Companhia. De
forma a assegurar a confidencialidade e o correto registro das informações, a Companhia terceirizou o serviço de
forma a proteger possíveis denunciantes a atos de retaliação;
(iii)
Código de Conduta e Ética Profissional: visa evidenciar e a reforçar os valores éticos da Companhia e suas
subsidiárias, sua identidade organizacional e os princípios que orientam a condução de suas atividades, bem como
estabelecer diretrizes gerais de comportamento que os empregados estão obrigados a seguir e observar referentes
à ética e padrões de conduta durante o desempenho de suas atividades. O Código de Conduta e Ética Profissional
está alinhado com a missão, valores e visão organizacional, que definem identidade da Companhia e reforçam o seu
compromisso com a ética e responsabilidade com nossos empregados, parceiros e fornecedores;
(iv)
Política de Anticorrupção e Performance: tem como objetivo estabelecer diretrizes para atuação e conduta
dos trabalhos em nome da Companhia, observando os requisitos das leis anticorrupção aplicáveis, bem como orientar
as atividades a serem executadas por todos os empregados, representantes, terceiros, órgãos de governança,
conselheiros e qualquer parte relacionada que tenha algum tipo de relação de negócio ou contratual com a
Companhia;
(v)
Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro: visa coordenar atividades a serem executadas
para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A Companhia atenua os riscos de
prática de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo mantendo programas de treinamento e a disseminação
de cultura de prevenção a tais crimes, de acordo com as exigências legais e melhores práticas do mercado, não
aceitando ou apoiando qualquer ato ou iniciativa ilícita;
(vi)
Política de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Entretenimento: visa estabelecer regras para oferta e
recebimento de brindes, presentes, hospitalidades e entretenimento por parte dos empregados e administradores
da Companhia, assim como, vetar toda e qualquer negociação e/ou relação comercial que seja imprópria ou
estabelecida para ganho pessoal, vantagens ou para benefício próprio;

(vii)
Política de Prevenção de Fraudes: tem como finalidade reiterar o compromisso com a conduta ética e
integra da Companhia e suas relações comerciais de forma a inibir qualquer ato fraudulento. Com o intuito de
fortalecer e prevenir possíveis fraudes, a Companhia investe em treinamentos internos de conscientização e
disponibiliza o Canal de Denúncias, no qual empregados, terceiros e administradores podem realizar denúncias, as
quais serão apuradas e analisas pelo Comitê de Ética e Integridade da Companhia.
As políticas devidamente aprovadas pela Administração estão disponíveis na intranet da Companhia, com acesso a
todos os empregados, assim como são contempladas em todos os contratos comerciais estabelecidos com a
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Companhia. As políticas são revisitadas pelo menos a cada ano, bem como a responsabilidade de capacitar e
conscientizar seus empregados e terceiros, de forma a assegurar condutas éticas alinhadas com as práticas da
Companhia.
ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e
procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada,
órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se
existentes
As estruturas organizacionais envolvidas são:
a.

Gestores: compõem a primeira linha de defesa do sistema de controle internos, sendo responsáveis por
aplicar e revisar periodicamente seus procedimentos internos de forma a prevenir fraudes e/ou qualquer
ação ou ato ilícito em sua área.

b.

Controles Internos: É de responsabilidade da Diretoria monitorar e mitigar riscos de fraude identificando
processos e áreas expostas a cada tipo de evento;

c.

Compliance: É de responsabilidade da Diretoria monitorar os controles de prevenção à fraude, facilitar a
aplicação de treinamentos internos, realizar triagens dos casos, proceder com investigações;

d.

Comitê de Ética elabora e executa os procedimentos de apuração das violações ao Código de Conduta Ética
e também decide se irá aplicar alguma sanção e, em caso positivo, qual sanção aplicar de acordo com a
gravidade da violação e trimestralmente apresenta os resultados ao Conselho Fiscal e ao Conselho de
Administração. Além disso, o Comitê de Ética é o canal de comunicação por excelência entre este Código e
as partes relacionadas internas e externas.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:


se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e
se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e
associados

O Código de Conduta Ética Profissional aplica-se a todos os empregados da Companhia e em conjunto, Conselho de
Administração, Conselho Fiscal, Diretoria, prestadores de serviços, fornecedores e partes relacionadas, a menos que,
por exigência de legislação local, normas mais restritivas venham a ser desenvolvidas.


se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados
são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema

Anualmente, a companhia realiza treinamentos internos de forma a assegurar o conhecimento e a aplicação do Código
de Ética Profissional a todos os empregados, diretores e conselheiros.



as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas

Todas as políticas da Companhia preveem medidas disciplinares em caso de violação das mesmas, podendo inclusive
haver a rescisão contratual de trabalho ou serviço. As medidas serão analisadas pela Diretoria, no caso de infrações
realizadas por empregados, e pelo Conselho de Administração, nos casos de infrações cometidas pela Diretoria. As
infrações relacionadas ao Código de Conduta Ética Profissional são analisadas pelo Comitê de Ética e Integridade, o
qual é responsável por decidir as sanções a serem aplicadas.


órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na
rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

O Código de Conduta Ética Profissional foi aprovado em 01 de julho de 2018 e revisado em 15 de março de 2019 pela
diretoria e pelo conselho de administração da Companhia. O mesmo encontra-se disponível na intranet e todos os
empregados receberam uma cópia impressa para leitura e consulta.
b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:


se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
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A Companhia possui Canal de Denúncia, que pode ser acessado por meio do site www.ouvidordigital.com.br/Evoltz
ou pelo número 0800 892 4899 (ligações gratuitas). O Canal de Denúncias é externo, contudo, está a cargo do Comitê
de Ética e Integridade a apuração dos fatos e a tomada das medidas cabíveis.


se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de
empregados

O Canal de Denúncia pode ser acessado de forma anônima ou identificada por empregados, prestadores de serviço,
fornecedores ou qualquer pessoa que possua relação contratual com a Companhia e pode ser acessado por meio de
site externo ou ligações gratuitas.


se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

O Canal de Denúncia disponibiliza a denúncia anônima, assim como há medidas internas que protegem o denunciante,
podendo ser aplicadas sanções disciplinares àqueles que tentarem ou praticarem retaliação contra quem, de boa-fé,
comunicar possíveis violações.


órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

O Comitê de Ética e Integridade é responsável pelo recebimento das denúncias, apuração e análise dos fatos,
garantindo, assim, o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Código de Conduta Ética Profissional, bem como das
demais políticas relacionadas.
c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à
identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
Não se aplica. O emissor é uma sociedade de propósito específico e não está sujeito a processos de fusão e aquisição
de outras sociedades.
d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o
emissor não adotou controles nesse sentido
Não aplicável visto que a Companhia possui práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes
e ilícitos praticados contra a administração pública.
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Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 5 que não tenham sido divulgadas
nos demais itens deste Formulário de Referência.
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Data de Constituição do Emissor

06/05/2008

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

03/07/2020
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Data de fundação
A Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (“Norte Brasil” ou “Companhia”) foi constituída, em
06 de maio de 2008, como uma sociedade por ações, e prazo determinado, limitado pela
conclusão do objeto social, que se realizará após o fim da concessão outorgada à Companhia
nos termos do Contrato de Concessão nº 016/2009-ANEEL, celebrado em 26 de fevereiro de
2009, entre a União e a Companhia. A Companhia tem sede e foro na cidade de Brasília, no
Distrito Federal, e como objeto social, único e exclusivo, a construção, implantação, operação e
manutenção do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica da Rede Básica do Sistema
Elétrico Interligado, composto pela Linha de Transmissão Coletora Porto Velho (RO) Araraquara 2 (SP), n° 2, em Corrente Contínua, em 600kV bem como as demais instalações
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação,
administração e apoio, nos termos do Contrato de Concessão firmado com a União Federal, por
meio da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (“ANEEL”).
Seus acionistas são: (i) Evoltz Participações S.A., e (ii) Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. –
Eletronorte.
Concessão
A Companhia detém a concessão do serviço público de energia elétrica, nos termos do contrato
de concessão nº 016/2009 - ANEEL de 26/02/2009, pelo prazo de 30 anos, contados a partir da
data de sua celebração, para construção, operação e manutenção das instalações de
transmissão de energia elétrica caracterizadas no Anexo 6G-CC do Edital do Leilão 007/2008 ANEEL.
A linha de transmissão atravessa 85 municípios em 5 estados: Rondônia, Mato Grosso, Goiás,
Minas Gerais e São Paulo. A linha de transmissão da Companhia foi disponibilizada para
operação comercial em 25 de setembro de 2014. O Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS
oficializou a entrada em operação comercial em 04 de novembro de 2014. Em dezembro de
2017, a linha de transmissão da Companhia foi definitivamente conectada ao Sistema
Interligado Nacional - SIN.
A Companhia obterá pela disponibilização das instalações de serviço público de transmissão de
energia uma Receita Anual Permitida - RAP de R$291.547 (R$286.173 para o ciclo 2019/20)
. O valor da RAP é reajustado anualmente, no mês de julho, nos termos do Contrato de
Concessão.
Aquisição de participação do antigo acionista
Como parte do processo de recuperação judicial do antigo acionista, conforme detalhado no
item 6.6, abaixo, Abengoa Concessões, houve leilão judicial para alienação da participação
societária da Norte Brasil Transmissora de Energia; tendo sido proferida decisão de primeira
instância adjudicando a proposta da Texas Pacific Group – TPG (“TPG”), por meio de sua afiliada
TSI management LLC, em 18 de dezembro de 2017.
Em 30 de maio de 2018, o TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa,
que totalizam 3.561km, sendo 2.411Km da Norte Brasil, após aprovação da ANEEL para a
transferência da titularidade da participação nas linhas, com a anuência do BNDES para a
substituição da acionista interveniente dos financiamentos relativos ao empreendimento, além
dos debenturistas da Companhia. Após a conclusão da aquisição da linha de transmissão, a
Evoltz Participações S.A., anteriormente denominada Seville Transmission Assessoria em
Investimentos S.A. (veículo utilizado pelo TPG no Brasil), passou a deter 51% das ações ordinárias
da Norte Brasil.
A Companhia esclarece que não foram verificadas decisões de políticas setoriais ou
macroeconômicas que tenham afetado de forma relevante a Companhia no último exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e até a data de arquivamento anual deste
Formulário de Referência.
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Não aplicável. Não há pedidos de falência fundados em valores relevantes, ou de recuperação judicial ou extrajudicial
da Companhia.
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Informações adicionais ao item 6.2
O prazo de duração da Companhia é determinado, por ser limitado pela conclusão do seu objeto social, que se realizará após o fim
da concessão outorgada à Companhia nos termos do Contrato de Concessão nº 016/2009-ANEEL (“Contrato de Concessão”),
celebrado em 26 de fevereiro de 2009, entre a União e a Companhia, podendo tal concessão ser renovada nos termos do Contrato
Concessão.
Informações adicionais ao item 6.5
Recuperação Judicial do antigo acionista
A partir de novembro de 2015, um dos acionistas da Companhia à época, a Abengoa Concessões Brasil Holding S.A, - Em Recuperação
judicial, foi acometida por desafios e dificuldades financeiras decorrentes de diversos fatores externos e imprevisíveis, que
impactaram negativamente parte de suas operações.
Um dos fatores que afetaram drasticamente as suas operações foi a crise econômico-financeira, de âmbito global, de sua matriz
espanhola Abengoa S.A, que requereu, na Espanha, medida preliminar de proteção contra seus credores, denominada “pre-concurso
de credores", que teve por objetivo assegurar tempo adicional necessário para estruturar um plano de negociação com seus credores.
Em 29 de janeiro de 2016, a Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. - Em recuperação judicial, sua controladora Abengoa Construção
Brasil Ltda. – Em recuperação judicial e sua empresa ligada Abengoa Greenfield Brasil Holding S.A. – Em recuperação judicial (em
conjunto “Recuperandas") ajuizaram, na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, pedido de recuperação judicial, nos termos
da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. O pedido foi deferido pelo Juízo da 6ª Vara Empresarial de Justiça do Rio de Janeiro em
23 de fevereiro de 2016.
Conforme a referida Lei, as Recuperandas apresentaram em juízo, no dia 22 de abril de 2016, o plano de recuperação com
discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, demonstração de sua viabilidade econômica e laudo
econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos das empresas.
Em 26 de junho de 2016, as Recuperandas protocolaram uma petição argumentando que a aprovação do plano de recuperação
judicial em 180 (cento e oitenta) dias não ocorreu por atrasos do Poder Judiciário ao não publicar editais (i) de recebimento do plano
de recuperação judicial e (ii) da 2ª Lista de Credores, considerando o recesso do Poder Judiciário em função das Olimpíadas realizadas
no Rio de Janeiro.
Em 2 de agosto de 2016, foi publicada a decisão do juízo da recuperação judicial, concordando que a ausência de aprovação do plano
de recuperação judicial durante o “stay period" não poderia ser imputada às Recuperandas, prorrogando o prazo de suspensão de
todas as ações e execuções contra as Recuperandas por mais 180 (cento e oitenta) dias.
Foi solicitado ao juízo em 18 de janeiro de 2017, novo pedido de prorrogação do "stay period", fundamentado em razão de ainda
não ter sido possível a realização da Assembleia de Credores, e, por consequência, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial,
em razão da quantidade de credores e demais aspectos de complexidade regulatória que envolvem as sociedades em recuperação
judicial. Em 20 de março de 2017, o juízo proferiu decisão fixando novas datas para realização da Assembleia de Credores, sendo a
primeira chamada para 30 de maio de 2017 e, a segunda, para 13 de junho de 2017.
Como parte do processo de recuperação judicial, houve leilão judicial para alienação da participação societária da Abengoa na Norte
Brasil Transmissora de Energia; tendo sido proferida decisão de primeira instância adjudicando a proposta do TPG, por meio de sua
afiliada TSI management LLC, em 18 de dezembro de 2017.
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O objeto social da Companhia consiste na construção, implantação, operação e manutenção do Serviço Público de
Transmissão de Energia Elétrica da Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado, composto pela Linha de Transmissão
Coletora Porto Velho – Araraquara 2, nº 2, em Corrente Contínua, em cerca de 600kV, com origem na subestação
Coletora Porto Velho, no Estado de Rondônia e término na subestação Araraquara 2, no Estado de São Paulo bem
como as demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle,
telecomunicação, administração e apoio – nos termos do Contrato de Concessão firmado com a União Federal, por
meio da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Seu prazo de duração é determinado, limitado pela conclusão do objeto social, que se realizará após o fim da
concessão outorgada à Companhia nos termos do Contrato de Concessão nº 016/2009-ANEEL, celebrado em 26 de
fevereiro de 2009, entre a União e a Companhia, a qual poderá ser renovada, em seus termos específicos.
As atividades da Companhia consistem na prestação dos serviços públicos de implementação, operação e
manutenção de instalações de transmissão de energia elétrica no Brasil. A linha de transmissão atravessa 85
municípios em 5 estados: Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Adicionalmente, a Companhia
possui 8 bases de manutenção para atendimento da Linha de Transmissão.
A Companhia atua operando linhas de transmissão de energia elétrica de alta tensão que conectam instalações
geradoras até centros de distribuição. Como a maior parte da energia do Brasil é fornecida por usinas hidrelétricas,
que geralmente não estão localizadas perto dos grandes centros de consumo de energia, as linhas de transmissão no
Brasil se estendem por longas distâncias para conectar as usinas geradoras às instalações de distribuição.
Operação
A Companhia opera e mantém a sua rede de transmissão em conformidade com as rotinas de sistema e contratos
celebrados junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”), que estabelecem procedimentos necessários
para a integração, coordenação, monitoramento e controle em tempo real das operações em suas instalações. O ONS
pode indicar reforços e a implementação de melhorias nas instalações da Companhia, apresentando para esta
finalidade relatórios que justificam estas medidas. Dessa forma, a Companhia é obrigada a implementar reforços e
melhorias indicadas pelo ONS, seguindo um cronograma de trabalho pré-definido. Nesse sentido, a Companhia deve
constantemente manter o ONS atualizado sobre as restrições e limitações operacionais de suas instalações.
O ONS é responsável pela operação, coordenação e controle da Rede Básica, bem como pelo gerenciamento do
fornecimento da energia geradas pelas usinas em condições otimizadas.
Manutenção
A atividade de manutenção consiste na preservação ou reestabelecimento do funcionamento e da operação
adequada dos ativos de transmissão da Companhia. As atividades de manutenção da Companhia são realizadas em
conformidade com normas internacionais. Antes de realizar manutenção que necessite de coordenação em
componentes de suas instalações, a Companhia deve submeter ao ONS um plano mostrando as medidas a serem
tomadas, as condições relevantes e sua duração. O ONS leva em conta, além de outros fatores sistêmicos, tais
informações para autorizar a manutenção proposta. As intervenções de urgência em manutenção devem ser
previamente notificadas ao ONS dentro do prazo definido nos procedimentos de rede.
Concessão
A Companhia detém a concessão do serviço público de energia elétrica, nos termos do Contrato de Concessão nº
016/2009 – ANEEL de 26 de fevereiro de 2009, pelo prazo de 30 anos, contados a partir da data de sua celebração,
para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica caracterizadas no Anexo
6G-CC do Edital do Leilão 007/08- ANEEL.
A linha de transmissão da Companhia foi disponibilizada para operação comercial em 25 de setembro de 2014. O ONS oficializou a entrada em operação comercial em 4 de novembro de 2014. Em dezembro de 2017, a linha de
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transmissão da Companhia foi definitivamente conectada ao Sistema Interligado Nacional – SIN. Para maior
conveniência, o mapa a seguir ilustra a distribuição da linha de transmissão operada pela Companhia em todo o
território brasileiro:

A Companhia opera essas instalações integradas com base em regulamentos editados pela ANEEL, orientações e
diretivas do ONS e de acordo com as condições previstas em seus contratos de concessão e contratos de prestação
de serviços de transmissão, celebrados entre o ONS e cada uma das concessionárias.
Receita Anual Permitida
Como concessionária de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, praticamente todas as receitas da
Companhia são decorrentes da Receita Anual Permitida (“RAP”), recebida em contrapartida à implementação,
operação e manutenção de suas instalações de transmissão de energia elétrica. A RAP corresponde ao valor fixo
apresentado em leilão pelas concessionárias quando da outorga de suas concessões e não está relacionada ao volume
de energia elétrica transmitido por suas instalações. A RAP é reajustada anualmente através de resoluções
homologatórias editadas pela ANEEL, cuja vigência se inicia em 1º de julho de cada ano, tendo como base o índice de
inflação, medido pelo IGP-M ou IPCA, de junho do ano anterior a maio do ano em referência, de acordo com os termos
previstos nos contratos de concessão da Companhia.
Além do reajuste anual previsto nos contratos de concessão, a RAP poderá sofrer reajustes em decorrência de eventos
extraordinários, tais como alterações na legislação aplicável ao setor e investimentos em linhas e instalações de
transmissão devidamente aprovados pela ANEEL. Ademais, a Companhia está sujeita à revisão tarifária a cada cinco
anos por conta de alterações na TJLP e no IPCA e otimização dos custos com operação e manutenção.
A Companhia obterá pela disponibilização das instalações de serviço público de transmissão de energia uma Receita
Anual Permitida - RAP de R$279.781 mil (valor contratual corrigido – salvo o montante necessário à cobertura das
contribuições sociais relativas ao PIS e COFINS), ciclo julho – 2019 a julho de 2020. O valor da RAP é reajustado
anualmente, no mês de julho, nos termos do contrato de concessão.
A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.565 de 21 de junho de 2019, homologou o resultado do Reajuste
Tarifário Anual da Companhia, com período de vigência de julho de 2019 a julho de 2020. Considerando como
referência os valores praticados na data do reajuste, o efeito tarifário negativo de 5,82%.
Em 05 de novembro de 2019, a ANEEL se manifestou a favor do pedido de reconsideração interposto contra a
Resolução Homologatória nº 2.565, de 11 de junho de 2019 face as metodologias utilizadas na revisão da RAP nos
Submódulos 9.1 e 9.2 dos Procedimentos de Revisão Tarifária – PRORET e na Nota Técnica nº 105/2019-SGT/ANEEL,
de 7 de junho de 2019 estabelecendo um reposicionamento do efeito tarifário negativo de 5,82% para -3,67%.
Referido reposicionamento, diferença entre os percentuais, serão válidos para o próximo ciclo.
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a. interesse público que justificou sua criação
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de universalização
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
c. processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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a. produtos e serviços comercializados
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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(a)

Características do processo de produção

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(b)

Características do processo de distribuição

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(c)

Características dos mercados de atuação

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(d)

Eventual Sazonalidade

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B
(e)

Principais insumos e matérias-primas

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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a. montante total de receitas provenientes do cliente
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a
administração pública para obtenção de tais autorizações
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o caso,
de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o
desenvolvimento das atividades
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.

PÁGINA: 60 de 195

Formulário de Referência - 2021 - Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.

Versão : 1

7. Atividades do emissor / 7.6 - Receitas relevantes no exterior

a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita líquida total do
emissor
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
b. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede estrangeiro e sua participação na receita líquida total
do emissor
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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7. Atividades do emissor / 7.7 - Efeitos da regulação estrangeira

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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7. Atividades do emissor / 7.8 - Políticas socioambientais

a. se o emissor divulga informações sociais e ambientais
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
c. se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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7. Atividades do emissor / 7.9 - Outras inf. relev. - Atividades

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item que não tenham sido
divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência, observado o disposto na regulamentação aplicável a
informações exigidas a emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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8. Negócios extraordinários / 8.1 - Aquisição/alienação ativo relevante

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
Não houve no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, aquisição ou alienação
de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da
Companhia.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Não houve no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, aquisição ou alienação de
qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da
Companhia.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Não houve no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, aquisição ou alienação de
qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da
Companhia.
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8. Negócios extraordinários / 8.2 - Alterações na condução de negócios

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
Não houve no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, aquisição ou alienação
de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da
Companhia.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Não houve no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, aquisição ou alienação de
qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da
Companhia.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Como parte do processo de recuperação judicial do antigo acionista, Abengoa Concessões
Brasil Holding S.A (“Abengoa Concessões”), conforme detalhado no item 6.6 deste Formulário
de Referência, foi realizado leilão judicial para alienação da participação societária em 7 (sete)
sociedades detentoras de concessões, no valor de R$490,5 milhões, dentre as a Norte Brasil
Transmissora de Energia S.A. (“Norte Brasil”). No âmbito de tal processo, tendo sido proferida
decisão de primeira instância adjudicando a proposta da Texas Pacific Group – TPG (“TPG”),
realizada por meio de sua afiliada TSI management LLC, em 18 de dezembro de 2017.
Em 30 de maio de 2018, o TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa
Concessões, que totalizam 3.561km, sendo 2.411Km pertencentes à Norte Brasil, após
aaprovação da ANEEL para a transferência da titularidade da participação nas linhas de
transmissão, com a anuência do BNDES para a substituição da acionista interveniente dos
financiamentos relativo ao empreendimento, além dos e dos debenturistas da Norte Brasil.
Após a conclusão da aquisição da linha de transmissão, a Evoltz Participações S.A.,
anteriormente denominada Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. (veículo
utilizado pelo TPG no Brasil), passou a deter 51% das ações ordinárias da Norte Brasil.
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8. Negócios extraordinários / 8.3 - Contratos relevantes

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, não houve qualquer contrato
relevante celebrado pela Companhia ou suas controladas que não seja diretamente
relacionado com suas atividades operacionais.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, não houve qualquer contrato
relevante celebrado pela Companhia ou suas controladas que não seja diretamente
relacionado com suas atividades operacionais.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, não houve qualquer contrato
relevante celebrado pela Companhia ou suas controladas que não seja diretamente
relacionado com suas atividades operacionais.
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8. Negócios extraordinários / 8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item que não tenham sido divulgadas nos demais
itens deste Formulário de Referência, observado o disposto na regulamentação aplicável a informações exigidas a emissor de valores
mobiliários registrado na Categoria B.
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9. Ativos relevantes / 9.1 - Outros bens relev. ativo não circulante

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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9. Ativos relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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9. Ativos relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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9. Ativos relevantes / 9.1.c - Participação em sociedades
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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9. Ativos relevantes / 9.2 - Outras inf. relev. - Ativos Relev.

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item que não tenham sido divulgadas nos demais
itens deste Formulário de Referência, observado o disposto na regulamentação aplicável a informações exigidas a emissor de valores
mobiliários registrado na Categoria B.
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10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10. Comentários dos Diretores
10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência, são derivadas das demonstrações
financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, elaboradas em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro International Financial Reporting
Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
As informações constantes deste item 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e analisadas em conjunto com as
demonstrações financeiras da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (“Companhia” ou “Norte Brasil”), disponíveis no website da
Companhia (www.nbte.com.br) e no website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a variação nos valores das contas patrimoniais da
Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a
situação financeira da Companhia. A Diretoria da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no
passado venham a se reproduzir no futuro.
Os termos “AH” e “AV” constantes nas colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”,
respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de linha em nossas demonstrações financeiras ao longo de um
período de tempo. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha em relação a receita operacional líquida para os
exercícios indicados, ou em relação do ativo total nas datas aplicáveis, exceto quando indicado em contrário.
(a)

Comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

A Diretoria da Companhia entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para a continuidade
da implementação do seu plano de negócios, assim como o cumprimento de suas obrigações de curo e médio prazo, conforme
demonstra os índices financeiros e dados patrimoniais dos últimos 3 exercícios.
Os índices de endividamento elencados no quadro abaixo refletem a capacidade de geração de caixa e perfil de endividamento da
companhia. Desta forma a Diretoria entende que possui liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir despesas, dívidas,
investimentos necessários a continuidade do negócio.
(Em milhares de reais, exceto os índices)
Lucro líquido do exercício
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
Depreciação
EBITDA (1)
EBITDA AJUSTADO (2)
Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)
(*)
Debêntures (circulante e não circulante) (*)
Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários.
Depósitos vinculados
Dívida, líquida (3)
Índice de Endividamento líquido (4)
Índice de Endividamento líquido/EBITDA (5)
Índice de Endividamento líquido/EBITDA AJUSTADO (6)

Em 2020
142.923
98.916
79.469
321.309
318.405

Em 2019
56.759
99.334
8.308
164.401
317.992

Em 2018
136.781
107.292
61.190
305.263
312.476

-

834.498

805.506

1.244.852
65.525
25.776
1.099.108
59%
142.923
3,5

290.733
43.683
26.287
1.001.103
54%
56.759
3,1

299.397
138.473
55.227
911.203
50%
136.781
2,9

(*) Empréstimos, financiamentos e debêntures (circulantes e não circulantes): desconsiderando os custos de transação.

(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA - Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM
nº 527, de 04 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras e/ou
Informações Trimestrais – ITR. O EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do
imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização.
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O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatórios
Financeiros (“IFRS”). Não representa o fluxo de caixa para os exercícios apresentados, não deve ser considerado como um lucro
líquido alternativo, bem como não é substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. Não poderá também ser considerado
para o cálculo de distribuição de dividendos. Não possui um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos
semelhantes divulgados por companhias.
(2) A dívida líquida corresponde aos empréstimos, financiamentos e debentures (circulante e não circulante), deduzidos do saldo de
caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e depósitos vinculados. A dívida líquida não é uma medida de desempenho
financeiro reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(International Financial Reporting Standards - “IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e não possui
significado padrão. Outras companhias podem calcular a sua dívida líquida de forma distinta não havendo, desta forma, comparação
entre as divulgações.
(3) EBITDA AJUSTADO é o EBITDA padrão da CVM de acordo com a Instrução CVM nº 527 desconsiderando são ocorrências
extraordinárias que afetaram o resultado no exercício. Algumas despesas são incorridas por razões que não envolvem as operações
normais de negócios e consequentemente, não afetam o ciclo operacional da Companhia.
(4) Índice de endividamento líquido representado pelo endividamento líquido dividido pelo patrimônio líquido.
(5) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses.
(6) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pelo EBITDA AJUSTADO dos últimos 12 meses.
(b)

Comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

Os Diretores da Companhia entendem que a Companhia possui uma estrutura de capital equilibrada, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Estrutura de Capital
Em 31/12/2020
1. Capital próprio (Patrimônio líquido)
1.848.326
2. Passivo total (Passivo Circulante + Não Circulante)
1.873.459
3. Capitais próprios ₁
50%
4. Capitais de terceiros ₂
45%
₁ Patrimônio líquido dividido pelo passivo total + patrimônio líquido;
₂ Capital social dividido pelo passivo total + patrimônio líquido;
(c)

Em 31/12/2019
1.883.474
1.732.441
52%
47%

Em 31/12/2018
1.872.010
1.743.254
52%
47%

Comentários dos Diretores em relação à capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Considerando o perfil de endividamento da Companhia, o fluxo de caixa e a posição de liquidez, a Diretoria acredita que a Companhia
possui liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir seus investimentos, despesas, dívidas e outros valores necessários à
consecução do seu objeto social. Caso entenda ser necessário contrair empréstimos para financiar eventuais investimentos, a
Diretoria acredita que a Companhia possui capacidade para contratá-los atualmente.
(d)

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

A Capacidade de pagamento das obrigações é bem robusta, tendo em vista a alta margem EBITDA e constância de geração de caixa
do setor de transmissão.
A Diretoria entende que os seus resultados, a situação patrimonial e pelo fato da Companhia ser um projeto de disponibilidade que
não sofre com riscos de volume ou preço, visto que as receitas reajustadas pela inflação e garantidas pelo contrato de concessão
proporcionam a Companhia acessar o mercado de crédito assegurando liquidez necessária para cumprimento de obrigações de curto
e médio prazo e continuidade de suas operações e do seu plano de negócios, capacidade evidenciada pelo rating atribuído a
Companhia pela Standard & Poor’s – S&P em 2019, de “brAAA”. Para maiores detalhes sobre empréstimos, financiamentos e
debentures, vide item 10.1. f abaixo.
(e)
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para
cobertura de deficiências de liquidez
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Os Diretores informam que a principal fonte de caixa da Companhia é proveniente de suas operações, através do uso do seu sistema
de transmissão de energia elétrica por outras concessionárias e agentes do setor. A remuneração dessas operações corresponde a
RAP (Receita Anual Permitida), determinada pela ANEEL, nos termos da legislação vigente. Dessa forma, os Diretores da Companhia
entendem que não há riscos ou deficiências de liquidez.
Adicionalmente, a Companhia monitora constantemente o mercado, podendo avaliar alternativas complementares de captação de
recursos de terceiros, provenientes de empréstimos bancários junto às instituições financeiras de primeira linha, financiamentos
junto a agências de fomento e/ou por meio de instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, quando necessário. A
Companhia também procura ajustar seus compromissos financeiros à geração de caixa operacional, evitando dessa forma captações
de curto prazo. Entretanto, eventualmente, pequenas operações poderão ser realizadas, como empréstimos pontes para
financiamentos de longo prazo.
(f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas
Empréstimos e financiamentos
Composição e vencimentos
Em milhares de reais
Instituição
financeira

Montante
liberado

Modalidade

Taxa anual de juros

vencimento

Moeda

BNDES

Abertura de crédito

TJLP + 2,42% a.a.

15/12/2020

R$

-

Nota promissória

Nota promissória

100% CDI + 1,63% a.a

15/09/2020

R$

-

Em outubro de 2012, a Companhia firmou um contrato de financiamento junto ao BNDES no montante de R$1.050.000.000,00. Estes
valores divididos em dois subcréditos, A e B. O subcrédito A no valor de R$1.044.750.000,00 foi destinado ao financiamento à
execução das obras civis e demais itens financiáveis do projeto, este subcrédito foi totalmente desembolsado. O subcrédito B no
valor de R$5.250.000,00, foi destinado ao financiamento à execução das obras do projeto social. Este subcrédito ainda não foi
desembolsado, porém a Companhia está em tratativas junto ao BNDES para execução de projeto social e, portanto, não está
descumprindo obrigação contratual de utilização deste subcrédito. Em 26 dezembro de 2019, a Companhia firmou contrato de
Estruturação, Coordenação e colocação Pública de notas promissórias, com regime de garantia firme, em série única com o banco
BTG Pactual, Banco Itaú e banco ABC no montante de R$100.000. Em 29 de dezembro a dívida foi devidamente quitada.
Em 28 de janeiro de 2021 o BNDES confirmou por correspondência que os valores foram quitados em 29 de dezembro de 2020 e,
portanto, o saldo devedor da dívida é zero. Entretanto a NBTE ainda não possui termo de quitação de todas suas obrigações
contratuais, visto que ainda possui obrigação de executar projeto social, que se encontra em curso, sendo este financiado com
recursos próprios da companhia. As demais obrigações assumidas pela Companhia no que tange a garantias concedidas, cessão
fiduciária, penhor de ações e cláusulas restritivas encontram-se quitadas.

Debêntures
Composição e vencimentos
Em milhares de reais
Montante/
Debêntures
Quantidade

Vencimento

Atualização
monetária e juros

Carência

Pagamento
remuneração

Amortização

1ª série

100.000

15/09/2026

IPCA + 7,15% a.a

6 meses

Semestral, após
15/03/2014

Semestral, após
15/09/2017

2ª série

100.000

15/09/2026

IPCA + 7,15% a.a

36 meses

Semestral, após
15/09/2016

Semestral após
15/09/2017

2ª Emissão (ii)

1.000.000

15/11/2030

IPCA + 5,07% a.a

6 meses

Semestral, após
15/05/2021

Semestral, após
15/05/2021
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Em 15 de setembro de 2013, a Companhia realizou a 1ª emissão de 200.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real e com garantias adicionais fidejussórias, em duas séries, com valor unitário de R$1.000,00, totalizando
R$200.000.
Em 15 de novembro de 2020, a Companhia realizou a 2ª emissão de 1.000.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos,
em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 totalizando R$ 1.000.000. Em 28 de dezembro de 2020, a companhia
recebeu o montante líquido de 963.620. Os recursos obtidos foram destinados à liquidação antecipada da totalidade do saldo
devedor pela Companhia do empréstimo junto ao Banco BNDES e quitação antecipada na totalidade de Notas Promissórias, série
única, ambos em 29 de dezembro de 2020.
(i)

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a composição dos empréstimos e financiamentos e debêntures da Companhia junto a
instituições financeiras está demonstrada a seguir:
Empréstimos e financiamentos
Em milhares reais

Em 31/12/20120

Em 31/12/2019

Em 31/12/2018

Instituição financeira

Circulante

Não
circulante

BNDES

-

-

-

75.571

658.998

734.569

75.482

730.024

805.506

-

-

100.071

-

100.071

-

-

-

-

(142)

-

175.500

Nota promissória

-

Custo de transação
a diferir

-

Total

-

-

Total

Circulante

Não
circulante

Total

Circulante

Não
circulante

Total

(142)

658.998

834.498

-

-

75.482

730.024

805.506

Debêntures
Em milhares de reais

Debêntures 1ª emissão
Custos de transação a diferir
(i)
Debêntures 2ª emissão
Custos de transação a diferir
(i)
Total

Em 31/12/2020
Não
Circulante circulante
Total
36.019
245.673
281.692

Em 31/12/2019
Não
Circulante
circulante
48.319
246.439

(598)

(3.219)

(3.817)

22.310

980.000

1.002.310

(3.577)

(31.757)

(35.333)

54.154

1.190.697

1.244.852

(582)
-

(3.443)
-

Total
294.758
(4.025)
-

Em 31/12/2018
Não
Circulante
circulante
36.329
263.068
(582)
-

(4.025)
-

Total
299.397
(4.607)
-

-

-

-

-

-

-

47.737

242.996

290.733

35.747

259.043

294.790

(i) Referem-se a comissões e garantias sobre debêntures. Desta forma, o saldo dos debentures estão apresentados no balanço
patrimonial pelo líquido destes custos de captação.
As parcelas de longo prazo têm vencimento nos seguintes anos:

Debêntures

(ii)

2021

2022

2023

2024

60.658

80.658

80.649

80.658

2025
121.939

Após 2026
766.135

Total
1.190.697

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Os Diretores da Companhia informam que não existem relações de longo prazo entre a Companhia e as instituições financeiras,
referentes aos últimos três exercícios sociais, além daquelas já descritas no item 10.1(f)(i) acima.
(iii)

Grau de subordinação entre as dívidas

Embora a Companhia possua mais de um credor, de acordo com os contratos, não há grau de subordinação entre as dívidas de longo
prazo, as garantias reais prestadas no âmbito dos contratos são compartilhadas entre os credores proporcionalmente ao saldo
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devedor das dívidas. Assim, as dívidas financeiras da Companhia seguem ao que é determinado na legislação em vigor. Por sua vez,
os contratos com garantia real celebrados pela Companhia possuem as preferências e prerrogativas previstas em lei até o limite da
garantia real constituída. As notas promissórias por sua vez não possuem garantias reais.
(iv)
Eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas
dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle
societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas restrições
Empréstimos e financiamentos:
BNDES - – Obrigações da Emissora


Caso haja redução no quadro de pessoal da NBTE durante a vigência do contrato, deve-se oferecer treinamento para novas
oportunidade de trabalho e/ou programa de realocação. Deve ser submetido ao BNDES documentos que comprovem
negociações com os trabalhadores



Adotar sempre medidas e ações para correção de danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho



Manter situação regular junto aos órgãos do meio ambiente. Deve-se comunicar ao BNDES caso haja alguma ação, decisão
judicial ou notificação relacionada a aspectos ambientais do projeto



Comunicar ao BNDES em caso de funcionário/proprietário/diretor/controlador seja diplomada ou empossada como
Deputado Federal ou Senador



Não constituir penhor ou gravame sobre os direitos emergentes da concessão ou sobre os direitos creditórios dados em
garantia ao BNDES, sem a prévia autorização deste



Não ceder, nem vincular, em favor de outro credor os direitos creditórios a serem dados em garantia ao BNDES



Não constituir sem autorização prévia ou por decisão judicial, garantias de qualquer espécie, em operações com outros
credores, sem que as mesmas garantias e em iguais condições sejam oferecidas ao BNDES



Não conceder preferência a outros créditos, não fazer amortização de ações, não emitir debêntures, sem prévia autorização
do BNDES



Não realizar distribuição de dividendos e/ou pagamento de JSCP cujo valor, isoladamente ou em conjunto, seja superior a
25% (vinte e cinco porcento) do lucro líquido ajustado



Não firmar contratos de mútuo com as pessoas físicas ou jurídicas componentes o Grupo Econômico, bem como, não
efetuar redução de capital social até a liquidação de todas as obrigações



Não firmar contratos de prestação de serviço técnicos ou administrativos com as pessoas físicas ou jurídicas componentes
o Grupo Econômico, sem autorização prévia do BNDES (salvo os contratos para fins operacionais, desde que o valor anual
total não ultrapasse 0,2% da Receita Operacional Líquida)



Manter Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) durante todo o período de amortização deste Contrato, de, no
mínimo 1,3 (um inteiro e três décimos), comprovado anualmente ao BNDES



Manter durante todo o período de amortização deste Contrato, Índice de Capital Próprio (“ICP”), definido pela relação
Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, igual ou superior a 30% (trinta porcento)



Manter recursos na "Conta Reserva" com valores equivalentes ao saldo mínimo previsto



Aplicar disponibilidades financeiras única e exclusivamente em Títulos da Dívida Pública Federal ou em fundos de
investimento com lastro nestes títulos (proporção mínima de 80%)



Apresentar anualmente demonstrações financeiras referentes ao exercício social imediatamente anterior, auditadas por
empresa independente cadastrada na CVM



Retratar em rubrica específica nos seus balanços e balancetes os recursos da "Conta Reserva"
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Manter seguro operacional e patrimonial durante todo o período operacional do projeto financiado, em termos aceitáveis
pelo BNDES



Comprovar renovação de Contratos de Operação e Manutenção antes da data estabelecida para seu vencimento.



Apresentar anualmente relatório auditado (pela mesma empresa de auditoria independente responsável pela auditoria
das demonstrações financeiras da Beneficiária) contendo: (i) memória de cálculo do Índice de Cobertura de Serviço da
Dívida (“ICSD”), de acordo com metodologia constante em Contrato; (ii) memória de cálculo do Índice de Capital Próprio,
de acordo com metodologia constante em Contrato. Referido índice financeiro, é calculado a partir da (i) razão entre o
EBITDA ajustado e o serviço da dívida, maior ou igual a 1,3.

Debêntures – Obrigações da Emissora


Disponibilizar ao Agente Fiduciário:
a.

Em até 90 dias (contando da data do encerramento de cada exercício social), cópia de suas DFs e auditadas,
acompanhadas do relatório de administração, onde deve conter uma declaração assinada por representante legal, o
cumprimento das disposições da escritura

b.

Relatório consolidado da memória de cálculo (com todas as rubricas) do ICSD (mínimo 1,3). Referido índice financeiro,
são calculados a partir da (i) razão entre o EBITDA ajustado e o serviço da dívida, maior ou igual a 1,3 até a quitação
integral das obrigações previstas na Escritura da 1ª Emissão ou 1,20 após a quitação integral das obrigações previstas
na Escritura da 1ª Emissão

c.

Em até 15 dias úteis a partir da publicação: avisos aos debenturistas, fatos relevantes, e atas de assembleias gerais da
Emissora

d.

Informações sobre qualquer descumprimento não sanado de natureza pecuniária ou não, de quaisquer cláusulas da
Escritura (prazo de 10 dias úteis contando da data de ciência do descumprimento)



Manter licenças, concessões, autorizações ou aprovações necessárias ao funcionamento da Emissora válidas e regulares



Cumprir as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou
tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios, exceto por aquelas questionadas de boa-fé nas esferas administrativas
e/ou judicial



Manter vigentes as apólices de seguros necessárias para a cobertura do projeto



Notificar Agente Fiduciário em caso de vencimento antecipado



Notificar Agente Fiduciário qualquer alteração nas condições financeiras, econômicas, comerciais, operacionais,
regulatórias ou societárias ou nos negócios da Emissora (prazo de 1 dia útil)



Cumprir com as obrigações relacionadas ao pagamento de todos os tributos, taxas e/ou contribuições decorrente da Oferta



Notificar Agente Fiduciário no caso de autuações pelos órgãos governamentais, de caráter fiscal, ambiental ou de defesa
da concorrência, de valor individual ou agregado superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no prazo de 10 dias
úteis



Proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos termos exigidos pela Lei das Sociedades das Ações,
promovendo publicação das suas demonstrações financeiras anuais



Submeter, na forma da lei, suas demonstrações financeiras a exame por empresa de auditoria independente registrada na
CVM



Divulgar demonstração financeira auditada, acompanhada de notas explicativas e parecer dos auditores no site da Emissora
(prazo de 90 dias), e manter tais demonstrações financeiras em sua página na rede mundial de computadores pelo prazo
mínimo de 3 (três) anos



Divulgar em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de fato relevante, conforme definido pelo artigo 2º
da Instrução CVM 358, dando ciência por e-mail ao Agente Fiduciário no prazo de até 5 (cinco) dias úteis
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Não conceder mútuos ou financiamentos ou distribuir dividendos, JSCP ou qualquer outra participação no lucro ou qualquer
outra forma de distribuição de recursos, a seus acionistas, empresas controladoras ou coligadas (exceto no caso de estar
apresentando ICSD igual ou superior a 1,30, e do pagamento de dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei
das Sociedades por ações, inclusive o pagamento de JSCP imputáveis ao pagamento de dividendo mínimo)



Disponibilizar ao Agente Fiduciário cópia de qualquer correspondência ou notificação judicial ou extrajudicial recebida pela
Emissora, conforme aplicável, relacionada às Hipóteses de Vencimento Antecipado (prazo de 1 dia útil)



Manter contratado durante o prazo de vigência das Debêntures, às suas expensas, o Banco Liquidante, Instituição
Escrituradora e Mandatária, a CETIP e o Agente Fiduciário, bem como tomar todas e quaisquer providência que se façam
necessárias para a manutenção das Debêntures



Efetuar o pagamento de todas as despesas comprovadas pelo Agente Fiduciário, que venham a ser necessárias para
proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou para realizar seus créditos, inclusive honorários advocatícios



Cumprir o disposto na legislação em vigor pertinente à Política Nacional do Meio Ambiente, Às Resoluções do Conama e às
demais legislações e regulamentações ambientais supletivas



Cumprir todas a determinações emanadas da CVM, no que se refere à Oferta Restrita



Não transferir ou por qualquer forma ceder, ou prometer ceder, a terceiros, os direitos e obrigações que respectivamente
adquiriu e assumiu na Escritura de Emissão, sem prévia anuência dos Debenturistas



Não realizar operações ou praticar qualquer ato em desacordo com seu objeto social



Enviar à CETIP as demonstrações financeiras e fatos relevantes, documentos e informações exigidas por esta entidade no
prazo solicitado



Comparecer às Assembleias Gerais de Debenturistas sempre que solicitada e convocada nos prazos previstos



Manter o relatório de risco atualizado anualmente até a data de vencimento, bem como divulgar (ou deixar que a agência
de rating divulgue) os relatórios com as súmulas das classificações risco



Não constituir em favor de terceiros, garantias sobre os Direitos Creditórios com exceção da cessão fiduciária em garantia
compartilhada com o BNDES



Manter sempre válidas e exigíveis as Garantias da Emissão

BNDES - Hipóteses de Vencimento Antecipado


A existência de sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos, pela Beneficiária, que importem
em trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente, implica em vencimento antecipado desta dívida



A inclusão em acordo societário, estatuto ou contrato social da Beneficiária, ou das empresas que a controlam, de
dispositivo que importe em restrições ou prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações financeiras decorrentes desta
operação, implica em vencimento antecipado desta dívida



A constituição, sem prévia autorização do BNDES, de penhor ou gravame sobre direitos creditórios a serem dados em
garantia ao BNDES, implica em vencimento antecipado desta dívida



O descumprimento de qualquer obrigação prevista no “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas
e Outras Avenças” ou no “Contrato de Penhor de Ações”, implica em vencimento antecipado desta dívida



Substituir em até 30 (trinta) dias antes da data de vencimento dos direitos creditórios a serem cedidos fiduciariamente, sob
pena de vencimento antecipado



Caso haja redução no quadro de pessoal da NBTE durante a vigência do contrato, deve-se oferecer treinamento para novas
oportunidade de trabalho e/ou programa de realocação. Deve ser submetido ao BNDES documentos que comprovem
negociações com os trabalhadores, no caso de descumprimento, implica em vencimento antecipado

Debêntures – Hipóteses de Vencimento Antecipado
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Pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente elidido no prazo legal



Pedido de auto-falência



Se a Emissora propuser plano de recuperação extrajudicial



Intervenção, liquidação, dissolução, extinção ou decretação de falência da Emissora



Transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emissora, das obrigações a serem
assumidas na Escritura de Emissão, sem a prévia autorização dos Debenturistas



Descumprimento da destinação dos recursos captados por mesmo desta Oferta



Questionamento pela emissora, pelas Fiadoras e/ou pelas controladoras da Emissora da validade e exequibilidade das
Garantias



Vencimento antecipado ou inadimplemento de quaisquer obrigações pecuniárias de natureza financeira que esteja sujeita
a Emissora que não sejam decorrentes desta emissão, em montante igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de reais) para a 1ª Emissão de debêntures e R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para a 2ª Emissão de Debêntures,
não sanado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do inadimplemento



Redução do capital social da Emissora, exceto se previamente aprovado pelos Debenturistas; cisão, fusão ou incorporação
de ações, da Emissora, ou ainda, qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Emissora, sem a prévia
autorização dos Debenturistas



Transformação da Emissora em sociedade limitada



Não renovação, cancelamento, suspensão, revogação, ou extinção da concessão objeto do Contrato de Concessão



Alteração do objeto social da Emissora, de forma que a atividade principal deixe de ser a transmissão de energia elétrica.



A companhia esclarece que está adimplente com o atendimento das restrições e Covenants acima.

Garantias concedidas empréstimos e financiamentos e Debêntures:




(g)

Penhor de 100% das ações ordinárias nominativas da Companhia.
Constituição da Conta Reserva de Serviço da Dívida.
A Companhia está obrigada a transitar, mensalmente, pela conta corrente no Banco do Brasil os valores oriundos da
vinculação da receita decorrente do Contrato de Concessão nº 010/2008.
Cessão fiduciária de Direitos Creditórios emergentes da Concessão.
Limites dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados

A Companhia apresenta na tabela abaixo saldo das dívidas contratadas.
Em milhares de reais
Empresa
Empréstimos e financiamentos
(circulante e não circulante)
Debêntures (circulante e não circulante)
Nota Promissória (Circulante)
Dívida Bruta (*)

Percentual
utilizado dos
financiamentos
-%

Em
31/12/2020

100%
-%

Em
31/12/2019

Em
31/12/2018

-

734.569

805.506

1.244.852
1.244.852

294.757
100.071
1.129.397

299.397
1.104.903

(*) Dívida bruta: corresponde ao somatório dos saldos empréstimos, financiamentos, debêntures e nota promissória (circulante e
não circulante) desconsiderando os custos de transação.
(h)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:
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As informações a seguir apresentadas expressam as opiniões dos nossos Diretores.
O resumo das demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e
2018, foi extraído das demonstrações financeiras, preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, de acordo
com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (BR GAAP) e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International
Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB).
A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo IASB que estavam em vigor e aplicáveis às
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
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Comparação dos resultados da Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
AV%
(em milhares de reais, exceto percentuais)

AV%

AH%

2019

2019%

2020/2019

100%

350.022

100%

-2%

-6%

(19.263)

-6%

12%

321.078

94%

330.759

94%

-3%

(9.462)

-3%

(168.616)

-48%

-94%

9.692

3%

2.258

1%

329%

321.309

94%

164.401

47%

95%

2020

2020

Receita de venda de bens e/ou serviços

342.623

Custo dos bens e/ou serviços vendidos

(21.544)

Resultado bruto
Despesas/Receitas operacionais
Gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
Resultado antes das despesas e receitas financeiras
Resultado financeiro
Receitas financeiras

4.205

1%

10.903

3%

-61%

Despesas financeiras

(103.121)

-30%

(110.237)

-31%

-6%

Resultado antes dos tributos sobre o lucro

222.393

65%

65.067

19%

242%

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

(79.469)

-23%

(8.308)

-2%

857%

Corrente

3.160

1%

(5.628)

-2%

-156%

Diferido

(82.629)

-24%

(2.680)

-1%

2983%

142.923

42%

56.759

16%

152%

Lucro do exercício

Custo dos bens e/ou serviços vendidos
O custo dos bens e/ou serviços vendidos passou de R$19.263 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para
R$21.544 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando uma variação de 12%. Tal variação referese, substancialmente a contratações de serviços extras para manutenção da linha de transmissão.
Despesas gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas passaram de R$168.616 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para
R$9.462 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando uma redução de 94%. Essa variação deveuse, principalmente em função (i) do acordo judicial firmado no montante de R$85.400 mil referente a ação de fornecedor contra a
Companhia onde fora pleiteado o pagamento de prejuízos sofridos em contrato de empreitada assinado entre as partes decorrentes
de descumprimento contratual e cobrança de títulos a época da construção; e (ii) adesão ao programa de anistia do ICMS, que
permite a redução de juros e multas mediante pagamento integral, conforme Lei do ICMS nº 147/2019 para o Estado de SP e Lei nº
10.977 / 2019 para o estado do MT, no montante de R$78.800 mil .Todos incorridos durante o exercício de 2019.
Outras receitas operacionais
As outras receitas operacionais passaram de R$2.258 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$9.692 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando uma variação de 329%. Essa variação deu-se
principalmente pela reversão de uma ação cível no montante de R$ 6.611 que fora feito um acordo judicial firmado em novembro
de 2020 referente a medições cobradas na fase de construção da linha de transmissão.
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Despesas Financeiras
As despesas financeiras passaram de R$110.237 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$103.121 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando uma variação de 6%. Essa variação das despesas financeiras
refere-se a redução da taxa de juros (TJLP) dos empréstimos e financiamentos (BNDES) de aproximadamente 20%, de 6,98% para
5,57%, além da redução gradual do saldo devedor.
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
O saldo de imposto de renda e contribuição social corrente passou de uma despesa de R$5.628 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019 para uma receita de R$3.160 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando
um aumento de receita de 156%. Essa variação deve-se principalmente ao incentivo fiscal de lucro de operação referente situada na
área da Superintendência de desenvolvimento da Amazonia - SUDAM.
Diferido
O saldo de despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos de R$ 2.680 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 82.629 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Essa variação na despesa deve-se
ao aumento das adições temporárias no exercício de 2019 proveniente a provisões judiciais e reconhecimento de um ativo diferido
maior quando comparado com o ano de 2020.
Lucro líquido do exercício
Em decorrência dos fatores acima descritos, principalmente em função dos impactos dos acordos judiciais descritos na variação das
despesas gerais e administrativas, o lucro líquido passou de R$56.759 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
para um lucro líquido de R$142.923 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
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Comparação dos resultados da Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
AV%

AH%

2019

2019

AV%
2018

2018

2019/2018

Receita de venda de bens e/ou serviços

350.022

100%

346.135

100%

1%

Custo dos bens e/ou serviços vendidos

(19.263)

-6%

(38.454)

-11%

-50%

Resultado bruto

330.759

94%

307.681

89%

8%

(168.616)

-48%

(5.492)

-2%

2970%

2.258

1%

3.074

1%

-27%

164.401

47%

305.263

88%

-46%

Receitas financeiras

10.903

3%

9.786

3%

11%

Despesas financeiras

(em milhares de reais, exceto percentuais)

Despesas/Receitas operacionais
Gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
Resultado antes das despesas e receitas financeiras

Resultado financeiro
(110.237)

-31%

(117.078)

-34%

-6%

Resultado antes dos tributos sobre o lucro

65.067

19%

197.971

57%

-67%

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

(8.308)

-2%

(61.190)

-18%

-86%

Corrente

(5.628)

-2%

(9.986)

-3%

-44%

Diferido

(2.680)

-1%

(51.204)

-15%

-95%

56.759

16%

136.781

40%

-59%

Lucro do exercício

Custo dos bens e/ou serviços vendidos
O custo dos bens e/ou serviços vendidos passou de R$38.454 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para
R$19.263 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação de 50%. Tal variação referese, principalmente a (i) gastos com programa de recomposição florestal e de recuperação de área degradadas no montante de
R$12.000 mil em 2018 contrapartida ao a reversão da provisão ambiental de gastos não incorridos em 2019 com os programas de
reposição florestal e de recuperação de áreas degradadas provisionados em 2018 e (ii) pagamento de processos judiciais de natureza
fundiária e cíveis no montante R$5.913 mil em 2019 não incorridos em 2018.
Despesas gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas passaram de R$5.492 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para
R$168.616 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação de 2.970%. Essa variação
deveu-se, principalmente em função (i) dos acordo judicial firmado no montante de R$85.400 mil referente as ações de fornecedores
contra a Companhia onde foram pleiteados o pagamento de prejuízos sofridos em contrato de empreitada assinado entre as partes
decorrentes de descumprimento contratual e cobrança de títulos a época da construção; (ii) adesão ao programa de anistia do ICMS,
que permite a redução de juros e multas mediante pagamento integral, conforme Lei do ICMS nº 147/2019 para o Estado de SP e Lei
nº 10.977 / 2019 para o estado do MT, no montante de R$78.800 mil e (iii) reconhecimento de créditos fiscais no montante de
R$4.041 mil.
Outras receitas operacionais
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As outras receitas operacionais passaram de R$3.074 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$2.258 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação de 27%. Essa variação deveu-se
principalmente pelo ganho na alienação de ativo imobilizado no valor de R$495 mil no exercício de 2018.

Despesas Financeiras
As despesas financeiras passaram de R$117.077 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$110.238 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação de 6%. Essa variação das despesas financeiras
refere-se a redução da taxa de juros (TJLP) dos empréstimos e financiamentos (BNDES) de aproximadamente 20%, de 6,98% para
5,57%, além da redução gradual do saldo devedor.
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
O saldo de imposto de renda e contribuição social corrente passou de uma despesa de R$9.986 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018 para uma despesa de R$5.628 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando
uma redução de despesa de 44%. Essa variação na despesa deve-se principalmente a redução do lucro antes dos impostos, cuja
variação apresentou uma redução de 67%.
Diferido
O saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos passou de uma despesa de R$ 49.549 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018 para uma receita de R$2.680 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Essa variação
na despesa deve-se ao aumento das adições temporárias e consequentemente reconhecimento de um ativo diferido maior quando
comparado com o ano de 2018.
Lucro líquido do exercício
Em decorrência dos fatores acima descritos, principalmente em função dos impactos dos acordos judiciais descritos na variação das
despesas gerais e administrativas, o lucro líquido passou de R$133.511 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
para um lucro líquido de R$56.759 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Comparação das Principais Contas Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
Ativo

31/12/2020

AV%

31/12/2019

AV%

AV%

(Reapresentado)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e Valores Mobiliários
Depósitos vinculados
Clientes
Antecipação de dividendos
Partes relacionadas
Tributos a recuperar
Ativo Contratual da concessão
Outros ativos

65.445
80
25.776
34.656
811
636
15.529
253.321
8.968

2%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
7%
0%

43.599
84
26.287
32.103
697
12.239
241.329
6.324

1%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
7%
0%

50%
-4%
-2%
8%
0%
-9%
27%
5%
42%

405.222

11%

362.662

10%

12%
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Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos vinculados
Depósitos judiciais
Tributos a recuperar
Ativo Contratual da concessão
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
Passivo e Patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Provisões
Encargos setoriais
PIS / CONFINS diferidos
Partes relacionadas
Outros passivos
Não circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Tributos a recolher
Provisões
PIS e COFINS diferidos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de incentivos fiscais
Reserva de lucros
Total do passivo e patrimônio líquido

54.442
3.944
2.050
3.255.670
111
347
3.316.564
3.721.786

1%
0%
0%
87%
0%
0%
89%
100%

54.157
3.160
3.195.715
222
3.253.254
3.615.916

1%
0%
0%
88%
0%
0%
90%
100%

1%
25%
0%
2%
0%
56%
2%

19.499
54.154
15.026
5.672
9.115
4.052
1.351
108.869

1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%

19.141
175.500
47.737
27.401
12.703
11.818
8.087
83
1.394
303.864

1%
5%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%

2%
-100%
13%
-45%
-100%
-52%
13%
0%
-100%
-3%
-64%

48.393
1.190.697
756
24.510
299.507
200.727,60
1.764.590

1%
0%
32%
0%
1%
8%
5%
47%

80.399
658.998
242.996
4.728
22.784
298.767
119.906,45
1.428.579

2%
18%
7%
0%
1%
8%
3%
40%

-40%
-100%
390%
-84%
8%
0%
67%
24%

1.687.300
18.386
142.640
1.848.326
3.721.786

45%
0%
4%
50%
100%

1.687.300
196.174
1.883.474
3.615.916

47%
0%
5%
52%
100%

0%
0%
-27%
-2%
3%

Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Os valores referentes ao caixa e equivalentes de caixa passaram de R$43.599 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$65.445 mil em
31 de dezembro de 2020, representando um incremento de 50%. Essa variação ocorreu, principalmente, em função dos gastos
incorridos em 2019 referentes a acordos judiciais e adesão aos programas de parcelamentos fiscais relacionados ao ICMS efetuados
com considerável redução de juros e multa, consequentemente do montante em risco, com as contrapartes para mitigação de
passivos contingentes, não incorridos na mesma proporção no ano de 2020.
Tributos a recuperar
Os impostos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço patrimonial, quando, e somente quando, a
Companhia, tem um direito legal de compensar os valores e pretende liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente. Os valores referentes a tributos a recuperar passaram de R$12.239 mil em 31 de dezembro de 2019 para
R$15.529 mil em 31 de dezembro de 2020, representando uma variação de 27% em função basicamente do pagamento a maior de
Imposto de Renda no montante de R$3.422 mil em 2020. Referidos saldos estão disponíveis para utilização.
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Outros ativos
Os valores referentes a outros Impostos a recuperar passaram de R$6.324 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$8.968 mil em 31
de dezembro de 2020, representando uma variação de 42%, basicamente referente a adiantamento a fornecedores de manutenção
no montante aproximado de R$2 milhões de reais.
Ativo não circulante
Depósitos judiciais
Os valores referentes a depósitos judiciais passaram de R$3.160 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$3.944 mil em 31 de dezembro
de 2019, representando uma variação de 25%. O principal fator do aumento foram os reconhecimentos de depósitos judiciais
vinculados a processos fundiários.
Passivo
Passivo Circulante
Empréstimos e financiamentos
O saldo de empréstimos e financiamentos apresentou uma variação de 100%, passando de R$175.500 mil em 31 de dezembro de
2019 para R$0 em 31 de dezembro de 2020 em decorrência do pagamento em 29 de dezembro de 2020 e, portanto, o saldo devedor
da dívida é zero.
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Tributos a recolher
O saldo de tributos a recolher apresentou uma variação de 45%, passando de R$27.401 mil em 31 de dezembro de 2019 para
R$15.026 mil em 31 de dezembro de 2020, principalmente em função da baixa de ISS a recolher no montante de R$10.250 mil.
Dividendos a pagar
Houve uma variação de 100% nos dividendos a pagar passando de R$12.703 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$0 em 31 de
dezembro de 2020. Essa variação foi justificada pela antecipação e pagamento dos dividendos intercalares do exercício em 30 de
junho de 2020 no montante de R$71.886 mil o que correspondeu a 61% do resultado do exercício.
Provisões
O saldo provisões é composto por contingências, provisões fundiárias, sobressalentes ("formação de reserva técnica”) e provisões
ambientais. O saldo de provisões apresentou uma variação de 35%, passando de R$10.659 mil em 2019 para R$5.672 mil em 2020
principalmente em função da baixa da provisão ambiental face aos gastos incorridos no programa de Compensação Ambiental,
Recuperação de Áreas Degradadas.
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Passivo não circulante
Tributos a recolher
O saldo de tributos a recolher apresentou uma variação de 84%, passando de R$4.728 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$756
mil em 31 de dezembro de 2020, em função reclassificação das parcelas de curto prazo para o longo dos parcelamentos de PIS,
COFINS e ICMS.
Comparação das Principais Contas Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018.
Em milhares de reais

2019

AV%

2018

AV%

AH%

138.473

4%

-69%

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários

43.599

1%

84

0%

-

0%

100%

Depósitos vinculados

26.287

1%

0

0%

100%

Contas a receber

32.103

1%

38.338

1%

-16%

697

0%

1.175

0%

-41%

12.239

0%

819

0%

1394%

241.329

7%

239.778

7%

1%

6.324

0%

9.368

0%

-32%

362.662

10%

427.951

12%

-15%

54.157

1%

55.227

2%

-2%

3.160

0%

1.119

0%

182%

Partes Relacionadas
Impostos a Recuperar
Ativo contratual da concessão
Outros ativos

Não circulante
Depósitos judiciais
Depósitos vinculados
Impostos a recuperar
Ativo contratual da concessão
Intangível
Total Ativo

3.195.715

0%

638

0%

-100%

88%

3.130.160

87%

2%

222

0%

169

0%

31%

3.253.254

90%

3.187.313

88%

2%

3.615.916

100%

3.615.264

100%

0%
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Em R$ milhões

2019

AV%

2018

AV%

AH%

Fornecedores

19.141

1%

18.630

1%

3%

Empréstimos e financiamentos

175.500

5%

75.482

2%

133%

Debêntures

47.737

1%

35.747

1%

34%

Tributos a recolher

27.401

1%

44.138

1%

-38%

Dividendos a pagar

12.703

0%

31.709

1%

-60%

Provisões

11.818

0%

16.359

0%

-28%

Encargos setoriais

8.087

0%

6.617

0%

22%

Passivo
Passivo Circulante

Partes Relacionadas

83

0%

244

0%

-66%

1.394

0%

535

0%

161%

303.864

8%

229.461

6%

32%

80.399

2%

73.224

2%

10%

Empréstimos e financiamentos

658.998

18%

730.024

20%

-10%

Debêntures

242.996

7%

259.043

7%

-6%

4.728

0%

14.265

0%

-67%

Provisões

22.784

1%

26.423

1%

-14%

PIS e COFINS diferidos

298.767

8%

294.259

8%

2%

119.906

3%

116.555

3%

3%

1.428.579

40%

1.513.793

42%

-6%

1.732.443

48%

1.743.254

48%

-1%

1.687.300

47%

1.687.300

47%

0%

196.174

5%

184.710

5%

6%

Total do patrimônio líquido

1.883.474

52%

1.872.010

52%

1%

Total Passivo e patrimônio
líquido

3.615.916

100%

3.615.264

100%

0%

Outros Passivos

Não circulante
Fornecedores

Tributos a recolher

Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Total do Passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros

Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Os valores referentes ao caixa e equivalentes de caixa passaram de R$138.473 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$69.886 mil
em 31 de dezembro de 2019, representando um decremento de 50%. Essa variação ocorreu, principalmente, em função de acordos
judiciais e adesão aos programas de parcelamentos fiscais relacionados ao ICMS efetuados com considerável redução de juros e
multa, consequentemente do montante em risco, com as contrapartes para mitigação de passivos contingentes.
Tributos a recuperar
Os impostos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço patrimonial, quando, e somente quando, a Companhia, tem
um direito legal de compensar os valores e pretende liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente. Os valores referentes a tributos a recuperar passaram de R$819 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$12.239
89
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mil em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação de 1.394% em função dos reconhecimento do (i) créditos fiscais no
montante de R$4.000 mil; (ii) baixa de créditos prescritos no montante de R$500 mil e (iii)não utilização de créditos fiscais no
montante de R$6.800 mil de IRPJ e CSLL para compensação do saldo a pagar apurado em 31 de dezembro de 2018 face a análise de
recuperabilidade dos mesmos que ao final de 31 de dezembro de 2019 foi concluída. Referidos saldos estão disponíveis para
utilização.
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Outros ativos
Os valores referentes a outros Impostos a recuperar passaram de R$9.368 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$6.324 mil em 31
de dezembro de 2019, representando uma variação de 32%, devido a constituição de PCLD (“provisão para crédito de liquidação
duvidosa”) sobre os recebíveis da Companhia com a venda de sucata.
Partes relacionadas
Os valores referentes a partes relacionadas passaram de R$1.175 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$697 mil em 31 de dezembro
de 2019, representando uma variação de 41%, devido ao recebimento de parcelas em atraso da Eletronorte em 2019.
Ativo não circulante
Depósitos judiciais
Os valores referentes a depósitos judiciais passaram de R$1.119 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$3.160 mil em 31 de dezembro
de 2019, representando uma variação de 182%. O principal fator do aumento foram os reconhecimentos de depósitos judiciais
vinculados a processos fundiários.
Passivo
Passivo Circulante
Empréstimos e financiamentos
O saldo de empréstimos e financiamentos apresentou uma variação de 133%, passando de R$75.482 mil em 31 de dezembro de 2018
para R$175.500 mil em 31 de dezembro de 2019 em decorrência do contrato de Estruturação, Coordenação e colocação Pública de
notas promissórias, assinado em 26 de dezembro de 2019, com regime de garantia firme, em série única com o banco BTG Pactual,
Banco Itaú e banco ABC no montante de R$100.000 mil.
Tributos a recolher
O saldo de tributos a recolher apresentou uma variação de 38%, passando de R$44.138 mil em 31 de dezembro de 2018 para
R$27.401 mil em 31 de dezembro de 2019, principalmente em função da reversão dos saldos a recolher de ICMS no montante de
R$16.000 mil, fruto das aquisições e transferências do imobilizado entre os canteiros de obra da época da construção da linha de
transmissão, devido a não exigibilidade do mesmo face a comprovação do pagamento dos débitos em períodos anteriores.
Dividendos a pagar
Houve uma variação de 58% nos dividendos a pagar passando de R$32.486 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$13.514 mil em
31 de dezembro de 2019. Essa variação foi justificada pela liquidação dos dividendos de 2018 e constituição dos dividendos de 2019
a menor em função da redução do resultado do exercício de 2019 quando comparado com 31 de dezembro de 2018.
Provisões
O saldo provisões é composto por contingências, provisões fundiárias, sobressalentes ("formação de reserva técnica”) e provisões
ambientais. O saldo de provisões apresentou uma variação de 35%, passando de R$16.359 mil em 2018 para R$10.659 mil em 2019
principalmente em função da baixa da provisão ambiental face aos gastos incorridos no programa de Compensação Ambiental,
Recuperação de Áreas Degradadas.
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Passivo não circulante
Tributos a recolher
O saldo de tributos a recolher apresentou uma variação de 67%, passando de R$14.265 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$4.728
mil em 31 de dezembro de 2019, em função reclassificação das parcelas de curto prazo para o longo dos parcelamentos de PIS,
COFINS e ICMS.
Demonstrações de Fluxo de Caixa
Comparação das demonstrações de fluxo de caixa da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e
31 de dezembro de 2019
Variação
(em R$ milhões, exceto percentuais)

222.393
132.679
(237)
(110.596)

Em
31/12/2019
65.067
(14.531)
(53)
(80.290)

21.846

(94.874)

Em 31/12/2020

Lucro antes dos Impostos
Caixa líquido gerado pelas atividades Operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa

2020/2019
-242%
1013%
347%
38%
-123%

Atividades Operacionais
A variação do caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de 1013%, representando um aumento de R$147.210 mil,
principalmente em função da baixa de fornecedores no montante de R$31.648 mil em 2020 e dos acordos e impostos a recolher
pagos no exercício de 2019 nos respectivos montantes de R$17.188 mil e R$31.902 mil.
Atividades Financiamento
A variação do caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de 347%, representando um aumento de R$30.306 mil,
liquidação dos empréstimos e financiamentos em dezembro de 2020.
Comparação das demonstrações de fluxo de caixa da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e
31 de dezembro de 2018

(em R$ milhões, exceto percentuais)
Lucro antes dos Impostos
Caixa líquido gerado pelas atividades Operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos

Em 31/12/2019 Em 31/12/2018
65.067
197.971
(14.531)
149.256
(53)
(169)
(80.290)
(109.252)

Redução de caixa e equivalentes de caixa

(94.874)

39.835

Variação
2019/2018
-67%
-110%
69%
-51%
-272%

Atividades Operacionais
A variação do caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de 110%, representando uma redução de R$163.787 mil,
principalmente em função da adoção do CPC 47 – Receita de Contrato com o cliente em 1º de janeiro de 2018, que resultou na baixa
do saldo do ativo financeiro da concessão e constituição do ativo de contrato de concessão.
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Atividades Financiamento
A variação do caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de 51%, representando uma redução de R$55.294 mil,
principalmente em função de captação de nota promissória no montante de R$ 100.00 mil e pagamento adicional de dividendos no
montante de R$ 31.815 mil.
10.2 – Resultado Operacional e Financeiro
(a)

Resultados das operações da Companhia

(i)

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita da Companhia é proveniente da Receita Anual Permitida (“RAP”) recebida em contrapartida pela disponibilização das
instalações de serviço público de transmissão de energia. O valor da RAP é reajustado anualmente, no mês de julho, nos termos do
contrato de concessão.
De acordo com o contrato de concessão a Companhia está sujeita à redução de suas respectivas RAPs e à aplicação, pela ANEEL, de
determinadas penalidades dependendo do nível e duração da indisponibilidade dos serviços, conforme apurado pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) e registrado junto ao Sistema de Apuração da Transmissão - SATRA.
A RAP se sujeita aos seguintes reajustes e revisões:
Reajustes: Nos termos dos contratos de concessão, a RAP é reajustada anualmente, no mês de julho, para se recompor o valor da
tarifa face aos efeitos da inflação acumulada no período compreendido entre julho do ano anterior e junho do ano do reajuste.
Referido reajuste é baseado na variação do IGP-M ou IPCA, de acordo com o disposto no contrato de concessão.
Revisões: Além do reajuste anual previsto nos contratos de concessão, a RAP poderá sofrer reajustes em decorrência de eventos
extraordinários, tais como alterações na legislação aplicável ao setor e investimentos em linhas e instalações de transmissão
devidamente aprovados pela ANEEL. Ademais, a Companhia está sujeita à revisão tarifária a cada cinco anos por conta de alterações
na TJLP e no IPCA e otimização dos custos com operação e manutenção.
Revisões extraordinárias referentes a alterações no regime tributário, encargos regulatórios, ressarcimento de determinados
investimentos realizados pelas concessionárias, os quais, nos termos da regulação vigente, não necessitem de aprovação prévia da
ANEEL, ou demais eventos imprevistos que afetem, a critério da ANEEL, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Conforme
a natureza do evento, o Poder Concedente poderá conduzir essas revisões por iniciativa própria ou por solicitação da concessionária
de transmissão afetada; e
Revisões tarifárias nos ativos que possuem RBNI/RCDM, conforme previsto na Resolução Normativa nº 386/2009 da ANEEL.

Em milhares de reais
Concessão

Norte Brasil

Ciclo 2020-2021
Resolução 2.565 de 25/06/2019
Período: de 01/07/2020 a
30/06/2021
RAP
291.547

Ciclo 2019-2020
Resolução 2.565 de 25/06/2019
Período: de 01/07/2019 a
30/06/2020

PA
(775)

RAP
286.173

PA
(775)

Ciclo 2018-2019
Resolução 2.419 de 17/07/2018
Período: de 01/07/2018 a
30/06/2019
RAP
297.081

PA
(838)

Em 05 de novembro de 2019 a ANEEL se manifestou a favor do pedido de Reconsideração interpostos contra a Resolução
Homologatória nº 2.556, de 11 de junho de 2019 face as metodologias utilizadas na revisão da RAP nos Submódulos 9.1 e 9.2 dos
Procedimentos de
Revisão Tarifária – PRORET e na Nota Técnica nº 105/2019-SGT/ANEEL, de 7 de junho de 2019 estabelecendo um reposicionamento
do efeito tarifário negativo de 5,82% para -3,67%. Referido reposicionamento, diferença entre os percentuais, serão válidos para o
próximo ciclo.
Fontes de Receita
Em vista da natureza das operações da Companhia, os Diretores da Companhia entendem que a sua principal fonte de receita é a
receita operacional líquida sobre disponibilização do sistema de transmissão de energia proveniente do segmento operacional de
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Atividades Financiamento
A variação do caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de 51%, representando uma redução de R$55.294 mil,
principalmente em função de captação de nota promissória no montante de R$ 100.00 mil e pagamento adicional de dividendos no
montante de R$ 31.815 mil.
10.2 – Resultado Operacional e Financeiro
(a)

Resultados das operações da Companhia

(i)

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita da Companhia é proveniente da Receita Anual Permitida (“RAP”) recebida em contrapartida pela disponibilização das
instalações de serviço público de transmissão de energia. O valor da RAP é reajustado anualmente, no mês de julho, nos termos do
contrato de concessão.
De acordo com o contrato de concessão a Companhia está sujeita à redução de suas respectivas RAPs e à aplicação, pela ANEEL, de
determinadas penalidades dependendo do nível e duração da indisponibilidade dos serviços, conforme apurado pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) e registrado junto ao Sistema de Apuração da Transmissão - SATRA.
A RAP se sujeita aos seguintes reajustes e revisões:
Reajustes: Nos termos dos contratos de concessão, a RAP é reajustada anualmente, no mês de julho, para se recompor o valor da
tarifa face aos efeitos da inflação acumulada no período compreendido entre julho do ano anterior e junho do ano do reajuste.
Referido reajuste é baseado na variação do IGP-M ou IPCA, de acordo com o disposto no contrato de concessão.
Revisões: Além do reajuste anual previsto nos contratos de concessão, a RAP poderá sofrer reajustes em decorrência de eventos
extraordinários, tais como alterações na legislação aplicável ao setor e investimentos em linhas e instalações de transmissão
devidamente aprovados pela ANEEL. Ademais, a Companhia está sujeita à revisão tarifária a cada cinco anos por conta de alterações
na TJLP e no IPCA e otimização dos custos com operação e manutenção.
Revisões extraordinárias referentes a alterações no regime tributário, encargos regulatórios, ressarcimento de determinados
investimentos realizados pelas concessionárias, os quais, nos termos da regulação vigente, não necessitem de aprovação prévia da
ANEEL, ou demais eventos imprevistos que afetem, a critério da ANEEL, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Conforme
a natureza do evento, o Poder Concedente poderá conduzir essas revisões por iniciativa própria ou por solicitação da concessionária
de transmissão afetada; e
Revisões tarifárias nos ativos que possuem RBNI/RCDM, conforme previsto na Resolução Normativa nº 386/2009 da ANEEL.

Em milhares de reais
Concessão

Norte Brasil

Ciclo 2020-2021
Resolução 2.565 de 25/06/2019
Período: de 01/07/2020 a
30/06/2021
RAP
291.547

Ciclo 2019-2020
Resolução 2.565 de 25/06/2019
Período: de 01/07/2019 a
30/06/2020

PA
(775)

RAP
286.173

PA
(775)

Ciclo 2018-2019
Resolução 2.419 de 17/07/2018
Período: de 01/07/2018 a
30/06/2019
RAP
297.081

PA
(838)

Em 05 de novembro de 2019 a ANEEL se manifestou a favor do pedido de Reconsideração interpostos contra a Resolução
Homologatória nº 2.556, de 11 de junho de 2019 face as metodologias utilizadas na revisão da RAP nos Submódulos 9.1 e 9.2 dos
Procedimentos de
Revisão Tarifária – PRORET e na Nota Técnica nº 105/2019-SGT/ANEEL, de 7 de junho de 2019 estabelecendo um reposicionamento
do efeito tarifário negativo de 5,82% para -3,67%. Referido reposicionamento, diferença entre os percentuais, serão válidos para o
próximo ciclo.
Fontes de Receita
Em vista da natureza das operações da Companhia, os Diretores da Companhia entendem que a sua principal fonte de receita é a
receita operacional líquida sobre disponibilização do sistema de transmissão de energia proveniente do segmento operacional de

93

PÁGINA: 96 de 195

Formulário de Referência - 2021 - Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.

Versão : 1

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

transmissão de eletricidade. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia registrou
receita líquida de R$342.623, R$350.022mil e R$346.135 mil, respectivamente.
As receitas relativas à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma conforme pronunciamento contábil
CPC 47:
(i) Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a
margem de construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra
e variações positivas ou negativas do custo de construção são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas.
Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no
caso, o poder concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no
momento inicial do contrato e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo
de financiamento.
(ii) Reconhecimento da receita de operação e manutenção decorrente dos custos incorridos e necessários para cumprir obrigações
de performance de operação e manutenção previstas em contrato de concessão, após o término da fase de construção.
(iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o Ativo de contrato de concessão reconhecido, registra-se também uma
receita de remuneração financeira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do Ativo de contrato de concessão,
utilizando a taxa de desconto definida no início do contrato. Para mais informações sobre a forma como a receita é contabilizada nas
demonstrações financeiras da Companhia, vide Seção 10.4
Deduções da receita bruta
As deduções da receita ficam divididas em tributos (PIS e COFINS) e Encargos setoriais (P&D, RGR e TFSEE). A base de cálculo dos
tributos sofre gross-up e tem alíquota de PIS e COFINS somadas em 9,25%. Já os encargos setoriais o RGR e TFSEE são definidos via
despacho emitido pela ANEEL, o P&D tem memória de cálculo definida pela ANEEL conforme Manual de contabilidade do setor
elétrico e PRORET. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia registrou deduções da
receita de R$48.122 mil, R$50.557 mil e R$45.962 mil, respectivamente.
(ii)

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

De acordo com os Diretores da Companhia, os fatores que afetaram materialmente seus resultados operacionais podem ser assim
resumidos:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
Em 2020 na rubrica de outras receitas operacionais houve um incremento que corresponde, a baixa do saldo remanescente de R$
6,6MM relativo ao fornecedor Schahin, em função do acordo judicial no montante R$ 10,6MM.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Os resultados operacionais da Companhia foram impactados negativamente na rubrica de despesas operacionais pelos seguintes
fatores: (i) pela Adesão ao programa de Anistia do ICMS e consequentemente o reconhecimento de despesas tributárias no montante
de R$78 milhões, para as ações da Companhia dos Estados de São Paulo e Mato Grosso e (ii ) O acordo foi firmado no montante de
R$85,4 milhões, com o fornecedor decorrente de ações indenizatórias e de rescisões de contratos de prestação de serviços, sendo
pago R$ 45,4 milhões na data homologação do acordo pelo Juiz das ações, o que ocorreu em 10 de outubro de 2019, e (ii) R$ 40
milhões através de confissão de dívida para pagamento em três parcelas assim distribuídas: R$ 10 milhões em 31.10.2024, R$ 15
milhões em 31.10.2025 e R$ 15 milhões em 31.10.2026 corrigidos pelo IPCA;
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Em 2018, a receita Operacional Bruta totalizou R$392.097 mil, aumento de 6% comparado a 2017. Esse aumento é explicado,
principalmente, pela adoção do CPC 47 a partir de 1° de janeiro de 2018.
Os custos e despesas foram impactados negativamente por gastos com os programas de reposição florestal e de recuperação de
áreas degradadas no montante de R$12.000 mil, sendo R$6.369 mil maior quando comparada ao exercício de 2017, (ii) baixa de
créditos prescritos de R$7.213 mil e (iii) acordo com o Ministério Público do Trabalho no valor de R$ 5.000 mil convertidos em doação
de ambulâncias e ônibus para o Estado de Rondônia e (iv) reversão de contingência no montante de R$7.263 mil de natureza
tributária face a mudança no prognóstico de perda de provável para possível.
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(b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de
novos produtos e serviços
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(c)
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado
operacional e no resultado financeiro da Companhia
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
(a)

Introdução ou alienação de segmento operacional

A Diretoria da Companhia entende que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 não ocorreu na
Companhia a introdução ou alienação de segmento operacional.
(b)

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Os Diretores da Companhia informam que nos últimos três exercícios sociais, não houve constituição, aquisição ou alienação de
participação societária.
(c)

Eventos ou operações não usuais

(i) Em 8 de outubro de 2019, foi homologado o acordo declaratório na 2ª Vara Cível, firmado com a Toshiba para encerrar a ação
judicial estabelecida da referida Companhia contra a Norte Brasil, a respeito de supostos inadimplementos contratuais do período
de implantação da linha de transmissão durante o período de construção. Em 8 de outubro de 2019, foi homologado o acordo
declaratório na 2ª Vara Cível, firmado com a Toshiba para encerrar a ação judicial estabelecida da referida Companhia contra a Norte
Brasil, a respeito de supostos inadimplementos contratuais do período de implantação da linha de transmissão durante o período de
construção. O acordo foi firmado no montante de R$85,4 milhões, e será pago da seguinte forma (i) R$ 45,4 milhões através de
transferência bancária para a Toshiba na data da homologação do acordo pelo Juiz das ações, o que ocorreu em 10 de outubro de
2019, e (ii) R$ 40 milhões através de confissão de dívida para pagamento em três parcelas assim distribuídas: R$ 10 milhões em
31.10.2024, R$ 15 milhões em 31.10.2025 e R$ 15 milhões em 31.10.2026 corrigidos pelo IPCA. Consequentemente o resultado da
Companhia findo em 31 de dezembro de 2019 foi impacto negativamente no montante da totalidade do acordo supracitado.
(ii) Adesão ao programa de Anistia do ICMS, para as ações da Companhia dos Estados de São Paulo e Mato Grosso, que permitiu a
liquidação do débito em aberto com redução de juros e multas mediante pagamento integral, conforme previsto na Lei do ICMS nº
147/2019 para o Estado de SP e Lei nº 10.977 / 2019 para o estado do MT. O montante total pago em dezembro de 2019 foi de R$78
milhões. Consequentemente o resultado da Companhia findo em 31 de dezembro de 2019 foi impactado negativamente no
montante da totalidade do acordo supracitado.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor
Os Diretores da Companhia possuem os seguintes comentários sobre as mudanças das práticas contábeis e sobre as ênfases
realizadas pelos auditores independentes nos últimos três exercícios sociais:
(a)

Mudanças significativas nas práticas contábeis

Em 20 de dezembro de 2020 a CVM divulgou Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020 que orienta quanto a aspectos relevantes do
CPC 47 (IFRS 15) e CPC 48 (IFRS 9) para as companhias transmissoras de energia elétrica, abordando principalmente: (i) determinação
e atribuição de margem de implementação da infraestrutura ao longo do período das obras; (ii) aplicação de taxa implícita de
desconto dos ativos dos contratos de concessão; (iii) segregação em rubrica especifica na Demonstração de Resultado da receita de
remuneração dos ativos da concessão; e (iv) reconhecimento dos impactos da Revisão Tarifária Periódica (RTP) em função de
alteração na base regulatória (BRR) ou na taxa de remuneração de capital (fresh-start).
Em consequência do ofício Circular a Companhia identificou a necessidade de reconhecer ajustes a luz das novas orientações quanto:
(i) Alteração da margem de construção real utilizada na primeira modelagem para a margem de construção à época da concessão.
(ii) Atualização monetária do ativo contratual ser reconhecida pela taxa implícita estabelecida no início de cada projeto, sendo esta
obtida após a alocação das margens de construção e de operação.
Por sua vez a Companhia adequou suas práticas contábeis, sendo percebido em 31 dezembro de 2020, em comparação com a prática
anterior, um acréscimo no patrimônio líquido em função da revisão da margem e taxa implícita, no valor de R$ 60.971 em 1° de
janeiro de 2019, e no resultado de 31 de dezembro de 2019 no montante de R$ 143. Em continuidade a análise do Ofício, e em
consonância com o parágrafo 14 do CPC 23/IAS 8 – Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro, os saldos de
exercícios anteriores estão sendo reapresentados nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 e 1° de janeiro de 2019
conforme nota explicativa 2.12 das demonstrações financeiras.

(b)

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

A Administração da Companhia, em atendimento ao Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, conforme item (a) supramencionado,
fez reapresentação da sua posição patrimonial e do seu desempenho operacional e financeiro. O impacto no balanço patrimonial
está demonstrado a seguir:
Em 1 de janeiro de 2019 o impacto de R$ 60.971 no patrimônio líquido resulta da revisão da alteração na margem de construção e
taxa implícita. Como consequência da referida revisão houve um acréscimo no ativo contratual da concessão no momento da adoção,
retroativo a 1 de janeiro de 2019, no montante de R$ 194.238 e na reapuração dos impostos diferidos, sendo R$ 67.893 de PIS/COFINS
diferido e R$ 66.151 de IR/CSLL Diferidos. Adicionalmente, em função da alteração da margem de construção e da taxa implícita a
Companhia decréscimo no resultado de 2019 no montante de R$ 143. Em 01 de janeiro de 2019, a Companhia reavaliou seu fluxo de
recebimento do ativo de contrato, considerando o reajuste tarifário de sua Receita Anual Permitida (RAP), resultando em uma
reclassificação de saldos entre curto e longo prazo, já considerada no montante de R$ 60.971, ajustados no patrimônio líquido da
Companhia. Os impactos no balanço patrimonial do exercício em 31 de dezembro 2019 e 1 de janeiro de 2019 estão demonstradas
a seguir:

31/12/2019
Apresentado

Ajuste

31/12/2019

1/01/2019

Reapresentado

Apresentado

1/01/2019
Ajuste

Reapresentado

Ativo
Ativo contratual da concessão
Outros ativos circulantes
Ativo contratual da concessão
Outros Ativos não circulantes

281.843
121.333
2.962.871
57.539

(40.514)
232.844
-

241.329
121.333
3.195.715
57.539

275.291
188.173
2.900.409
57.153

(35.513)
229.751
-

239.778
188.173
3.130.160
57.153

Total do ativo

3.423.586

192.330

3.615.916

3.421.026

194.238

3.615.264

13.514

(811)

Passivo
Dividendos a pagar

12.703

32.486

(777)

31.709

-

291.161

197.752

-

197.752

PIS e COFINS diferidos
IR/CS diferidos
Outros passivos não circulantes

291.161
232.565
53.829
1.009.905

66.202
66.077
-

298.767
119.906
1.009.905

226.366
50.404
1.102.979

67.893
66.151
-

294.259
116.555
1.102.979

Patrimônio Líquido

1.822.612

60.862

1.883.474

1.811.039

60.971

1.872.010

Outros passivos circulantes
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Total do passivo e patrimônio líquido

3.423.586

192.330

3.615.916

3.421.026

194.238

3.615.264

Os impactos nas demonstrações de resultados do exercício de 2019 estão demonstradas a seguir:

31/12/2019

31/12/2019

Apresentado

Receita líquida
Remuneração dos ativos da concessão, líquida
Receita operação e manutenção
Custos de serviços prestados
Lucro bruto

Ajuste

Reapresentado

350.239
329.542
20.697
(19.263)
330.976

(217)
(881)
664
(217)

350.022
328.661
21.361
(19.263)
330.759

(166.358)

-

(166.358)

Lucro operacional antes do resultado financeiro

164.619

(217)

164.401

Resultado Financeiro

(99.334)

-

(99.334)

65.285

(217)

65.067

(5.628)
(2.754)
(8.381)

74
74

(5.628)
(2.680)
(8.308)

56.903

(143)

56.759

0,036

(0,002)

0,034

Receitas (despesas) operacionais

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Diferidos

Lucro líquido do exercício
Lucro básico e diluído por ação

O impacto nas demonstrações do patrimônio líquido estão demonstradas a seguir:
Capital
Social
Em 31 de dezembro de 2017

Reserva
legal

Reserva de lucros
Retenção
Reserva de
de lucros
incentivos fiscais

Lucros
acumulados

Total
patrimônio líquido

1.687.300

22.571

398.711

-

-

2.108.582

-

-

-

-

(401.838)
136.781

(401.838)
136.781

-

6.839
(3.127)

97.456
(398.711)

-

(104.295)
(32.486)
401.838

(32.486)
-

1.687.300

26.283

97.456

-

-

1.811.039

Adoção CPC 47, efeito em 1o de janeiro de 2018
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado do exercício:
Constituição de reservas
Distribuição de dividendos
Absorção de prejuízos

-

-

-

-

63.464
(3.270)

63.464
(3.270)

-

(163)

(2.330)

-

3.127

60.337

-

2.493
777
(63.464)

777
-

Em 31 de dezembro de 2018 (Ajuste)

-

2.964

58.008

-

-

60.971

Adoção CPC 47, efeito em 1o de janeiro de 2018
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado do exercício:
Constituição de reservas
Distribuição de dividendos
Absorção de prejuízos

-

-

-

-

(338.374)
133.511

(338.374)
133.511

-

6.676
-

95.126
(338.374)

-

(101.802)
(31.709)
338.374

(31.709)
-

1.687.300

29.410

155.464

-

-

1.872.010

Adoção CPC 47, efeito em 1o de janeiro de 2018
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado do exercício:
Constituição de reservas
Distribuição de dividendos
Absorção de prejuízos
Em 31 de dezembro de 2018 (Apresentada)

Em 31 de dezembro de 2018 (Reapresentada)
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Reserva de lucros
Reserva
de
lucros

Total
patrimônio líquido

-

-

1.872.010

(31.815)
-

-

56.902

(31.815)
56.902

2.845
-

40.543
-

-

(43.388)
(13.514)

(13.514)

1.687.300

29.128

106.184

-

-

1.822.612

Distribuição de dividendos adicionais
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado do exercício:
Constituição de reservas
Distribuição de dividendos

-

-

-

-

-

(7)
-

(102)
-

-

(143)
109
34

(143)
34

Em 31 de dezembro de 2019 (Ajuste)

-

(7)

(102)

-

-

(109)

Distribuição de dividendos adicionais
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado do exercício:
Constituição de reservas
Distribuição de dividendos

-

-

(31.815)
-

-

56.759

-

2.838
-

40.441
-

-

(43.278)
(13.480)

(31.815)
56.759
(13.480)

1.687.300

32.084

164.089

-

-

1.883.474

Distribuição de dividendos adicionais
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado do exercício:
Constituição de reservas
Distribuição de dividendos
Em 31 de dezembro de 2019 (Apresentada)

Em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentada)

Reserva
legal

1.687.300

29.247

155.464

-

-

-

Reserva de
incentivo
fiscal

Lucros
acumulados

Em 31 de dezembro de 2018 (Reapresentada)

Capital
social

Não houve impacto material na demonstração dos fluxos de caixa da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019
e 2018.
.
(c)

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Os diretores da Companhia afirmam que não há ressalvas presentes nos relatórios dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
Para o relatório do auditor de 31 de dezembro de 2020, e 31 de dezembro de 2018 foram identificadas as seguintes ênfases:
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020

Ênfases
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020
Conforme mencionado na nota explicativa 2.12, em decorrência do manifesto emitido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM
no Ofício circular CVM/SNC/SEP n.º 04/2020 sobre a aplicação do CPC 47, os valores correspondentes referentes ao exercício anterior,
apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 – Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto
Os Diretores da Companhia informam que a adoção deste CPC, mesmo acarretando na redução das reservas de lucro da Companhia,
não afetou sua capacidade de pagar de dividendos a seus acionistas em 2020.
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018
Adoção ao CPC 47 - Receita de contrato com cliente (IFRS15 - Revenue from contract with
customer)
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Foi chamada atenção para a nota explicativa 2.15.1 às demonstrações financeiras, que descreve os impactos relacionados à adoção
do CPC 47 - Receita de contrato com cliente (IFRS15 – Revenue from contract with customer), sendo os principais efeitos o
reconhecimento de um ativo de contrato (anteriormente classificado como ativo financeiro) no montante de R$3.109.639 mil, e
ajuste aos lucros acumulados no montante de R$401.838 mil. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto.
Os Diretores da Companhia informam que a adoção deste CPC, mesmo acarretando na redução das reservas de lucro da Companhia,
não afetou sua capacidade de pagar de dividendos a seus acionistas em 2019.
Reapresentação das demonstrações contábeis
Foi Chamada atenção à nota explicativa 2.13 às demonstrações contábeis da Companhia, que foram alteradas e estão sendo
reapresentadas para incluir as demonstrações do valor adicionado, aprimorar certas divulgações em notas explicativas e reapresentar
saldos contábeis devido à correção de erros descritos na referida nota explicativa. Em 29 de março de 2019 os auditores emitiram o
seu relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, e em 28 de fevereiro de 2018, emitimos nosso relatório de auditoria sem modificação e com ênfase relacionada
a recuperação judicial de um dos seus acionistas à época, sobre as demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2017, que ora estão sendo reapresentadas. Nossa opinião continua sendo sem qualquer modificação.
Os Diretores da Companhia informam que nenhuma alteração proveniente das reapresentações gerou impacto relevante que afete
a decisão de investidores.
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Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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10.6 – Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)

Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial, tais
como: (i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, (ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a
entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, (iii) contratos de futura compra e venda de
produtos ou serviços, (iv) contratos de construção não terminada e (v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

Os Diretores da Companhia esclarecem que no último exercício social, a Companhia não manteve quaisquer operações, contratos,
obrigações ou outros tipos de compromissos ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, em sua
situação financeira e mudanças em sua situação financeira, receitas ou despesas, resultados operacionais, liquidez, gastos com capital
ou recursos de capital, que não estejam divulgados em suas demonstrações financeiras.
(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Os Diretores da Companhia esclarecem que no último exercício social, não existem outras operações passíveis de gerar um efeito
relevante, presente ou futuro, em sua situação financeira e mudanças em sua situação financeira, receitas ou despesas, resultados
operacionais, liquidez, gastos com capital ou recursos de capital, que não estejam divulgados em suas demonstrações financeiras.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou
outros itens das demonstrações financeiras do emissor.
Não aplicável. Conforme mencionado no item 10.6 acima, Os Diretores da Companhia informam que não há outros itens relevantes
não evidenciados nas demonstrações financeiras dos últimos três exercícios da Companhia.
(b) Natureza e propósito da operação.
Não aplicável. Conforme mencionado no item 10.6 acima, Os Diretores da Companhia informam que não há outros itens relevantes
não evidenciados nas demonstrações financeiras dos últimos três exercícios da Companhia.
(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação.
Não aplicável. Conforme mencionado no item 10.6 acima, Os Diretores da Companhia informam que não há outros itens relevantes
não evidenciados nas demonstrações financeiras dos últimos três exercícios da Companhia.
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10.8 - Plano de negócios da Companhia
(a)

Investimentos

(i)

Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Como a companhia é uma SPE, já em operação comercial, não há atualmente em seu portfólio nenhum projeto em andamento.
(ii)

Fontes de financiamento dos investimentos

Como não há qualquer projeto em portfólio, não há hoje fonte de financiamento para investimento contratada ou a contratar.
(iii)

Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimento previstos

Os Diretores da Companhia informam que não há desinvestimentos relevantes da Companhia em andamento ou previstos.
(b)

Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar
materialmente a capacidade produtiva da Companhia

Salvo pelo acima descrito, os Diretores da Companhia informam que não houve aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
(c)
Novos produtos e serviços
Os Diretores da Companhia informam que não foram lançados novos produtos e serviços nos últimos três exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
(i)

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Os Diretores da Companhia informam que não há pesquisas em andamento até 31 de dezembro de 2020.
(ii)

Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que em 2020 a Companhia não efetuou nenhum gasto com pesquisa e desenvolvimento.
(iii)

Projetos em desenvolvimento já divulgados

Os Diretores da Companhia esclarecem que nos anos de 2018, 2019 e 2020 a Companhia não efetuou nenhum projeto de pesquisa
e desenvolvimento.
(iv)

Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que houve nenhum gasto para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
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10.9 - Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou
comentados nos demais itens desta seção
Não há outros fatores com influência relevante não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
A Companhia não fornece projeções quantitativas a respeito de seu desempenho financeiro futuro (earnings guidance), conforme
lhe é facultado pelo artigo 20 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada.
a.

Objeto da projeção

Não aplicável.
b.

Período projetado e o prazo de validade da projeção

Não aplicável.
c.

Premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração da Companhia

Não aplicável.
d.

Valores dos indicadores que são objeto da previsão referentes aos 3 últimos exercícios e exercício social corrente

Não aplicável.

PÁGINA: 109 de 195

Formulário de Referência - 2021 - Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.

Versão : 1

11. Projeções / 11.2 - Acompanhamento das projeções

a.
Informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas neste Formulário de Referência e
quais delas estão sendo repetidas
Não aplicável.
b.
Quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo
desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções
Não aplicável.
c.
Quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem válidas
na data de entrega deste Formulário de Referência e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas
ou substituídas
Não aplicável.
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A administração da Companhia é composta por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria, conforme detalhado abaixo, nas alíneas “a” e “b” deste Item 12.1, respectivamente.
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 10.12.2019, aprovou a constituição dos
Comitês Técnicos de Assessoramento: Comitê de Engenharia e O&M e Comitê Financeiro.
(a)

Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes
que se reportam ao conselho de administração, indicando:

Conselho de Administração:
De acordo com o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração será
composto por 5 membros efetivos, com o mandato unificado de 1 ano, admitida a reeleição por
diversos mandatos de igual período, sendo um deles o Presidente do Conselho de
Administração.
Observados os termos do estatuto social da Companhia, além das disposições legais aplicáveis,
caberá ao Conselho de Administração:
a) Estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia;
b) Autorizar a exoneração de terceiros do cumprimento de obrigações para com a companhia,
ou transações para prevenir ou por fim a litígios, quando envolverem valor superior a
R$500.000,00;
c) Autorizar a alienação, a promessa de alienação ou oneração de bens do ativo permanente da
Companhia, em qualquer operação ou sério de operações correlacionadas, durante qualquer
exercício fiscal, em valores superiores a R$ 100.000,00;
d) Deliberar sobre a realização de investimentos ou quaisquer despesas de capital (inclusive
aquisição, arrendamento, concessão de uso ou locação de bens imóveis, móveis e
equipamentos do acervo operacional) que não estejam previstos no orçamento anual da
Companhia;
e) Aprovar a contratação de empréstimos, financiamento ou a constituição de dívidas,
obrigações ou responsabilidades para a Companhia, inclusive a outorga de qualquer garantia
(real ou fidejussória) ou outros instrumentos que gerem dívidas ou obrigações, desde que em
favor da Companhia e relacionados à execução e viabilização de seus objetivos sociais;
f) Eleger e destituir a diretoria, respeitadas as disposições constantes do Acordo de Acionistas,
determinando as áreas de atuação de cada Diretor;
g) fiscalizar a gestão dos Diretores, podendo examinar, a qualquer tempo, os livros e
documentos da Companhia, solicitando informações sobre os contratos, acordos, memorandos
e compromissos celebrados ou em via de celebração, bem como praticar quaisquer outros atos
julgados necessários para o fiel cumprimento da aludida fiscalização;
h) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e documentos da
Companhia, solicitando informações sobre contratos, acordos, memorandos e compromissos
celebrados e em vias de celebração pela Companhia, bem como praticar quaisquer outros atos
julgados necessários para o fiel cumprimento da aludida fiscalização;
i) Aprovar os Orçamentos Anuais e suas revisões, bem como Plano de Negócios Plurianual de
custeio e investimento do empreendimento objeto da Companhia, considerando: aportes,
financiamentos, investimentos, despesas e o cronograma financeiro do exercício, em valor
superior a R$ 100.000,00;
j) Submeter à Assembléia Geral proposta de reforma do estatuto social;
k) Aprovar a celebração de acordos e contratos de prestação de serviços, distribuição,
investimento e comercialização, bem como a celebração de acordos ou contratos de
cooperação técnica, exportação, transferência de tecnológica, licença de marcas e exploração
de patentes, em que a Companhia seja parte;
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l) Manifesta-se sobre as Demonstrações Financeiras, o Relatório de Administração e as contas
da Diretoria, elaborados ao término de cada exercício social;
m) Escolher e destituir os auditores independentes;
n) Autorizar a representação da companhia por um de seus diretores ou por um procurador
nomeado nos termos previstos neste estatuto;
o) Convocar, por seu Presidente, ou por maioria simples de seus membros, as Assembleias
Gerais ordinárias e extraordinárias;
p) Declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros
existentes no último balanço anual ou semestral, bem como declarar dividendos intercalares à
conta de lucros ou de reservas de lucro existentes em balanços levantados em períodos
menores, sempre obedecidos os limites legais e o disposto neste estatuto;
q) Declarar o pagamento de juros sobre capital próprio, com base em balanço anual, semestral
ou levantado em períodos menores, obedecidos os limites legais e o disposto neste estatuto;
r) Aprovar o valor referente à garantia de empréstimo-ponte e financiamento principal a ser
reembolsado pela (transmissora) aos acionistas garantidores;
s) Aprovar as normas de procedimento para a administração da (transmissora);
t) Aprovar novos projetos de expansão; e
u) Aprovar novos investimentos para aporte, financiamentos, despesas e aditamentos ao
cronograma financeiro do exercício, em valores a partir de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
A aprovação das matérias previstas nas alíneas "n", "p", "q" e "t" dependerão de voto afirmativo
de pelo menos 3/5 (três quintos) dos membros do Conselho de Administração. As matérias
previstas nas demais alíneas dependerão do voto afirmativo de 5/5 (cinco quintos) dos
membros do Conselho de Administração.
Diretoria:
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, a Diretoria será composta por 2 membros, com
mandato de 2 anos, admitidas reeleições, residentes no País, eleitos pelo Conselho de
Administração, nas funções de Diretor-Presidente, que acumulará ainda as funções
usualmente outorgadas a um diretor administrativo-financeiro e de diretor de relações com
investidores, e de Diretor Técnico, os quais exercerão suas funções nos termos das atribuições
estabelecidas neste estatuto.
Nos termos do Estatuto Social e sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, compete à
Diretoria a deliberação das seguintes matérias:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia;
Zelar pela observância da lei e do estatuto;
Zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais no
Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões;
Administrar e gerir os negócios da companhia;
Emitir a aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários;
Propor ao Conselho de Administração as diretrizes fundamentais da
administração;
Submeter o Conselho de Administração proposta de aumento do capital e reforma do
estatuto;
Recomendar ao Conselho de Administração quanto à aquisição de bens móveis
e imóveis, bem como quanto à alienação ou oneração daqueles pertences ao
patrimônio da Companhia;
Recomendar ao Conselho de Administração quanto à captação de recursos
financeiros;
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j)

k)

I)
m)

Autorizar assinatura de contratos de valores limitados a R$ 1.000.000,00, até a
conclusão do empreendimento e sua liberação para operação comercial, e, a partir daí,
até acima de R$ 100.000,00, inclusive os de execução de obra, de caução, de locação,
de câmbio e outros;
Propor ao Conselho de Administração a assinatura de contratos acima do limite de
R$ 1.000.000,00, até a conclusão do empreendimento e sua liberação para
operação comercial, e, a partir daí, acima de R$ 100.000,00, inclusive os de
execução de obra, caução, de locação, de câmbio e outros;
Elaborar e submeter ao Conselho de Administração as demonstrações financeiras
do exercício bem como as propostas para destinação do lucro líquido e distribuição
dos dividendos; e
Elaborar e submeter ao Conselho de Administração o plano de investimento e os
orçamentos econômico-financeiros e de execução de obras, anuais e plurianuais.

Comitês
(i)

se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses
regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem
ser consultados;

A Companhia não possui Comitês estatutários, possuindo somente os seguintes comitês não
estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração, quais sejam: Comitê de
Engenharia e O&M e Comitê Financeiro.
Conselho de Administração
Não possui regimento interno próprio.
Diretoria
Não possui regimento interno próprio.
Comitês
Os comitês não estatutários não possuem regimento interno próprio.
(ii) se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas
principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto;
A Companhia não possui comitê de auditoria estatutário.
(iii) de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente,
indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com
o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde
o documento pode ser consultado
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria
B.
(b)
Em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes
individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso
positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o
regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
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12. Assembléia e administração / 12.1 - Estrutura administrativa

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria
B.
(c) Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui
regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho
fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria
B.
(d)
Se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de
cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso
positivo: (i) a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita
somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros; (ii)
metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação; (iii) como os resultados da
avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento deste órgão; e (iv) se
foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
(i)
a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita
somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria
B.
(ii)

metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria
B.
(iii)
como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o
funcionamento deste órgão
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria
B.
(iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria
B.

PÁGINA: 114 de 195

Formulário de Referência - 2021 - Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.

Versão : 1

12. Assembléia e administração / 12.2 - Regras, políticas e práticas em assembléias

(a)

Prazos de Convocação

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(b)

Competências

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(c)

Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição
dos acionistas para análise

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(d)

Identificação e administração de conflito de interesses

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(e)

Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(f)
Formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se o
emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada e se o
emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(g)
Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente à
companhia, indicando se exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(h)
Se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de
participação a distância
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(i)
Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(j)
Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(k)

Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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12. Assembléia e administração / 12.3 - Regras, políticas e práticas do CA

(a)

Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões
ordinárias e extraordinárias

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(b)
Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício
do direito de voto de membros do conselho
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(c)

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(d)
Se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração
formalmente aprovada, informando, em caso positivo: (i) órgão responsável pela aprovação da política, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode
ser consultado; (ii) principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação dos
membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus membros
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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12. Assembléia e administração / 12.4 - Cláusula compromissória - resolução de conflitos

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

José Assad Thomé Júnior

08/03/1952

Pertence apenas à Diretoria

28/04/2017

02 anos

0

155.800.241-34

engenheiro

19 - Outros Diretores

28/04/2017

Não

0%

Não. Para informações adicionais sobre a
data de eleição, posse e mandato, vide o
item 12.12 deste Formulário de
Referência.

Diretor Técnico

Wilson Fernandes de Paula

14/04/1953

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

10/06/2020

01 ano

2

154.440.906-00

engenheiro civil

20 - Presidente do Conselho de
Administração

10/06/2020

Sim

100%

João Pinheiro Nogueira Batista

13/08/1956

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

10/06/2020

01 ano

1

546.600.417-00

economista

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

10/06/2020

Sim

100%

José Wanderley Uchoa Barreto

06/06/1960

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

10/06/2020

01 ano

0

089.924.443-20

economista

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

10/06/2020

Sim

0%

Denise Araujo Francisco

06/06/1968

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

10/06/2020

01 ano

0

003.008.217-00

engenheira

33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir.
Presidente

10/06/2020

Sim

0%

Túlio Neiva Rizzo

02/09/1961

Conselho Fiscal

10/06/2020

01 ano

0

283.118.331-68

administrador de empresas

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

10/06/2020

Sim

0%

N/A

N/A

N/A

Diretora Presidente, Diretora
Administrativa Financeira e Diretora de
Relações com Investidores ±eleita e
empossada em 17.08.2020 com prazo de
mandato de 02 anos.

N/A
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Luciana Lopes Teixeira Franco

30/10/1972

Conselho Fiscal

10/06/2020

01 ano

7

005.929.147-80

contadora

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

10/06/2020

Sim

100%

ROSANA PASSOS DE PÁDUA

11/02/1965

Conselho Fiscal

30/09/2020

1 ano

0

055.886.028-11

matemática

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/09/2020

Sim

100%

Hugo Leonardo da Silva

20/03/1980

Conselho Fiscal

10/06/2020

01 ano

1

703.684.301-20

contador

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

10/06/2020

Sim

0%

Gabriel Sarmento Lopes

18/11/1984

Conselho Fiscal

10/06/2020

01 ano

1

103.993.847-74

administrador de empresas

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

10/06/2020

Sim

0%

N/A

N/A

N/A
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
José Assad Thomé Júnior - 155.800.241-34
José Assad Thomé Júnior é Diretor Técnico da Norte Brasil. Engenheiro eletricista, desde 1976, exerceu atividades nas áreas de Distribuição, Geração e Transmissão de Energia Elétrica. Foi servidor da Aneel (8
anos), Eletrobras Amazonas (3 anos). É atualmente Diretor da Manaus Transmissora de Energia Elétrica há 3 anos. Fez cursos de especialização em Direito Regulatório Em Energia Elétrica na UNB, APG Middle
Amana-Key, Especialização em Manutenção de Linhas de Transmissão, Operação de Sistemas Elétricos e Gerência de Manutenção.´O Diretor declara não possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal,
condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer. O Diretor declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.
Wilson Fernandes de Paula - 154.440.906-00
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Wilson Fernandes de Paula é presidente do Conselho de Administração da Norte Brasil. Formado em Engenharia Civil, Administração de Empresas e Análise de Sistemas, com pós-graduação em Direito Ambiental
e Recursos Hídricos e MBA em Avaliação das Oportunidades de Negócios para Geração Hidrelétrica. Empregado da Eletronorte desde 1983, já atuou como gerente da Divisão de Projeto Básico e Executivo, onde
participou da elaboração de projetos hidrelétricos e foi o representante da Empresa em grupos como os de Revisão e Atualização do Manual dos Estudos de Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas e de
Diretrizes para elaboração de Estudos de Viabilidade de Aproveitamentos Hidrelétricos. Em 1996, Wilson atuou como chefe da Divisão de Estudos de Concessões do Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica e, entre 1997 e 2001, foi assessor da Superintendência de Gestão dos Potenciais Hidráulicos na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Desde 2002, Wilson estava à frente da Coordenação de
Estruturação de Negócios e de Gestão de Participações da Eletronorte, sendo responsável pela participação da Empresa nos leilões de concessão de geração e transmissão, além de coordenar os processos de
parceria com empresas privadas para elaboração de estudos de inventário hidrelétrico e de viabilidade. O Conselheiro declara não possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal, condenação em processo
administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Conselheiro declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.
João Pinheiro Nogueira Batista - 546.600.417-00
O Sr. João Pinheiro Nogueira Batista é Diretor Presidente e membro dos Conselhos de Administração da Evoltz Participações S.A e da Norte Brasil. Ele possui uma vasta experiência executiva nos mercados
financeiro e industrial, com mais de 40 anos de carreira construída nos setores público e privado nacional e internacional. Foi CEO da Swiss Re, Bertin Alimentos e Suzano Petroquímica, além de CFO da Petrobras.
Ocupou altos cargos no Grupo Cerradinho, Dresdner Bank e Radiobrás. Atualmente, ele também é conselheiro independente da Braskem S/A e da Odebrecht S/A., além das ONGs Instituto de Reciclagem do
Adolescente e Associação Maria Hem Drexel. É formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). O Conselheiro declara não possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal, condenação em
processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial
qualquer. O Conselheiro declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.
José Wanderley Uchoa Barreto - 089.924.443-20
José Wanderley Uchoa Barreto é membro titular do Conselho de Administração da Norte Brasil. Formado em Ciências Econômicas, com pós-graduação em Especialização em Informática. Além disso, possui os
seguintes cursos: (i) Curso Superior de Políticas e Estratégias na Escola superior de Guerra (ESG); (ii) Curso para Chefes de Gabinete da Esplanada - Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) ±Brasília
(DF); (iii) Curso Superior de Políticas e Estratégias - Escola Superior de Guerra (ESG) ±Brasília (DF); (iv) Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais - BNB ±Fortaleza (CE); (v) Gestão de Risco
Operacional - BNB ±Fortaleza (CE); (vi) APG Sênior ±Amana Key - AMANA ±Desenvolvimento & Educação ±Fortaleza (CE); (vii) Estruturação e Modelagem de Project Finance - IIR ±Institute for International
Research Brasil ±São Paulo (SP); (viii) Programa de Desenvolvimento de Executivos ±PDE - Fundação Dom Cabral ±Nova Lima (MG); (ix) Controles Internos - IIR ±Institute for International Research Brasil ±São
Paulo (SP); (x) Auditoria de Sistemas de Informação, Controles Internos e Compliance em TI - IIR ±Institute for International Research Brasil ±São Paulo (SP); (xi) APG Middle ±Programa de Gestão Avançada AMANA ±Desenvolvimento & Educação ±Cotia (SP); (xii) Compliance para Instituições Financeiras - IIR ±Institute for International Research Brasil ±São Paulo (SP); (xiii) Compliance em Áreas Estratégicas, de
Negócios e Serviços - IIR ±Institute for International Research Brasil ±São Paulo (SP); (xiv) Programa Gestão de Projetos - BNB/Fundação Dom Cabral ±Fortaleza (CE); (xv) Formação de Auditores Internos BNB/Audibra ±Fortaleza (CE); (xvi) Formação de Analistas de Informática - BNB ±Fortaleza (CE). Funcionário do Banco do Nordeste do Brasil por 40 anos, tendo atuado nas áreas de tecnologia da informação e
de auditoria com realizações nos segmentos de Segurança da Informação, Automação Bancária e Folha de Pagamento. Por 5 anos foi Gerente de Agência, exercendo ainda a função de Superintendente nas Áreas
de Controle e Risco e de Negócios Empresariais e Governo. Cedido ao Governo Federal de 2011 a 2019, ocupou cargos de Diretor do Departamento de Prospecção, Normas e Análises dos Fundos, de janeiro de
2011 a dezembro de 2013, no Ministério da Integração Nacional e de Secretário Nacional de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais no período de janeiro de 2014 a janeiro de 2017. Na sequência ocupou o cargo
de Chefe de Gabinete do Ministro de Estado de Minas e Energia, até janeiro de 2019. Além disso, já foi Membro do Conselho Fiscal da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil ±
CAMED, no período de junho de 2013 a maio de 2005, Membro do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus ±SUFRAMA, no período de maio de 2014 a setembro de 2016 e
Membro do Conselho Fiscal das Centrais Elétricas Brasileiras ±Eletrobras, de maio de 2017 a abril de 2019. Atualmente exerce o cargo de Diretor de Gestão Corporativa na Eletronorte, desde abril de 2019. O
Conselheiro declara não possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Conselheiro declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme
regulamentação aplicável.
Denise Araujo Francisco - 003.008.217-00
Denise Araujo Francisco é CFO da Evoltz Participações desde 2018, CFO da Manaus Transmissora e CFO da Norte Brasil Transmissora de Energia. Executiva sênior com trinta anos de experiência profissional,
treze como C-Level, em grupos multinacionais, financeiros e não financeiros, nacionais e de controle familiar. Ao longo de sua carreira, atuou em áreas de Corporate e Investment Banking; participou diretamente no
IPO da São Martinho; foi Senior Banker no Santander e CFO do Cerradinho, Bioenergia, Petrocoque, Isolux Infrastructure, entre outros grupos. Possui Certificação de Conselheiros pelo IBGC, sendo conselheira
independente e membra do Comitê de Risco, Auditoria e Financeiro do grupo ZDA desde 2017. Detentora de um bacharelado em Engenharia Química e um mestrado em Engenharia de Produção pela UFRJ, pósgraduação em Mercado de Capitais pela FGV, MBA em Programa em Finanças pela IBMEC; POS-MBA ±Diretoria Executiva - CEO pela FGV e ABP-W ±Advanced Boardroom Program for Women pela Saint Paul.
Também tem Educação Executiva em Liderando Mudanças em Crescimento Estratégico pela Universidade de Columbia; Liderança Estratégica para Longevidade Corporativa em Ambientes Dinâmicos pela
Stanford University; Desafiando Membros do Conselho pela ESMT e Estratégia Disruptiva pela HBX. A Administradora declara não possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal, condenação em processo
administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
A Administradora declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.
Túlio Neiva Rizzo - 283.118.331-68
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Túlio Neiva Rizzo é membro titular do Conselho Fiscal da Norte Brasil. Formado em Administração de Empresas e Direito, com pós-graduação em Gestão de Energia em Ambiente Competitivo. Além disso, possui
os seguintes cursos: (i) Aprimoramento em Governança e Mercado de Capitais para administradores de Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista ±Entidade: IBGC ±Instituo Brasileiro de Governança
Corporativa; (ii) Parcerias Públicas-Privadas no Mercado de Energia Elétrica ±International Business Communications; (iii) Academia do Executivo ±Módulo Negociação ±Entidade SENAP; (iv) Curso Pregão com
utilização de recursos de tecnologia da informação ±Entidade: Ministério do Planejamento e Orçamento; (v) II Seminário Nacional: A Lei 8.666/93 e seus aspectos polêmicos ±Entidade: Zênite Assessoria; (vi) Curso
Legislação Tributária ±Auditoria Planejamento Tributário e Consultoria S/C; (vii) Seminário Internacional de Transmissão de Energia Elétrica em Ambiente Competitivo ±Entidade: Eletronorte; (viii) Curso sobre a Lei
8.666/93 ±Zênite Assessoria; (ix) Negociação em Contratos de Gás ±Entidade: IBC ±Internacional Business Communications; (x) Seminário sobre perspectivas para formação de preços de Gás e Energia Elétrica
no Mercado Brasileiro e sua influência nos investimentos do Setor ±Entidade: IBC International Business Comunications; (xi) Workshop sobre Arvore de Perdas metodologia ±TPM ±Entidade: IMC International; (xii)
I Simpósio Brasil-Alemanha de Energia ±Entidade: Associação Técnica Brasil-Alemanha; (xiii) Negociação & Contracting em Energia ±Entidade: Institute for International Research; (xiv) Power Purchase
Agreements Bid Solicitation, Evaluation and Negotiation ±Entidade: USAID & The Institute of International Education; (xv) Palestra sobre Geração Térmica ±Entidade: Eletronorte; (xvi) Liderança Integrativa ±
Entidade: AMANA ±Key; (xvii) Programa de Desenvolvimento Gerencial Integrado ±PDGI ±entidade: Eletronorte; (xviii) Gerenciamento de Projetos ±Entidade: Eletrobrás; e (xix) Curso Introdução ao Mercado de
Capitais ±Entidade: ABAMEC. Empregado da Eletronorte desde 1989, já atuou como Gerente de Planejamento de Aquisição, Gerente de Gerencia de Fornecimento de Material e Serviços à geração, Assessoria de
Viabilização de Negócios da Presidência (Assistente do Assessor Chefe). Entre 2006 e 2016 foi cedido ao Ministério de Minas e Energia (MME), onde atuou como Chefe da Assessoria Especial de Gestão
Estratégica AEGE/SECEX ±DAS 101.5 e Coordenador Geral do MME no PAC ( Petróleo e Gás, Energia Elétrica, Combustíveis Renováveis). Também já atuou como Membro do Conselho de Administração da
Eletronorte (de 2008 até 2013), Membro do Conselho de Administração da Eletrobras - Amazônia Energia (de 2008 até abril de 2016); Membro do Conselho de Administração da Amazônia Eletronorte Transmissora
de Energia S/A (de 2003 até abril de 2016); Presidente do Conselho Fiscal da Boa Vista Energia S/A (de abril 2016 a maio 2017). Membro do Conselho de Administração Brasnorte ( de abril 2017 a abril 2018),
Membro Conselho Fiscal da Belo Monte Transmissora de Energia S/A (de abril 2017 a abril 201), Membro do Conselho Fiscal da Sinop Energia S/A (de abril 2019 a abril 202). Atualmente é Vice Presidente do
Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência ±Evida e Gerente do Departamento de Coordenação do Programa Luz para Todos, programa coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e
operacionalizado pela Eletrobras. O Conselheiro declara não possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Conselheiro declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa
exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.
Luciana Lopes Teixeira Franco - 005.929.147-80
Luciana Lopes Teixeira Franco é membro titular do Conselho Fiscal da Norte Brasil. É bacharel em Ciências Contábeis, tendo feito pós-graduação em Gestão Financeira pelo ISEP em 2000 com Docência Superior
e em Função Diretiva e Gestão de Pessoas pelo IUP Instituto Universitário Associado a La Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid em 2010. Teve
passagem pela Abengoa de 2005 a 2015, onde chegou ao cargo de Gerente Administrativo-Contábil-Financeiro. Atua desde 2017 como Consultora de Negócios Independentes com negócios de varejo de micros e
PME, e desde 2013 como Conselheira Fiscal de Sociedades de Grande Porte, sendo também membro efetiva do conselho fiscal da Manaus Transmissora de Energia Elétrica S.A. A Conselheira declara não
possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. A Conselheira declara, adicionalmente, que não é considerada pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.
ROSANA PASSOS DE PÁDUA - 055.886.028-11
Rosana Passos de Pádua é membro titular do Conselho Fiscal da Norte Brasil. É Bacharel em Matemática, tem mestrado em Ciências Contábeis e Autuariais, MBA Corporativo e MBA emFinanças e Riscos. Iniciou
sua carreira profissional no Bradesco, onde foi desenvolvida de Auxiliar Administrativa chegando à posição de Gerente de Operações Estruturadas, passando por todas as áreas na agência. Ocupou cargo de
diretora financeira, e de controladoria na BRF S.A., de diretoria de RH, riscos, compliance, investigação, auditoria interna e financeira na CSN - Companhia Siderúrgia Nacional, e hoje ocupa o cargo de CFO na
Lavoro Holding e Crop Care Holding. Também atua como professora na FGV (Fundação Getúlio Vargas) e Saint Paul Escola de Negócios. A Conselheira declara não possuir, nos últimos cinco anos, condenação
criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer. A Conselheira declara, adicionalmente, que não é considerada pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.
Hugo Leonardo da Silva - 703.684.301-20
Hugo Leonardo da Silva é membro suplente do Conselho Fiscal da Norte Brasil. Graduado em Ciências Contábeis e Atuariais pela Universidade Brasília, com MBA pela George Washington University School of
Business, aperfeiçoamento em IFRS e Project Finance pela FIPECAFFI. O Sr. Hugo é concursado das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A ±ELETROBRÁS ELETRONORTE, onde atua desde 2009, ocupando
cargos de Analista Econômico-Financeiro, Gerente de Estudos Econômicos Financeiros, Superintendente de Contabilidade, Assessor do Diretor Econômico-Financeiro. Foi membro do Comitê Financeiro da Norte
Energia S.A. e presidente do Conselho Fiscal da Norte Energia S.A. O Conselheiro declara não possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Conselheiro declara,
adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.
Gabriel Sarmento Lopes - 103.993.847-74
Gabriel Sarmento Lopes é membro suplente do Conselho Fiscal. Formado em administração de empresas pelo CEFET-RJ, com pós-graduação em finanças pelo COPPEAD-RJ tendo passado por empresas dos
setores de óleo e gás, navegação e agronegócio ocupa hoje o cargo de gerente de finanças estruturadas na Evoltz Participações. Com experiência prévia no setor de transmissão de energia, tendo sido gerente de
finanças na Belo Monte Transmissora de Energia por 5 anos, possui sólida experiência em estruturação de dívidas, orçamento, análise de empresas e gestão de riscos e seguros. O Conselheiro declara não
possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Conselheiro declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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José Assad Thomé Júnior - 155.800.241-34
N/A
Wilson Fernandes de Paula - 154.440.906-00
N/A
João Pinheiro Nogueira Batista - 546.600.417-00
N/A
José Wanderley Uchoa Barreto - 089.924.443-20
N/A
Denise Araujo Francisco - 003.008.217-00
N/A
Túlio Neiva Rizzo - 283.118.331-68
N/A
Luciana Lopes Teixeira Franco - 005.929.147-80
N/A
ROSANA PASSOS DE PÁDUA - 055.886.028-11
N/A

N/A

Hugo Leonardo da Silva - 703.684.301-20
N/A
Gabriel Sarmento Lopes - 103.993.847-74
N/A

PÁGINA: 122 de 195

Formulário de Referência - 2021 - Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.

Versão : 1

12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável uma vez que a Companhia não conta na data deste Formulário de Referência com comitês não estatutários.
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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12. Assembléia e administração / 12.11 - Acordos /Seguros de administradores

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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12. Assembléia e administração / 12.12 - Outras inf. relev. - Assemb. e Adm

Informações sobre quóruns de instalação de assembleias gerais
Seguem abaixo informações sobre a instalação de nossas assembleias gerais de acionistas
ocorridas nos últimos três anos e no exercício corrente até a data de arquivamento deste
Formulário de Referência:

Data
Tipo de Assembleia Geral
Instalação
em
primeira
convocação
Quórum de instalação

30.04.2018
Assembleia Geral Ordinária
SIM

Data
Tipo de Assembleia Geral
Instalação
em
primeira
convocação
Quórum de instalação

05.06.2018
Assembleia Geral Extraordinária
SIM

Data
Tipo de Assembleia Geral
Instalação
em
primeira
convocação
Quórum de instalação

02.10.2018
Assembleia Geral Extraordinária
SIM

Data
Tipo de Assembleia Geral
Instalação
em
primeira
convocação
Quórum de instalação

07.06.2019
Assembleia Geral Ordinária
SIM

Data
Tipo de Assembleia Geral
Instalação
em
primeira
convocação
Quórum de instalação

30.10.2019
Assembleia Geral Extraordinária
SIM

Data
Tipo de Assembleia Geral
Instalação
em
primeira
convocação
Quórum de instalação

02.03.2020
Assembleia Geral Extraordinária
SIM

Data
Tipo de Assembleia Geral
Instalação
em
primeira
convocação
Quórum de instalação

10.06.2020
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
SIM

Data
Tipo de Assembleia Geral
Instalação
em
primeira
convocação
Quórum de instalação

25.06.2020
Assembleia Geral Extraordinária
SIM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Informações adicionais sobre a participação de membros do conselho de administração e do
conselho fiscal da Companhia em reuniões realizadas pelo respectivo órgão (item 12.6)
Em razão de restrições do sistema, segue abaixo informações adicionais ao item 12.5/6.
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12. Assembléia e administração / 12.12 - Outras inf. relev. - Assemb. e Adm

Conselho de Administração

Total de Reuniões
Realizadas no último
exercício social pelo
respectivo órgão desde a
posse do Conselheiro

% de participação do
membro nas reuniões
realizadas após a posse

N/A

N/A

16

100%

N/A

N/A

12

100%

José Wanderley Uchoa Barreto
Wilson Fernandes de Paula
Denise Araujo Francisco
João Pinheiro Nogueira Batista

Conselho Fiscal

Luciana Lopes Teixeira Franco
Andrea Menezes
Andrea Azeredo

Total de Reuniões
Realizadas no último
exercício social pelo
respectivo órgão desde a
posse do Conselheiro
4
N/A
4

Túlio Neiva Rizzo

N/A

% de participação do
membro nas reuniões
realizadas após a posse
100%
N/A
100%
N/A

Hugo Leonardo da Silva

4

0%

Gabriel Sarmento Lopes

N/A

N/A

Jacqueline Araujo Velloso

N/A

N/A

Informações adicionais sobre o item 12.5/12.6
Data de eleição e posse do Diretor José Assad Thomé Junior
O Diretor José Assad Thomé Junior, foi eleito para o cargo de Diretor Técnico em 28 de abril de
2017, conforme deliberações havidas e aprovadas na Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada na referida data.
Pelo fato de não ter ocorrido nova eleição de Diretor para o cargo de Diretor Técnico, a
Companhia, por meio de reuniões do seu conselho de administração, realizadas em 25 de junho
de 2019 e em 09 de junho de 2020, consignou que o Diretor José Assad Thomé Junior,
permanece no cargo, até que ocorra a eleição de outro Diretor, em linha com o artigo 26, §4º do
Estatuto Social da Companhia.

Alteração de Diretoria
Conforme Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 17 de agosto de 2020, nesta
mesma data, em reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho receberam
a renúncia da Sra. Gabriela Desirê Olímpio Pereira ao cargo de Diretora Presidente da
Companhia, cumulando as funções de Diretora Administrativa-Financeira e Relações com
Investidores.
Ato seguinte, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a eleição da Sra. Denise
Araújo Francisco, para o cargo de Diretora Presidente da Companhia, cumulando as funções
de Diretora Administrativa-Financeira e Relações com Investidores.
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13. Remuneração dos administradores / 13.1 - Política/prática de remuneração

(a)
Objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi
formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a
política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(b)

Composição da remuneração
(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(ii) em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(iv) razões que justificam a composição da remuneração
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(v) a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(c)
Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(d)

Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(e)
Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo
prazo
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.(f)
Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(g)
Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(h)
Práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual
do conselho de administração e da diretoria, indicando:
i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de
estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a
abrangência desses estudos
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de
remuneração do emissor
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13. Remuneração dos administradores / 13.1 - Política/prática de remuneração

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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13. Remuneração dos administradores / 13.2 - Remuneração total por órgão
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

2,00

3,00

9,00

Nº de membros remunerados

2,00

2,00

3,00

7,00

100.836,00

1.239.383,06

121.295,00

1.461.514,06

Benefícios direto e indireto

0,00

180.436,68

0,00

180.436,68

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

1. O número total de membros
corresponde à estimativa da média
anual do número de membros do
referido órgão da administração
apurado mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular CVM/SEP
No 02/20.

1. O número total de membros
corresponde à estimativa da
média anual do número de
membros do referido órgão da
administração apurado
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP No 02/20

1. O número total de membros
corresponde à estimativa da
média anual do número de
membros do referido órgão da
administração apurado
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP No 02/20.

2. O número de membros
remunerados corresponde à
estimativa da média anual do
número de membros do referido
órgão da administração apurado
mensalmente, aos quais serão
atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do
exercício, conforme disposto no
Ofício Circular CVM/SEP No 02/20.
Total da remuneração

100.836,00

1.419.819,74

121.295,00

1.641.950,74
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13. Remuneração dos administradores / 13.2 - Remuneração total por órgão
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

2,00

3,00

9,00

Nº de membros remunerados

2,00

2,00

3,00

7,00

57.140,40

1.239.383,06

103.887,06

1.400.410,52

Benefícios direto e indireto

0,00

180.436,68

0,00

180.436,68

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

1. O número total de membros
corresponde à estimativa da média
anual do número de membros do
referido órgão da administração
apurado mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular CVM/SEP
No 02/20.
57.140,40

1. O número total de membros
corresponde à estimativa da
média anual do número de
membros do referido órgão da
administração apurado
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP No 02/20.
1.419.819,74

1. O número total de membros
corresponde à estimativa da
média anual do número de
membros do referido órgão da
administração apurado
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP No 02/20.
103.887,06

1.580.847,20
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13. Remuneração dos administradores / 13.2 - Remuneração total por órgão
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

2,00

3,00

9,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

2,00

4,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.273.273,68

80.863,44

1.354.137,12

Benefícios direto e indireto

0,00

50.506,43

0,00

50.506,43

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

1. O número total de membros
corresponde à estimativa da média
anual do número de membros do
referido órgão da administração
apurado mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular CVM/SEP
No 02/20.
0,00

1. O número total de membros
corresponde à estimativa da
média anual do número de
membros do referido órgão da
administração apurado
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP No 02/20.
1.323.780,11

1. O número total de membros
corresponde à estimativa da
média anual do número de
membros do referido órgão da
administração apurado
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP No 02/20.
80.863,44

1.404.643,55
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13. Remuneração dos administradores / 13.3 - Remuneração variável

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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13. Remuneração dos administradores / 13.4 - Plano de remuneração baseado em ações

(a)

Termos e condições gerais

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(b)

Principais objetivos do plano

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(c)

Forma como o plano contribui para esses objetivos

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(d)

Como o plano se insere na política de remuneração do emissor

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(e)

Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(f)

Número máximo de ações abrangidas

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(g)

Número máximo de opções a serem outorgadas

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(h)

Condições de aquisição de ações

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(i)

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(j)

Critérios para fixação do prazo de exercício

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(k)

Forma de liquidação

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(l)

Restrições à transferência das ações

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(m)

Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(n)
Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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13. Remuneração dos administradores / 13.5 - Remuneração baseada em ações

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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13. Remuneração dos administradores / 13.6 - Opções em aberto

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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13. Remuneração dos administradores / 13.7 - Opções exercidas e ações entregues

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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13. Remuneração dos administradores / 13.8 - Precificação das ações/opções

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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13. Remuneração dos administradores / 13.9 - Participações detidas por órgão

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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13. Remuneração dos administradores / 13.10 - Planos de previdência

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.

PÁGINA: 141 de 195

Formulário de Referência - 2021 - Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.

Versão : 1

13. Remuneração dos administradores / 13.11 - Remuneração máx, mín e média
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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13. Remuneração dos administradores / 13.12 - Mecanismos remuneração/indenização

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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13. Remuneração dos administradores / 13.13 - Percentual partes relacionadas na rem.

Órgão
Conselho
Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

de

2020

2019

2018

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%
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13. Remuneração dos administradores / 13.14 - Remuneração - outras funções

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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13. Remuneração dos administradores / 13.15 - Rem. reconhecida - controlador/controlada

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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13. Remuneração dos administradores / 13.16 - Outras inf. relev. - Remuneração

Não houve informações relevantes referentes aos últimos três exercícios sociais encerrados.
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14. Recursos humanos / 14.1 - Descrição dos recursos humanos

(a)
Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(b)
Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(a)

Índice de rotatividade

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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14. Recursos humanos / 14.2 - Alterações relevantes-Rec. humanos

Não aplicável, tendo em vista este item ser de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários
registrado na Categoria B
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14. Recursos humanos / 14.3 - Política remuneração dos empregados

(a)

Política de salários e remuneração variável

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(b)

Política de benefícios

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
(c)

Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não administradores

i) Grupos de beneficiários
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
ii) Condições para exercício
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
iii) Preços de exercício
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
iv) Prazos de exercício
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
v) Número de ações comprometidas pelo Programa
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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14. Recursos humanos / 14.4 - Relações emissor / sindicatos

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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14. Recursos humanos / 14.5 - Outras informações relevantes - Recursos humanos

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 14 que não tenham sido divulgadas
nos demais itens deste Formulário de Referência.
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Brasileira-RJ

Sim

Sim

20/07/2015

0

0,000

826.777.000

Centrais Elétricas do Norte S.A. ±Eletronorte
00.357.038/0001-16

826.777.000

49,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

49,000

Evoltz Participações S.A.
28.037.759/0001-68

Brasileira-RJ

Sim

Sim

30/05/2018

860.523.000

51,000

0

0,000

860.523.000

51,000

0

0,000

0

0,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

1.687.300.000

100,000

0

0,000

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

1.687.300.000

100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Centrais Elétricas do Norte S.A. ±Eletronorte

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

00.357.038/0001-16

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Brasileira-DF

Não

Sim

29/05/2018

0

0,000

153.575.942

99,664

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras
00.001.180/0001-26

153.575.942

99,664

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

517.559

0,336

0

0,000

517.559

0,336

154.093.501

100,000

0

0,000

154.093.501

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. total de ações

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Evoltz Participações S.A.

28.037.759/0001-68

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

1

0,001

0

0,000

1

0,001

OUTROS

Seville Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
21.409.018/0001-11

Brasileira-RJ

Não

Sim

17/10/2018

750.000.999

99,999

0

0,000

750.000.999

99,999

0

0,000

750.001.000

100,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

750.001.000

100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

00.001.180/0001-26

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

31.597.552/0001-52

Brasileira-RJ

Não

Não

29/05/2018

0

0,000

65.536.875

0,000

Banco Clássico

65.536.875

5,090

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

4,180

Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES
33.657.248/0001-89

Brasileira-DF

Não

Não

29/05/2018

74.545.264

5,780

18.262.671

6,520

92.807.935

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

5,910

BNDES Participações S.A.
00.383.281/0001-09

Brasileira-DF

Não

Não

29/05/2018

141.757.951

11,000

18.691.102

6,680

160.449.053

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

10,230
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

00.001.180/0001-26

OUTROS

339.113.622

26,310

242.987.127

86,800

582.100.749

37,110

1.288.842.596

100,000

279.941.394

100,000

1.568.783.990

100,000

00.394.460/0001-41

Brasileira-DF

Não

Sim

29/05/2018

667.888.884

51,820

494

0,000

667.889.378

TOTAL

União Federal

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

42,570
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15. Controle e grupo econômico / 15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

10/06/2020

Quantidade acionistas pessoa física

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica

2

Quantidade investidores institucionais

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias

0

0,000%

Quantidade preferenciais

0

0,000%

Total

0

0,000%
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15. Controle e grupo econômico / 15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo
econômico

15.4

Organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico do emissor

Seville Fundo de
Investimento em
Participações
Multiestratégia
(Brazil)
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15. Controle e grupo econômico / 15.5 - Acordo de Acionistas

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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15. Controle e grupo econômico / 15.6 - Alterações rel. particip. - controle e Adm

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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15. Controle e grupo econômico / 15.7 - Principais operações societárias

15.7

– Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas

a) evento
b) principais condições do
negócio

Aquisição de participação acionária do antigo acionistas
Como parte do processo de recuperação judicial do antigo acionista, Abengoa
Concessões Brasil Holding S.A. (“Abengoa”), houve leilão judicial para alienação de
sua participação societária em 7 ativos, dentre eles a Norte Brasil; tendo sido
proferida decisão de primeira instância adjudicando a proposta da Texas Pacific
Group (“TPG’), por meio de sua afiliada TSI management LLC, em 18 de dezembro
de 2017.
Em 30 de maio de 2018, a TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da
Abengoa, que totalizavam 3.561km, após: (i) aprovação da ANEEL para a
transferência da titularidade da participação nas linhas; (ii) a anuência do BNDES
para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos relativos aos
empreendimentos da Companhia;; e (iii) dos debenturistas da Companhia.

c) sociedades envolvidas
d) efeitos resultantes da
operação
no
quadro
acionário, especialmente,
sobre a participação do
controlador, de acionistas
com mais de 5% do capital
social
e
dos
administradores
do
emissor
e) quadro societário antes e
depois da operação

Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, a Evoltz Participação S.A.,
anteriormente Seville Participações S.A. (veículo utilizado pelo TPG no Brasil),
passou a deter 51% das ações ordinárias da Companhia.
Companhia
Evoltz Participações S.A.
Abengoa Concessões Brasil Holdgin S.A. (antigo acionista)
A Abengoa, que era uma das acionistas controladoras da Companhia, deixou de
deter participação na Companhia.
Assim, controle da Companhia (compartilhado com a Eletronorte) foi transferido
da Abengoa para a Evoltz Participações.

Segue abaixo quadro societário da Companhia antes e depois da operação acima:
Antes:
Acionista
Abengoa
Eletronorte
Total

Participação
51,00%
49,00%
100,00%

Depois:

f) mecanismos utilizados
para garantir o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

Acionista
Participação
Evoltz
51,00%
Eletronorte
49,00%
Total
100,00%
Operação executada através de Leilão judicial e devidamente aprovada pela Aneel,
bem como por Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

PÁGINA: 163 de 195

Formulário de Referência - 2021 - Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.

Versão : 1

15. Controle e grupo econômico / 15.8 - Outras informações relevantes - Controle e grupo
econômico

15.8

Outras informações relevantes

Em 10 de maio de 2021, o Ontario Teachers Pension Plan Board anunciou que celebrou um acordo definitivo com
a TPG, para adquirir 100% de participação na Evoltz Participações S.A. ("Evoltz") e consequentemente os 51% da
Norte Brasil Transmissora de energia pertencentes a Evoltz. A transação deve ser concluída no terceiro trimestre
de 2021 e está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
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16. Transações partes relacionadas / 16.1 - Regras, políticas e práticas - Part. Rel.

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

EVOLTZ PARTICIPAÇÕES S.A.

01/08/2020

80.000,00

0

0

01/08/2025

NÃO

Relação com o emissor

Acionista que detém 51% de participação na Companhia.

Objeto contrato

prestação, pela Contratada à Contratante, dos serviços de operação das Instalações de Transmissão compostas pela linha de transmissão coletora
Porto Velho - Araraquara 2 circuitos 03 e 04, e realização da coleta de informações do localizador de faltas da linha de transmissão e repasse das
informações à Contratante, conforme definido no Acordo Operativo.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

10.1. Resolução pela Contratante. A Contratante poderá resolver o Contrato nas seguintes hipóteses,
de pleno direito e independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial:
Caso a Contratada:
(a) Requeira ou tenha decretada sua falência ou recuperação judicial ou extrajudicial;
(b) Inadimplir qualquer obrigação prevista neste Anexo ou violar a legislação que não seja sanada
em 10 (dez) dias a contar do inadimplemento ou no prazo acordado entre as Partes;
(c) Deixar de efetuar qualquer pagamento devido e não controverso à Contratante;
(d) Paralisar os Serviços, sem causa justificada e aceita pela Contratante, por mais de 10 (dez) dias
alternados;
(e) Agir com incapacidade técnica, negligência, imprudência, imperícia ou má-fé;
(f) Quando o valor devido pela Contratada por Penalidades alcançar o equivalente a 5% (cinco por
cento) do Preço; ou
(g) Em Caso de Força Maior que perdure por mais de 30 (trinta) dias.

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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16. Transações partes relacionadas / 16.3 - Tratamento de conflitos/Comutatividade

16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
a.

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

A Companhia adota como práticas de governança corporativa aquelas recomendadas ou exigidas pela legislação.
Ademais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, havendo possibilidade de conflito de interesses entre
as matérias sob análise e algum membro da administração, o respectivo membro deve se abster de participar de
decisão, ficando a mesma cabível aos demais membros que não possuem qualquer relação com a matéria em exame,
de acordo com o Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.
Na hipótese de a Companhia pretender celebrar operações e negócios com partes relacionadas, estas são realizadas
observando-se preços e condições usuais de mercado.
b.

demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório
adequado

As operações e negócios com partes relacionadas da Companhia são realizadas com o intuito de melhorar o seu
desempenho e levam sempre em consideração o critério do melhor preço, prazo e encargos financeiros compatíveis
com as práticas usuais de mercado, sendo que todos os contratos estabelecem prazos para sua efetiva realização
(quitação) ou, quando de prazo indeterminado, garantem o direito de rescindi-los a exclusivo critério da Companhia,
bem como taxas de juros de mercado (quando aplicável).
As transações com partes relacionadas descritas no item 16.2 observam condições estritamente comutativas, com
pagamento compensatório adequado, similares àquelas que poderiam ser estabelecidas em transações com partes
não relacionadas.
As transações celebradas com partes relacionadas são amparadas por avaliações prévias e criteriosas de seus termos,
de forma que sejam realizadas em condições estritamente comutativas, observando-se preços e condições usuais de
mercado. Desta forma, as transações com partes relacionadas não geram quaisquer benefícios ou prejuízos indevidos
às sociedades envolvidas.
Para verificar a comutatividade das operações com partes relacionadas, a Companhia analisa a viabilidade financeira
de cada operação vis-à-vis com operações semelhantes no mercado entre partes não vinculadas. A Companhia utiliza
métodos comparativos de análise
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16. Transações partes relacionadas / 16.4 - Outras informações relevantes - Transações
com partes relacionadas

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item que não tenham sido
divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência, observado o disposto na regulamentação aplicável a
informações exigidas a emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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17. Capital social / 17.1 - Informações - Capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
03/12/2014
Tipo de capital
03/12/2014
Tipo de capital
03/12/2014
Tipo de capital
03/12/2014

Valor do capital

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias

Quantidade de ações
preferenciais

Quantidade total de ações

1.687.300.000

0

1.687.300.000

1.687.300.000

0

1.687.300.000

1.687.300.000

0

1.687.300.000

0

0

0

Capital Emitido
1.687.300.000,86
Capital Subscrito
1.687.300.000,86
Capital Integralizado
1.687.300.000,86
Capital Autorizado
1.687.400.000,00
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17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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17. Capital social / 17.3 - Desdobramento, grupamento e bonificação
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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17. Capital social / 17.4 - Redução do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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17. Capital social / 17.5 - Outras inf. relevantes-Capital social

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item que não tenham sido
divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência, observado o disposto na regulamentação aplicável a
informações exigidas a emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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18. Valores mobiliários / 18.2 - Regras estatutárias que limitem direito de voto

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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18. Valores mobiliários / 18.3 - Suspensão de direitos patrim./políticos

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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18. Valores mobiliários / 18.4 - Volume/cotação de valores mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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18. Valores mobiliários / 18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Identificação do valor
mobiliário

1ª Emissão de Debêntures ±2ª Série

Data de emissão

15/09/2013

Data de vencimento

15/09/2026

Quantidade

100.000

Valor total

100.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

128.775.060,93

Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

Restrições conforme disposições da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários de dívida

Em virtude de restrições do sistema, as ³Características dos Valores Mobiliários´se
encontram disponíveis no item 18.12 deste Formulário de Referência.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse
fim.

Outras características
relevantes

Esta emissão representa a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora. A
emissão aconteceu em duas séries, sendo 100.000 (cem mil) Debêntures da primeira
série ³Debêntures da Primeira Série´ e 100.000 (cem mil) Debêntures da segunda
série ³Debêntures da Segunda Série´ 

Identificação do valor
mobiliário

1ª Emissão de Debêntures ±1ª Série

Data de emissão

15/09/2013

Data de vencimento

15/09/2026

Quantidade

100.000

Valor total

100.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

152.916.770,36

Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

Restrições conforme disposições da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários de dívida

Em virtude de restrições do sistema, as ³Características dos Valores Mobiliários´se
encontram disponíveis no item 18.12 deste Formulário de Referência.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse
fim.

Outras características
relevantes

Esta emissão representa a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora. A
emissão aconteceu em duas séries, sendo 100.000 (cem mil) Debêntures da primeira
série ³Debêntures da Primeira Série´ e 100.000 (cem mil) Debêntures da segunda
série ³Debêntures da Segunda Série´ Debêntures não conversíveis. Subscrição
restrita a no máximo 20 (vinte) Investidores Qualificados.

Identificação do valor
mobiliário

2ª Emissão de Debêntures ±série única
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18. Valores mobiliários / 18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Data de emissão

15/11/2020

Data de vencimento

15/11/2030

Quantidade

1.000.000

Valor total

1.000.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

1.002.309.705,83

Restrição a circulação

SIm

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse
fim.

Outras características
relevantes

Esta emissão representa a 2ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora. A
emissão aconteceu em série única. Debêntures não conversíveis. Subscrição restrita a
Investidores Qualificados.

Quantidade

0

Valor total

0,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Características dos valores
mobiliários de dívida

Em virtude de restrições do sistema, as ³Características dos Valores Mobiliários´se
encontram disponíveis no item 18.12 deste Formulário de Referência.
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18. Valores mobiliários / 18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Debêntures

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
756

Investidores Institucionais
42

0
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18. Valores mobiliários / 18.6 - Mercados de negociação no Brasil

18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
As debêntures de nossa 1ª Emissão Pública de Debêntures, bem como as debêntures de nossa 2ª Emissão Pública de
Debêntures, são registradas para negociação no CETIP 21, operacionalizado pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.
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18. Valores mobiliários / 18.7 - Negociação em mercados estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui valores mobiliários admitidos a negociação em mercados estrangeiros.
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18. Valores mobiliários / 18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui títulos emitidos no exterior.

PÁGINA: 182 de 195

Formulário de Referência - 2021 - Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.

Versão : 1

18. Valores mobiliários / 18.9 - Ofertas públicas de distribuição

18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
2020
No exercício social de 2020, foi realizada a 2ª Emissão de Debêntures Simples da Norte Brasil Transmissora de Energia
S.A., não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, para
distribuição pública com esforços restritos, em série única. Valor total da emissão, R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão
de reais).
2019
No exercício social de 2019 foi realizada 1ª Emissão Pública de Notas Promissórias da Norte Brasil Transmissora de
Energia S.A. sob o regime de garantia firme, em série única, de 40 (quarenta) Notas Promissórias de titularidade da
Companhia, ao preço de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) a unidade, perfazendo o montante
global de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).
2018
Não aplicável, tendo em vista que no referido exercício social não foram realizadas ofertas públicas de distribuição
efetuadas pela Companhia, ou por terceiro, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a
valores mobiliários da Companhia.
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18. Valores mobiliários / 18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas

Não aplicável, tendo em vista este item ser de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários
registrado na Categoria B.
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18. Valores mobiliários / 18.11 - Ofertas públicas de aquisição

Nos três últimos exercícios sociais, não foram realizadas pela Companhia ofertas públicas de aquisição relativa a ações de emissão
de terceiros.
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18. Valores mobiliários / 18.12 - Outras inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 – Outras informações relevantes
Até o presente momento do exercício social corrente não foram realizadas ofertas públicas da Companhia de valores mobiliários.
Informações adicionais sobre o item 18.5-A
Por motivos de limitações ao sistema Empresas.Net, segue abaixo quadro constante do item 18.5-A:
Valor mobiliário
Bônus de Subscrição
Certificado de Recebíveis do Agronegócio
Certificados de Depósito de Valores Mobiliários
Certificados de Recebíveis Imobiliários
Contrato de Investimento Coletivo
Debêntures
Debêntures Conversíveis
Letras Financeiras
Nota Promissórias
Título de Investimento Coletivo

Pessoas
Físicas
-

Pessoas
Jurídicas
-

Investidores
Institucionais
-

-

-

-

756
-

42
-

-
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.1 - Descrição - planos de recompra
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.2 - Movimentação v.m. em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item que não tenham sido divulgadas nos demais
itens deste Formulário de Referência, observado o disposto na regulamentação aplicável a informações exigidas a emissor de valores
mobiliários registrado na Categoria B.
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20. Política de negociação / 20.1 - Descrição - Pol. Negociação
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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20. Política de negociação / 20.2 - Outras inf.relev - Pol. Negociação

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item que não tenham sido divulgadas nos demais
itens deste Formulário de Referência, observado o disposto na regulamentação aplicável a informações exigidas a emissor de valores
mobiliários registrado na Categoria B.
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21. Política de divulgação / 21.1 - Normas, regimentos ou procedimentos

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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21. Política de divulgação / 21.2 - Descrição - Pol. Divulgação

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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21. Política de divulgação / 21.3 - Responsáveis pela política

Item de preenchimento facultativo por emissor de valores mobiliários registrado na Categoria B.
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21. Política de divulgação / 21.4 - Outras inf.relev - Pol. Divulgação

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item que não tenham sido divulgadas nos demais
itens deste Formulário de Referência, observado o disposto na regulamentação aplicável a informações exigidas a emissor de valores
mobiliários registrado na Categoria B.
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