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FATO RELEVANTE 

 

BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA. 

(“Administradora”), na qualidade de Administradora do BRASIL ENERGIA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“FIP” ou “Fundo”), vem 

informar, com base no regulamento do FIP e na Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, que na 

assembleia geral de quotistas do FIP realizada nesta data, foi aprovada pela totalidade 

dos quotistas do Fundo (i) a celebração, pelo FIP de: (a) na qualidade de garantidor, o 

contrato de crédito a ser celebrado pela Pampa Transmissão de Energia S.A., sociedade 

investida pelo FIP (“Pampa”), The Bank of Nova Scotia, instituição financeira organizada 

de acordo com as leis do Canadá (“Nova Scotia”) e o FIP, no valor de USD 18,832,391.71 

(dezoito milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e noventa e um Dólares dos 

Estados Unidos da América, e setenta e um centavos)  (“Credit Agreement”) e eventuais 

encargos, (b) na qualidade de avalista, a nota promissória a ser emitida pela Pampa, em 

benefício do Bank of Nova Scotia, no valor de USD 18,832,391.71 (dezoito milhões, 

oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e noventa e um Dólares dos Estados Unidos da 

América, e setenta e um centavos) e eventuais encargos (“Promissory Note”), e (c) na 

qualidade de garantidor, o apêndice ao Contrato Global de Derivativos de 09/04/2021, 

instrumento a ser celebrado entre a Pampa, o Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo 

(“Scotiabank”) e o FIP (“Cash Flow Swap” ou, se em conjunto com Credit Agreement e 

Promissory Note, os “Documentos da Operação”); e (ii) a prestação de garantia 

fidejussória, pelo FIP, no âmbito dos Documentos da Operação, conforme aplicável e nos 

termos dos Documentos da Operação, para garantir o fiel e exato cumprimento de todas as 

obrigações garantidas (“Garantias”). 

 

São Paulo, 14 de dezembro de 2022. 
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