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FATO RELEVANTE
A AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.,
sociedade anônima com sede na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará, na Rodovia CE
422, s/nº, Km 02, Complexo Industrial e Portuário do Pecém, CEP 61680-000, inscrita no
CNPJ sob o nº 12.528.708/0001-07, registrada na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) como companhia aberta categoria “A” (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”) e na regulamentação da CVM, em especial a Resolução CVM n.º
44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que a
Companhia e a Vestas Wind Systems A/S (“Vestas”) celebraram novo aditivo (“Aditivo
Contratual”) para o contrato de fornecimento de pás eólicas, pela Companhia à Vestas,
contemplando essencialmente: (i) a prorrogação do prazo mínimo de fornecimento do
modelo atual para o final de 2024 e (ii) a extensão do contrato atual, que se encerraria
no segundo trimestre de 2023, por mais 3,5 (três e meio) anos, até o final de 2026,
quando a Companhia deverá ficar responsável pela demanda de pás de múltiplos
modelos.
Considerando a celebração do Aditivo Contratual, prevê-se que a prorrogação do
modelo atual até o final de 2024 poderá resultar no fornecimento de pás eólicas que
representem uma adição de capacidade equivalente a até 3,3 gigawatts de potência, o
que resultaria em um aumento líquido no potencial de ordens cobertas por contratos
de longo prazo de até R$ 2,6 bilhões. Adicionalmente, para os anos de 2025 e 2026, e
sujeito às vendas da Vestas para entregas em território brasileiro, a Companhia pode
receber um complemento de ordens de fornecimento de pás eólicas de múltiplos
modelos que, quando combinado ao incremento de ordens de 2023 e 2024,
representem uma capacidade equivalente 7,3 gigawatts de potência.
A Companhia acredita que a celebração do Aditivo Contratual reforça o sucesso e o
caráter estratégico de parceria de mais de 6 (seis) anos com a Vestas, para a qual a
Companhia já efetuou entregas de pás eólicas que resultam em mais de 6,7 gigawatts

de potência, e que deverá seguir contribuindo positivamente para a consolidação e
expansão dos negócios da Companhia.
Caucaia, 05 de julho de 2022.
Bruno Lolli
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.,
a corporation headquartered at Rodovia CE 422, s/nº, Km 02, Pecém Industrial and Port
Complex, CEP 61680-000, in the city of Caucaia, Ceará state, inscribed in the register of
corporate taxpayers (CNPJ) under number 12.528.708/0001-07, registered with the
Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) as a category “A” publicly held
company (“Company”), pursuant to paragraph 4 of article 157 of Law 6,404, of
December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporate Law”), and CVM regulation,
especially CVM Resolution 44, of August 23, 2021, hereby informs shareholders and the
market in general that the Company and Vestas Wind Systems A/S (“Vestas”) entered
into a new amendment (“Contractual Amendment”) to the contract for the supply of
wind blades to Vestas, essentially covering: (i) the extension of the minimum term for
the supply of the current blades model until late 2024 and (ii) the extension of the
current contract (previously maturing in the second quarter of 2023) for another three
and a half (3.5) years, until the end of 2026, when the Company will be responsible for
the supply of multiple wind blade models.
Considering the execution of the Contractual Amendment, expected that the extension
current model until late 2024 may result in a wind blade supply that will represent a
power capacity addition nearly equivalent to 3.3 gigawatts, leading to a net increase of
up to R$2.6 billion in potential orders covered by long-term contracts. Additionally, in
2025 and 2026, and subject to Vestas’ sales with deliveries in the Brazilian territory, the
Company may receive supplementary orders for the supply of multiple wind blade
models that, combined with increased orders in 2023 and 2024, should represent a
power capacity equivalent to 7.3 gigawatts.
The Company believes that the execution of the Contractual Amendment reinforces a
successful and strategic partnership of over six (6) years with Vestas, to which Aeris has
already supplied wind blades that resulted in more than 6.7 gigawatts of power, and
that should continue to positively contribute to the consolidation and business
expansion of the Company.

Caucaia, July 05, 2022.
Bruno Lolli
Chief Planning and Investor Relations Officer

