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POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIROS 
 
A Enerside Energy S.A. (“Enerside”) é uma sociedade comprometida não só com a melhoria 
contínua de seus processos internos, mas também com os impactos sociais e ambientais por 
ela gerados em todos os âmbitos e locais em que tem atividade, presença e/ou influência.  
 
A Enerside é uma sociedade cuja principal atividade econômica é desenvolver, construir e 
operar projetos de geração elétrica renovável, sobretudo na América do Sul e Central, no 
Caribe e na Espanha. A operação é realizada diretamente pela Enerside ou por qualquer 
sociedade por ela controlada nas várias formas societárias legalmente vigentes (“Grupo 
Enerside”). No desenvolvimento de sua atividade, o Grupo Enerside estabelece 
relacionamento com seus próprios trabalhadores, comunidades locais, fornecedores, clientes, 
parceiros comerciais e o restante dos grupos de interesse. Como consequência de sua 
atividade empresarial e seus projetos, gera um impacto no entorno, tanto social, como 
econômico e ambiental. Um dos objetivos das políticas corporativas é melhorar esses 
impactos. 
 
As políticas corporativas contêm as diretrizes de boas práticas que regem as ações da Enerside 
e das empresas integradas ao Grupo Enerside. Dentro dessas políticas corporativas, a política 
de remuneração dos membros do Conselho de Administração (doravante, os "conselheiros") 
ocupa um lugar preferencial, dada sua relevância econômica e seu impacto sobre as pessoas 
chamadas a administrar a empresa. 
 
Este documento contém a política de remuneração aplicável aos conselheiros da Enerside, 
que foi aprovada pela Assembléia Geral de Acionistas da Enerside em 17 de junho de 2022 (a 
"Política"). 
 
 
1. Propósito e Valores 
 
O Propósito e os Valores do grupo Enerside pretendem ser o impulso para uma cultura 
baseada na ética e no compromisso com o desenvolvimento sustentável e a criação de valor 
a longo prazo para todos os grupos de interesse. 
 
Esse compromisso norteia a atividade diária da Enerside, dirigindo a sua vocação de liderança 
nas suas diferentes áreas de atuação, orientando a sua estratégia de impacto social e guiando 
o comportamento ético de toda a equipe que participa na construção diária do projeto 
empresarial da Enerside, a começar pelo seu órgão de administração. 
 
Nesse sentido, a Política de Remuneração do Conselho e da Alta Direção tem como objetivo 
final apoiar o desenvolvimento do Propósito e Valores da empresa, de modo que a 
remuneração dos administradores e da alta direção da Enerside seja adequada à 
responsabilidade assumida, levando em consideração a vocação da Enerside no âmbito das 
melhores práticas nas áreas ambiental, social e de governança no setor de energia. 
 
Essa vocação se sustenta em aspetos como a prestação de um serviço de qualidade por meio 
da utilização de fontes energéticas que respeitam o ambiente, a inovação, a transformação 



 

2 

digital em seu campo de atividade, a luta contra a mudança climática e o compromisso com a 
Enerside e a geração de empregos e riqueza em seu entorno. 
 
 
2. Princípios básicos 
 
A companhia identificou que a correta tomada de decisões estratégicas e um claro 
compromisso com os valores corporativos são dois dos principais fatores que determinam o 
desempenho das empresas, particularmente no setor de energia: todas podem optar por 
negócios, mercados e tecnologias semelhantes e  terem, porém,  um desempenho diferente 
entre si, sendo o talento, o esforço, a criatividade, a liderança e a capacidade de materializar 
o compromisso com o seu Propósito e Valores os principais elementos diferenciadores. 
 
Por essa razão, o objetivo último desta Política, tal como dos restantes programas de 
remuneração dos profissionais do grupo Enerside, é contribuir decisivamente para atrair, 
reter, motivar e desenvolver os melhores talentos, em termos justos e competitivos, sendo 
essa a melhor forma de contribuir para a estratégia de negócios e os interesses e 
sustentabilidade de longo prazo da Enerside e do grupo Enerside. 
 
Nesse contexto, os princípios básicos que regem esta Política são os seguintes: 
 

a) Remunerar adequadamente a dedicação e responsabilidade assumida pelos 
conselheiros da Enerside, de acordo com o que é pago no mercado em empresas 
comparáveis em termos de capitalização, tamanho, estrutura societária e presença 
internacional. Isso será essencial para atrair e reter os melhores candidatos. 
 
Para tanto, a Comissão de Nomeação e Remuneração realizará periodicamente uma 
análise comparativa ("benchmark") dos sistemas de remuneração aplicáveis a 
sociedades comparáveis internacionalmente. 

 
b) Alinhar a política de remuneração de toda a Enerside com o seu Propósito e Valores, 

com seu compromisso de maximizar o dividendo social e a rentabilidade dos 
acionistas, conforme definidos nos Estatutos, e com a conquista da sustentabilidade 
no longo prazo da Enerside, tudo de acordo com o compromisso que o grupo Enerside 
mantém com todos os seus grupos de interesse. 
 

c) Assegurar que a remuneração contribui para alcançar os objetivos estratégicos da 
Enerside.  
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3. Princípios de remuneração dos conselheiros 
 
A Política compartilha os mesmos princípios e diretrizes da política de remuneração de todos 
os profissionais da Enerside: compromisso com o Propósito e Valores, ética pessoal e 
corporativa, excelência na seleção, formação, inclusão e igualdade de gênero, meritocracia e 
reconhecimento do talento, conciliação e relevância do componente variável do pacote 
remuneratório. 
 
Em particular, os princípios básicos que regem a remuneração dos conselheiros são os 
seguintes: 
 

a) Garantir que a remuneração, na sua estrutura e valor global, atende as melhores 
práticas e é competitiva face a entidades comparáveis a nível nacional e internacional, 
considerando a situação dos mercados em que o grupo opera. 
 

b) Estabelecer remuneração com critérios objetivos relacionados à estratégia do grupo, 
ao desempenho individual e ao alcance dos objetivos do negócio. 
 

c) Incluir um componente variável anual significativo vinculado ao desempenho e ao 
cumprimento de objetivos específicos, pré-determinados, quantificáveis e alinhados 
com o interesse social e os objetivos da Enerside. Para tanto, a aplicação desta Política 
considerará parâmetros econômicos, operacionais-industriais, ambientais e de 
sustentabilidade de longo prazo, incluindo aqueles relacionados à transição 
energética, com a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e outros 
relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 

d) Promover e incentivar o cumprimento dos objetivos estratégicos da Enerside por 
meio da incorporação de incentivos de longo prazo, reforçando a continuidade no 
desenvolvimento competitivo do grupo, dos seus administradores e da sua equipe de 
gestão, promovendo um efeito motivador e de fidelização, bem como a retenção dos 
melhores profissionais. 
 

e) Estabelecer limites máximos adequados para qualquer remuneração variável e 
mecanismos adequados para que a Enerside possa obter o reembolso dos 
componentes variáveis da remuneração quando o pagamento não tenha sido ajustado 
às condições de desempenho ou quando tenham sido pagos com base em dados cuja 
inexatidão seja comprovada com posterioridade. 
 
 

4. Consideração das condições de trabalho no Grupo Enerside 
 
Uma das funções da Comissão de Nomeação e Remuneração é revisar periodicamente os 
programas gerais de remuneração dos profissionais do grupo Enerside, avaliando a sua 
adequação e resultados. 
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Nesse sentido, a Comissão de Nomeação e Remuneração considerou em sua revisão e 
atualização desta Política e, em particular, em relação aos conselheiros, as condições de 
emprego e os níveis de remuneração dos colaboradores do grupo Enerside, de acordo com os 
conhecimentos adquiridos no exercício da referida função de revisão. 
 
Especificamente, a Comissão de Nomeação e Remuneração tem procurado assegurar que os 
princípios do sistema de remuneração dos conselheiros estejam alinhados com os programas 
gerais de remuneração do grupo Enerside, procurando em todos os casos incentivar o 
compromisso de todos os profissionais do Grupo Enerside com o Propósito e Valores da 
Enerside, ética pessoal e corporativa, excelência no desempenho e na promoção dos objetivos 
estratégicos e desenvolvimento sustentável do Grupo Enerside. 
 
 
5. Remuneração dos conselheiros 
 
5.1 Limite estatutário geral da remuneração dos conselheiros 
 
Com relação à remuneração concedida aos membros do Conselho de Administração por seu 
status como tal, ou seja, pelo desempenho de tarefas de supervisão e de tomada de decisões 
colegiadas dentro do Conselho de Administração, a Política de Remuneração visa remunerá-
los adequada e suficientemente por sua dedicação, qualificações e responsabilidades, sem 
comprometer sua independência de julgamento. 
 
De acordo com o art. 20 dos Estatutos Sociais, o cargo de conselheiro será remunerado. A 
remuneração será determinada pela Política de Remuneração dos Conselheiros, aprovada 
pela Assembléia Geral de Acionistas e que, em qualquer caso, consistirá no seguinte: 
 

a. Um valor fixo anual, pagável em dinheiro. 
 
O valor máximo da remuneração anual de todos os conselheiros em sua capacidade 
como tais deverá ser aprovado pela Assembléia Geral e deverá permanecer em vigor 
por pelo menos 3 (três) anos, e poderá ser modificado pela Assembléia Geral se esta 
o considerar apropriado. A distribuição da remuneração entre os diferentes 
conselheiros será estabelecida por resolução do Conselho de Administração, por 
decisão do Conselho de Administração, que levará em consideração as funções e 
responsabilidades atribuídas a cada conselheiro. O Conselho de Administração pode 
reduzir este valor nos exercícios financeiros em que julgar apropriado, seja devido à 
situação econômica da Empresa a qualquer momento, seja devido aos padrões de 
mercado de empresas comparáveis, ou por quaisquer outras razões que o Conselho 
de Administração possa levar em consideração. 
 
b. Uma quantia variável anual, pagável em dinheiro. 
 
O valor máximo da remuneração variável anual de todos os conselheiros em sua 
capacidade como tais também deverá ser aprovado pela Assembléia Geral e deverá 
permanecer em vigor por pelo menos 3 (três) anos, e poderá ser modificado pela 
Assembléia Geral se esta o considerar apropriado.  A menos que a Assembléia Geral 
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determine o contrário, a distribuição da remuneração entre os diferentes conselheiros 
será estabelecida por resolução do Conselho de Administração, que levará em 
consideração as funções e responsabilidades atribuídas a cada conselheiro. A 
remuneração prevista neste artigo deverá ser compatível e independente do 
pagamento de quaisquer honorários ou salários que possam ser creditados à 
Companhia por serviços prestados ou por emprego, conforme o caso, decorrentes de 
uma relação contratual diferente daquela derivada do cargo de conselheiro, a qual 
estará sujeita ao regime jurídico que lhes for aplicável. 

 
5.2 Montante máximo anual de remuneração dos conselheiros  

 
Durante os exercícios financeiros em que esta Política estiver em vigor, considerando todos 
os itens de remuneração possíveis, a remuneração máxima anual de todos os conselheiros da 
Companhia, independentemente de sua categoria, não poderá exceder UM MILHÃO DE 
DOIS MILHÕES DE HUNDREDOS E CINCO MILHÕES DE EUROS (1.250.000 euros).  Este 
limite pode ser revisto e modificado em caso de aumento ou diminuição do número de 
membros do Conselho de Administração da Empresa, a fim de manter uma proporcionalidade 
razoável. 

 
5.2.1 Montante máximo anual de remuneração dos conselheiros em sua capacidade como tais 

 
A remuneração recebida por todos os conselheiros em sua capacidade como tais, incluindo a 
remuneração fixa do Presidente do Conselho de Administração, não pode em nenhum caso 
exceder OITAVOS CEM MIL EUROS (800.000 €) por ano. Tal remuneração deve ser 
distribuída da seguinte forma: 
 
5.2.1.1 Remuneração fixa anual dos conselheiros em sua capacidade como tais 

 
O Conselho de Administração estabelecerá os critérios para determinar os valores 
correspondentes a cada conselheiro, levando em conta o seguinte:  
 

− A categoria do conselheiro.  
− O papel desempenhado pelo conselherio no Conselho de Administração e em 

qualquer um de seus comitês.  
− As tarefas e responsabilidades específicas assumidas durante o ano.  
− A experiência e a especialização necessárias para desempenhar tais funções.  
− A quantidade de tempo e dedicação necessários para realizá-los.  

 
O valor máximo individual a ser recebido por cada um dos conselheiros acima mencionados 
como remuneração fixa aprovada pelo Conselho é de QUARENTA E OITO MIL EUROS 
(48.000 €) bruto por ano para cada conselheiro. 
 
Estes valores correspondem a um ano fiscal completo. No caso do conselheiro servir no 
Conselho de Administração por um período que não seja um ano fiscal completo, o valor será 
proporcional (na base de 12/360) considerando o período em que ele foi conselheiro. Se, 
como resultado do aumento do número de membros do Conselho de Administração, o valor 
total a pagar aos conselheiros em relação à sua condição de conselheiros exceder o valor 
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máximo a pagar a eles. Se, como resultado do aumento do número de membros do Conselho 
de Administração, o valor total a pagar aos conselheiros por sua condição de conselheiros 
exceder o valor máximo anual indicado nesta seção, o Conselho de Administração terá o 
direito de reduzir a remuneração individual descrita nesta seção em uma base proporcional.  
 
Se o número de membros do Conselho de Administração aumentar dentro dos limites 
previstos no Contrato Social, a remuneração fixa a ser recebida por qualquer novo conselheiro 
deverá ser determinada de acordo com as condições descritas acima. 
 
Além disso, tais conselheiros terão direito a receber ajudas de custo diárias para participar de 
cada reunião do Conselho e do Comitê no valor fixado pelo Conselho, que deverá estar dentro 
do limite máximo anual acima mencionado.  

 
Para estes fins, o Conselho de Administração da Empresa aprovou que os membros dos 
Comitês que são criados dentro do Conselho de Administração recebam uma remuneração 
adicional de 1.000 euros por reunião, além da remuneração fixa, com um máximo de 5.000 
euros por ano por Comitê. 
 
5.2.1.2 Remuneração variável dos conselheiros em sua capacidade como tais 

 
O valor máximo individual a ser recebido por cada um dos conselheiros acima mencionados 
como remuneração variável é de TRINTA MIL EUROS (30.000 €) bruto por ano para cada 
conselheiro. 
 
O valor a ser recebido, dentro deste valor máximo, será determinado com base na 
conformidade com o EBITDA estabelecido no Plano de Negócios. 

 
O objetivo econômico será considerado atingido quando o valor do EBITDA do ano em 
questão for maior ou igual ao cumprimento de 80% do EBITDA estabelecido no Plano de 
Negócios e aprovado pelo Conselho de Administração para o ano acima mencionado. Uma 
vez atingido esse percentual, a remuneração correspondente será a seguinte: 
 

Porcentagem de 
realização do EBITDA 

% da remuneração 
variável 

80 90 
85 92,5 
90 95 

100 100 
 
O pagamento da remuneração variável será feito após a preparação das Contas Anuais para 
o respectivo exercício financeiro. 

 
Caso o pagamento da remuneração variável resulte em um EBITDA negativo, a remuneração 
variável será ajustada até que um EBITDA positivo seja alcançado. 
 
5.2.2 Remuneração dos conselheiros para o desempenho de funções executivas 
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O Comitê de Nomeação e Remuneração aplicará os princípios descritos acima ao determinar 
o mix de remuneração daqueles conselheiros que desempenham funções executivas na 
Empresa. 
 
De acordo com a atual composição do Conselho de Administração, apenas dois conselheiros 
desempenham funções executivas na Empresa: o Diretor Presidente, Loptevi Investments, 
S.L. (doravante, o "CEO") e o Diretor Executivo Antoni Gasch Investments, S.L. (os 
"Conselheiros Executivos"), mas apenas o CEO tem direito a receber remuneração por suas 
funções executivas, de acordo com o contrato firmado com a Empresa em 3 de julho de 2020. 
 
5.2.2.1 Remuneração fixa anual  
 
A remuneração fixa será determinada de acordo com a responsabilidade, posição hierárquica 
e experiência de cada diretor executivo, levando em conta as características específicas de 
cada função e a dedicação necessária, bem como a análise de mercado realizada por 
consultores independentes do setor, e tudo isso para estabelecer uma base salarial 
competitiva que atraia e retenha talentos que contribuam para a criação de valor.  
 
O CEO, o único diretor executivo com direito a receber remuneração por suas funções 
executivas, tem uma remuneração anual fixa contratualmente reconhecida de DUZENTOS 
MIL EUROS (200.000 euros) bruto, que será aumentado a cada ano de acordo com o aumento 
salarial aplicado na Empresa e após a aprovação do Conselho de Administração.   

 
Para fins ilustrativos, é informado que para o exercício financeiro de 2022 a remuneração fixa 
do CEO será de 200.000 euros. 
 
5.2.2.2 Remuneração variável anual 

 
O CEO também tem direito contratualmente a uma remuneração variável anual de CENTO E 
CINQÜENTA MIL EUROS (150.000 €) brutos (o "Salário Variável"), pagável no mês de abril 
de cada ano, dependendo do grau de cumprimento dos objetivos da Empresa e do 
desempenho das funções gerenciais do CEO, desde que sejam cumpridas as seguintes 
condições 

 
− A empresa alcança um EBITDA positivo; e 
− A empresa alcança um EBITDA positivo após o pagamento do Salário Variável. 

Caso o pagamento do Salário Variável resulte em um EBITDA negativo para a 
Empresa, será feito um ajuste do Salário Variável até que a condição seja 
atendida. 

 

6. Órgãos competentes 
 
6.1. Aprovação da Política  
 
Dentro da estrutura estatutária acima mencionada, a Assembléia Geral de Acionistas está 
autorizada a aprovar esta Política. 
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A este respeito, o Comitê de Nomeações e Remuneração é responsável por propor ao 
Conselho de Administração as políticas de remuneração dos Conselheiros e por revisá-las 
periodicamente, propondo, quando apropriado, sua modificação e atualização ao Conselho de 
Administração. 
 
O Comitê de Nomeações e Remuneração deverá submeter a proposta ao Conselho de 
Administração para aprovação e posterior apresentação à Assembléia Geral de Acionistas, 
emitindo o correspondente relatório explicativo exigido pelo Contrato Social da Empresa. 
 
Se o Comitê de Nomeações e Remuneração utiliza os serviços de um consultor externo para 
a preparação da Política, ele deve avaliar adequadamente a independência de tal consultor. 
 
6.2. Execução e aplicação da Política 
 
Dentro do limite geral estabelecido no Contrato Social a ser aprovado pela Assembléia Geral, 
e de acordo com as disposições da lei e desta Política, o Conselho é responsável por 
determinar a remuneração individual dos conselheiros. 
 
Sem prejuízo do acima exposto, fica estabelecido que a remuneração dos conselheiros deverá 
estar de acordo com a Política e, quando apropriado, excepcionalmente, com as resoluções 
específicas aprovadas pela Assembléia Geral de Acionistas fora desta sobre a remuneração 
dos conselheiros da Enerside, conforme previsto na seção 5 do artigo 20 dos Estatutos 
Sociais. 
 
6.3 Compromisso de não concorrência 
 
O conselheiro que terminar o seu mandato ou que por qualquer outro motivo deixar de 
exercer o cargo, não poderá ser administrador nem conselheiro nem prestar serviços em outra 
entidade que tenha objeto total ou parcialmente semelhante ao da Enerside ou que seja sua 
concorrente, por um período de dois anos. O Conselho de Administração, se assim o entender, 
pode dispensar o conselheiro demissionário desta obrigação ou encurtar o prazo da sua 
duração. 
 
No caso de a demissão ocorrer antes do término do período para o qual foram nomeados, os 
conselheiros não executivos que não sejam administradores proprietários terão direito a 
receber uma indenização pelo compromisso de não concorrência descrito no número anterior, 
exceto (i) quando a sua demissão for motivada por violação das funções de administrador que 
lhe são imputáveis, (ii) pelas disposições do plano sucessório constante da Política Geral de 
Governança Corporativa, (iii) por requisitos regulamentares ou (iv) legais ou se deve 
exclusivamente à sua vontade. 
 
Para fins de esclarecimento, não se considerará que a demissão se deve exclusivamente à 
vontade do conselheiro quando tal ocorrer por ocasião da aceitação de cargo público 
incompatível com o exercício do cargo de administrador. 
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A compensação pelo compromisso de não concorrência, quando aplicável, será igual a 20% 
do montante fixo que o conselheiro teria recebido pelo restante do mandato (considerando 
que o montante fixo anual recebido no momento da renúncia é mantido), com um máximo 
igual a duas vezes 20% do referido montante fixo anual. 
 
6.4 Cláusulas de Malus e Claw-back 
 
O Conselho de Administração, em resposta à proposta feita, se for o caso, pela Comissão de 
Nomeação e Remuneração, tem a faculdade de cancelar, total ou parcialmente, o pagamento 
da remuneração variável de longo prazo (Cláusula Malus) ou reclamar o reembolso da 
remuneração já paga (cláusula Claw-back) em circunstâncias especiais. Essas cláusulas devem 
sempre constar dos respectivos contratos dos conselheiros e membros da alta direção da 
Enerside. 
 
Tais circunstâncias incluem fraude, violação grave da lei, bem como uma reformulação 
material das demonstrações financeiras em que o Conselho baseou a avaliação do grau de 
desempenho, desde que tal reformulação seja confirmada pelos auditores externos e não 
responda a uma mudança nos regulamentos contábeis. 
 
A proporção dos valores a serem retidos ou recuperados será determinada a critério do 
Conselho de Administração, após apreciação da Comissão de Nomeação e Remuneração, com 
base nas circunstâncias específicas que deram origem à reclamação. 
 
 
7. Adaptação à situação econômica e ao contexto internacional 
 
A aplicação desta Política será devidamente adaptada à conjuntura econômica e ao contexto 
internacional por proposta da Comissão de Nomeação e Remuneração, que poderá contar 
com a assistência de um perito independente para o efeito. Quando aplicável, todos os 
detalhes e razões para qualquer adaptação serão fornecidos aos acionistas no próximo 
relatório anual publicado sobre a remuneração dos conselheiros. 
 
 
8. Princípio da transparência total 
 
O Conselho de Administração da Enerside assume o compromisso de tornar efetivo o 
princípio da total transparência de todos os conceitos remuneratórios recebidos por todos os 
conselheiros, disponibilizando informação transparente, suficiente, emitida com a necessária 
antecedência e alinhada com as recomendações de boa governança de reconhecimento geral 
nos mercados internacionais em termos de remuneração dos conselheiros. Nesse sentido, o 
Conselho de Administração considerou e considerará as informações recebidas em resultado 
do contato bidirecional contínuo com os acionistas, minoritários e institucionais, e os 
consultores em matéria de voto. 
 
Para este fim, esta Política é formulada e o Conselho de Administração deve assegurar a 
transparência da remuneração dos conselheiros, incluindo nas notas às contas anuais da 
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Enerside, de forma detalhada e individualizada, de acordo com suas posições e categorias, a 
remuneração recebida por eles que deve ser legalmente divulgada no referido documento. 
 
9. Exceções temporárias 
 
De acordo com o disposto no artigo 529.6. da Lei das Sociedades de Capital, o Conselho de 
Administração, após parecer favorável da Comissão de Nomeação e Remuneração, pode 
aplicar exceções temporárias aos componentes variáveis da remuneração dos conselheiros 
quando tal for necessário para atender os interesses de longo prazo e a sustentabilidade da 
Enerside como um todo ou para garantir a sua viabilidade. 
 
 
10. Controle e avaliação 
 
Para atingir os objetivos estabelecidos nesta Política, a Enerside possui uma Comissão de 
Nomeação e Remuneração. 
 
A referida Comissão é responsável por implementar esta política e monitorar sua 
implementação com base nos objetivos e KPIs (Indicadores) definidos pela Enerside.  
 
A Comissão de Nomeação e Remuneração definirá os objetivos desta Política e contará com 
o apoio do Comitê de Sustentabilidade, a fim de garantir o equilíbrio com os interesses 
econômicos, sociais, ambientais e de governança corporativa da empresa. Tais objetivos serão 
publicados no Plano de Sustentabilidade e em seu respectivo relatório. 
 

11. Vigência 
 
Esta Política entrará em vigor a partir do exercício de sua aprovação e durante os anos de 
2022, 2023 e 2024. 
 
Esta Política é aprovada pela Assembléia Geral de Acionistas em 17 de junho de 2022. 
 


