O MUFG é o coordenador líder na assinatura de contrato de empréstimo entre
JICA e Coelba para expansão da rede de distribuição de energia na Bahia

A transação de 15 bilhões de ienes (~ US $ 150 milhões), cofinanciada pelo Banco MUFG,
ajudará a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba –a aumentar a rede de
distribuição de energia sob sua área de concessão na Bahia

São Paulo, 30 de março de 2021 - O Banco MUFG tem o prazer de anunciar sua primeira
operação global com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) por meio do
programa de Financiamento de Investimento do Setor Privado (PSIF) da Agência. A transação
envolve a JICA, o MUFG e a Coelba, subsidiária da Neoenergia e parte do grupo Iberdrola. O
financiamento de 15 bilhões de ienes será usado para apoiar o plano de investimentos da
Coelba em 2021 e 2022, incluindo a manutenção e expansão de sua rede de distribuição de
energia para residências no estado da Bahia. Este é o primeiro financiamento da JICA para
infraestrutura de energia no Brasil.
Embora 73% da matriz energética do Brasil consista em fontes renováveis, principalmente
energia hidrelétrica, os brasileiros que moram em áreas não eletrificadas muitas vezes não têm
escolha a não ser usar lenha para cozinhar e geradores a diesel e lâmpadas de querosene
para iluminação. Essa situação agrava os problemas sociais e ambientais, como a pobreza das
famílias e as emissões de gases de efeito estufa. A Coelba fornece serviços de distribuição de
energia na Bahia há mais de duas décadas e tem mais de seis milhões de clientes. Com o
apoio da JICA e do MUFG a empresa poderá ampliar a rede de distribuição de energia,
estendendo a cobertura às comunidades locais e áreas rurais.
O projeto da Coelba contribuirá para pelo menos dois dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU: # 7 (energia limpa e acessível) e # 13 (ação climática). “Estamos
orgulhosos de trabalhar em conjunto com a JICA e a Neoenergia neste projeto”, disse Juliane
Yung, Chefe de Corporate Banking do MUFG no Brasil. “Ao liderar a transação de empréstimo
e cofinanciar a operação da JICA, reforçamos o nosso compromisso de atender às
necessidades dos clientes, apoiando projetos que atendem à sociedade e contribuem para o
crescimento compartilhado e sustentável por um mundo melhor”.

Sobre o MUFG
O Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) é um dos principais grupos financeiros do
mundo. Com sede em Tóquio e mais de 360 anos de história, o MUFG possui uma rede global
com cerca de 3.000 escritórios em mais de 50 mercados. O grupo conta com aproximadamente
180.000 funcionários e oferece serviços como banco comercial, trust banking, títulos, cartões
de crédito, financiamento ao consumidor, gestão de ativos e leasing. O grupo pretende "ser o
grupo financeiro de maior confiança do mundo" por meio de uma estreita colaboração entre
nossas empresas operacionais e respondendo com flexibilidade a todas as necessidades
financeiras de nossos clientes, servindo à sociedade e promovendo o crescimento

compartilhado e sustentável para um mundo melhor. As ações do MUFG são negociadas nas
bolsas de valores de Tóquio, Nagoya e Nova York.
Para mais informações clique aqui.

Em 1 de abril de 2018, o nome do banco comercial do MUFG passou de "O Banco de TokyoMitsubishi UFJ, Ltd." para "MUFG Bank, Ltd." Muitas das subsidiárias no exterior fizeram a
mudança no mesmo dia, mas, em alguns países, a alteração do nome será realizada em uma
data posterior. O símbolo de ticker da Bolsa de Nova York do MUFG também mudou para
"MUFG".
Para mais informações sobre subsidiárias no exterior clique aqui.

Sobre o Banco MUFG Brasil
Há 100 anos no Brasil, o Banco MUFG Brasil é um dos maiores bancos estrangeiros globais
em atuação no País, com sede em São Paulo. A instituição financeira integra o MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., quinto maior grupo financeiro do mundo.
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