AES TIETÊ EÓLICA S.A.
(NOVA DENOMINAÇÃO DA RENOVA EÓLICA PARTICIPAÇÕES S.A.)
Companhia de Capital Fechado
NIRE 35.300.445.121
CNPJ/MF nº 11.289.590/0001-30

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO
DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM
GARANTIA REAL E COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM DUAS
SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE
DISTRIBUIÇÃO, DA AES TIETÊ EÓLICA S.A.
(nova denominação da Renova Eólica Participações S.A.),
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2018.
1. Data, Horário e Local da Assembleia: Realizada em primeira convocação no
dia 18 de janeiro de 2018, às 14 horas, na sede da AES TIETÊ EÓLICA S.A. (nova
denominação da Renova Eólica Participações S.A.), sociedade por ações de
capital fechado, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr.
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 5º andar, sala individual 11,
Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park
(“Emissora”).
2. Convocação: Convocados os titulares das debêntures (“Debenturistas”) da
primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, em duas
séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição da
Emissora (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), por meio de Edital
de Convocação publicado nos dias 03, 04 e 05 de janeiro de 2018 nos jornais
“Diário Comércio Indústria e Serviços” e “Diário Oficial Empresarial do Estado
de São Paulo” nos termos da Cláusula 8.2 do Instrumento Particular de
Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional
Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos
de Distribuição, da Emissora, conforme aditado (“Escritura de Emissão”) e do
artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”).
3. Quórum e Presenças: Presentes Debenturistas representando 79,82%
(setenta e nove e oitenta e dois centésimos por cento) das Debêntures em
circulação, conforme lista de presença anexada à presente Ata de Assembleia
de Debenturistas. Presente, ainda, representante da Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente
fiduciário das Debêntures (“Agente Fiduciário”) e os representantes da

Emissora.
4. Mesa: Presidente: Marcella Souza Steinke; e Secretário: Cleverson
Murakawa.
5. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberara respeito da seguinte Ordem do
Dia:
I.

Autorizar ou não as descontratações de venda de energia contratados no
Leilão de Energia Nova de 2011 (LEN2011), no total de 103 MWm e as
recontratações após a abertura do Mecanismo de Compensação de
Sobras e Déficits (MCSD) de energia nova para o período de suprimento
de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, comunicada pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) em 06 de dezembro de 2017
(“Novos Contratos”), sem que as descontratações e recontratações
ensejem evento de vencimento antecipado da Emissão, condicionado ao
pagamento de prêmio aos Debenturistas correspondente a um valor a ser
definido pela Companhia, em conformidade com o disposto no inciso II,
do Parágrafo Segundo, da Cláusula 16ª do “Contrato de Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios, Administração de Contas e Outras Avenças”,
celebrado em 10 de dezembro de 2014 entre a Companhia, Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES (“BNDES”), o
Banco do Brasil S.A., a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, na qualidade de representante dos Debenturistas (“Agente
Fiduciário”) entre outros (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios”);

II.

Autorizar ou não a Companhia e o Agente Fiduciário, na qualidade de
representante dos Debenturistas, a realizar todos os atos e a celebrar
todos os documentos necessários para a implementação da Ordem do Dia
acima, incluindo, mas não se limitando, eventuais aditamentos ao
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e ao “Instrumento
Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples,
não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia
Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com
Esforços Restritos de Distribuição, da Renova Eólica Participações S.A.”,
celebrado em 03 de dezembro de 2014, conforme aditado (em conjunto
“Aditamentos”).

6. Deliberações: Instalada validamente a presente Assembleia, sem objeções,
os Debenturistas representando 79,82% (setenta e nove e oitenta e dois
centésimos por cento) das Debêntures em circulação, deliberaram, após
debates, por:

a) Autorizar previamente as descontratações de venda de energia
contratados no Leilão de Energia Nova de 2011 (LEN2011), no total de 103
MWm e as recontratações dos Novos Contratos, sem que as
descontratações e recontratações ensejem evento de vencimento
antecipado da Emissão.
b) Autorizar que a Emissora e o Agente Fiduciário, realizem todos os atos
necessários para celebrar todos os documentos necessários para a
implementação da Ordem do Dia acima, incluindo, mas não se limitando,
eventuais aditamentos ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e ao “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira)
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie
com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries,
para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da
Renova Eólica Participações S.A.”, celebrado em 03 de dezembro de 2014,
conforme aditado (em conjunto “Aditamentos”).
c) Condicionar as aprovações acima:
(i)

ao pagamento, pela Emissora, até 15 de março de 2018, de prêmio,
em moeda corrente nacional, em valor equivalente a, 0,50%
(cinquenta centésimos por cento) do saldo do valor nominal
unitário atualizado acrescido dos juros remuneratórios devidos e
não pagos das Debêntures em circulação, calculado até a data de
pagamento (“Prêmio”). Farão jus ao pagamento do Prêmio, os
debenturistas que sejam titulares das Debêntures no dia útil
imediatamente anterior à data de pagamento;

(ii)

à apresentação pela Emissora ao Agente Fiduciário de
comprovação:
a. em até 30 dias contados da divulgação, pela CCEE, do resultado
final dos pleitos para descontratação da energia, dos Contratos
de Comercialização de Energia no Ambiente Livre (“CCEALs”)
firmados entre SPEs e a AES Tietê Energia S.A., com as seguintes
características:
i. a quantidade de energia comercializada nos CCEALs
poderá ser inferior ao volume descontratado em
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente
Regulado (“CCEARs”), desde que a receita líquida total
seja, no mínimo, igual à receita líquida correspondente à
energia total descontratada, considerando as
atualizações monetárias dos CCEARs descontratados;

ii. os preços dos CCEALs sejam no mínimo 30% superiores
aos preços dos CCEARs descontratados;
iii. o prazo de vigência dos CCEALs deve cobrir todo o
período de descontratação de energia autorizado (de
janeiro a dezembro de 2018);
iv. os CCEALs devem prever multa rescisória de, no mínimo,
30% do valor total do contrato ou do seu saldo
remanescente, o que for menor; e
v. os CCEALs devem ser afiançados, por todo o seu período
de vigência, por fiança bancária de instituição financeira
aceitável pelo BNDES, válida por todo o período de
fornecimento e pelo valor total dos CCEALs;
b. em até 30 dias contados da data da celebração dos CCEALs ou
da data da descontratação de energia, da notificação enviada
aos novos contratantes e à CCEE acerca da cessão fiduciária da
receita oriunda da comercialização da energia, nos termos do
Anexo III do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios;
c. em até 60 dias contatos da celebração dos CCEALs, do
protocolo de averbação à margem dos registros do Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, de instrumento que
formalize a inclusão dos CCEALs celebrados no âmbito do MCSD
no rol de contratos cujos direitos creditórios foram cedidos
fiduciariamente em favor do BNDES e dos debenturistas; e
d. até 15 de fevereiro de 2018, do envio de carta indicando a
anuência prévia do banco fiador das debêntures, Banco
Santander e demais fiadores, quais sejam as SPEs.
A Companhia faz consignar em ata que o recurso necessário ao pagamento
do Prêmio passará por trâmites internos, motivo pelo qual foi solicitado pela
mesma, e autorizado pelos Debenturistas, o prazo para pagamento do
Prêmio.
As deliberações e aprovações dos itens acima não poderão (i) ser
interpretadas como uma renúncia dos Debenturistas quanto ao
cumprimento, pela Emissora, de todas e quaisquer obrigações previstas na
Escritura de Emissão que não tenham sido expressamente renunciadas na
presente Ata, eximindo o Agente Fiduciário de qualquer responsabilidade em
relação à presente retirada de pauta dos referidos itens, e (ii) impedir,
restringir e/ou limitar o exercício, pelos Debenturistas, de qualquer direito,
obrigação, recurso, poder ou privilégio pactuado na referida Escritura de
Emissão, exceto pelo deliberado na presente assembleia, nos exatos termos
ora aprovados.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos,
tendo sido lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi
assinada pelos presentes. Autorizada a lavratura da presente ata de
Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário e sua publicação
com omissão das assinaturas dos debenturistas, nos termos do artigo 130,
parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações.
São Paulo, 18 de janeiro de 2018.

Marcella Souza Steinke
Presidente

Cleverson Murakawa
Secretário
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