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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Francisco Jose Morandi Lopez

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

DECLARAÇÃO

FRANCISCO JOSE MORANDI LOPEZ,

venezuelano, casado,

engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE
n.0 V864350-K, expedido pelo DPF/SP, inscrito no CPF/MF sob o
n.0 235.561.1 98-03, residente na cidade e Estado de São Paulo,
com escritório profissional no Município de Barueri, Estado de São
Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7°
andar, Torre li, Sítio Tamboré, CEP 06460-040, na qualidade de
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da AES Tietê
Energia S.A, sociedade por ações, com sede na Cidade de Barueri,

Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penleado Ulhôa
Rodrigues, 939, 5° andar, Sala Individual 2, Bairro Sítio Tamboré,
Torre li do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda sob o nº 04.128.563/0001-1 O ("Companhia"), declara
que: (i) reviu o formulário de referência; (ii) todas as informações
contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº
480, em especial aos arts. 14 a 19; e (iii) o conjunto de informações
nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação

econômico-financeira

da

Companhia

e

dos

riscos

inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ela
emitidos.
São Paulo, 31 de maio de 201

Francisco Jo

Morandi Lopez

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
As declarações do Diretor Presidente e do Diretor de Relações com Investidores já foram apresentadas nos itens
anteriores.
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ

57.755.217/0001-29

Período de prestação de serviço

01/01/2012 a 31/03/2015

Descrição do serviço contratado

a) Auditoria das demonstrações contábeis anuais preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
normas internacionais de contabilidade (IFRS) e revisões das informações trimestrais (ITRs), preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil; b) Verificação independente sobre as informações financeiras do Formulário de
Referência da Companhia, segundo as diretrizes estabelecidas pela CVM.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

A remuneração dos auditores independentes relativa aos serviços contratados pertinentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2013, descritos no campo anterior, correspondem ao montante de: (i) R$ 264,1 mil refere-se aos serviços de
auditoria das demonstrações contábeis e revisão especial das Informações Trimestrais (ITRs); (ii) b) R$ 10,5 mil refere-se aos
serviços de verificação independente sobre as informações financeiras do Formulário de Referência (item 10).
A remuneração dos auditores independentes relativa aos serviços contratados pertinentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2014, descritos no campo anterior, correspondem ao montante de: (i) R$ 264,1 mil refere-se aos serviços de
auditoria das demonstrações contábeis e revisão especial das Informações Trimestrais (ITRs); (ii) b) R$ 10,5 mil refere-se aos
serviços de verificação independente sobre as informações financeiras do Formulário de Referência (item 10).

Justificativa da substituição

Término da prestação de serviço em função da rotatividade de auditores prevista no artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Jose Luiz Ribeiro de Carvalho

01/01/2012 a 31/03/2015

CPF
007.769.948-32

Endereço
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33, Nada, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04530-904,
Telefone (11) 21833103, e-mail: jcarvalho@kpmg.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.

CPF/CNPJ

61.366.936/0001-25

Período de prestação de serviço

01/04/2015

Descrição do serviço contratado

Para o exercício de 2015, foram contratados os seguintes serviços da EY : (i) Auditoria e emissão de relatório sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o exercício a findar-se em 31 de dezembro de
2015; (ii) auditoria para fins de consolidação pela controladora indireta The AES Corporation, sediada nos Estados Unidos da
América; (iii) revisão e emissão de relatório sobre as Informações Trimestrais (ITRs) requeridas pela Comissão de Valores
Mobiliários para os trimestres findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2015; (iv) auditoria para o período
findo em 30 de junho de 2015, para fins de emissão de laudo a valor contábil para a reestruturação da Companhia.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

A remuneração dos auditores independentes relativa aos serviços contratados pertinentes ao exercício social a findar-se em
31 de dezembro de 2015 descritos no campo anterior, correspondem ao montante de: (i) R$93,8 mil referentes a auditoria e
emissão de relatório sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia; (ii) R$675,0 mil referentes
a auditoria para fins de consolidação pela controladora indireta The AES Corporation; (iii) R$46,9 mil referentes a revisão e
emissão de relatório sobre as Informações Trimestrais (ITRs) requeridas pela Comissão de Valores Mobiliários; (iv) R$980mil
referentes a auditoria para fins de emissão de laudo a valor contábil . O valor total dos serviços descritos acima soma
R$1.796,6 mil. Não foram contratados quaisquer outros serviços não relacionados à auditoria Todos os serviços descritos
acima possuem prazo de contratação inferior a um ano. A administração da Companhia, assim como seus auditores
independentes entendem que estes serviços são caracterizados como serviços relacionados à auditoria e, por consequência,
não afetam a independência e objetividade da EY, necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria de acordo com as
regras vigentes no Brasil.

Justificativa da substituição

Término do contrato de prestação de serviços

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Marcos Antonio Quintanilha

01/04/2015

CPF
006.840.298-80

Endereço
Av. Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 1 5 e 6 andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04543900, Telefone (11) 25733147, Fax (11) 25734910, e-mail: marcos.a.quintanilha@br.ey.com
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2.3 - Outras informações relevantes
A Administração da Companhia entende que os serviços mencionados nos itens 2.1 e 2.2 são caracterizados como serviços
relacionados à auditoria e, por consequência, não afetam a independência e objetividade do auditor independente,
necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria de acordo com as regras vigentes no Brasil. A deliberação sobre a
seleção dos auditores externos da Companhia é de competência do Conselho de Administração. Ao contratar outros
serviços de seus auditores externos, a política de atuação da Companhia se fundamenta nos princípios que preservam a
independência do auditor e consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer
funções gerenciais na Companhia e (c) o auditor não deve promover os interesses da Companhia.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2015)

Exercício social (31/12/2014)

Exercício social (31/12/2013)

Patrimônio Líquido

3.682.180.000,00

5.902.975.000,00

5.473.494.000,00

Ativo Total

3.723.187.000,00

17.673.814.000,00

17.244.714.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

2.625.821.000,00

3.205.007.000,00

2.336.933.000,00

Resultado Bruto

1.219.623.000,00

746.440.000,00

1.359.221.000,00

393.583.000,00

81.945.000,00

517.018.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

1.906.267.462

650.000.008

650.000.008

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

1,931618

9,081356

10,058986

Resultado Básico por Ação

0,206468

0,126069

0,795412

Resultado Diluído por Ação

0,21

0,13

0,80

Resultado Líquido
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3.2 - Medições não contábeis
a)

Medições não contábeis que a Companhia tinha divulgado no último exercício social

EBITDA

O EBITDA, também conhecido como LAJIDA (“Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização”) é o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado
operacional conforme apresentado nas demonstrações contábeis consolidadas da Companhia na linha “Resultado
Operacional” (excluindo as receitas e despesas financeiras), (ii) todos os montantes de depreciação e amortização,
e (iii) o resultado com equivalência patrimonial.

De acordo com a Instrução Normativa CVM 527/2012, que dispõe da divulgação voluntária de informações de
natureza não contábil, o EBITDA é calculado utilizando-se o resultado líquido do período (também conhecido como
Lucro líquido), acrescido dos (i) tributos sobre o lucro, (ii) despesas

financeiras líquidas das receitas financeiras,

(iii) depreciação, amortização e exaustões. O EBITDA não é uma medida de acordo com práticas contábeis adotadas
no Brasil e normas internacionais de contabilidade (IFRS). Como as receitas e despesas financeiras, depreciação e
amortização

não são incorporadas ao cálculo do EBITDA, este se apresenta como um indicador do desempenho

econômico operacional obtido pela Companhia e que, portanto não é afetado por (i) flutuações nas taxas de juros,
(ii) alterações da carga tributária do imposto de renda e da contribuição social, bem como (iii) pelos níveis de
depreciação e amortização.

O EBITDA, no entanto, apresenta limitações que prejudicam a sua utilização como medida da lucratividade em razão
de não considerar

determinados custos decorrentes dos negócios da Companhia, que poderiam afetar de maneira

significativa os lucros, tais como (i) resultado financeiro, (ii) impostos, (iii) depreciação e amortização e (iv) despesas de
capital.

b)

Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

Ebitda

2015*

2014

2013

1.401,9

1.404,9

2.390,0

Ajuste Covenant

2,6

-23,0

159,4

Ebtida Ajustado

1.404,5

378,5

283,2

(*) – Dados de 2015,consideram o resultado operacional da AES Tietê S.A. consolidada antes dos efeitos da
incorporação pela AES Tietê Energia, conforme detalhado no item 10.1.

c)

Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é a mais apropriada para a correta compreensão da
sua condição financeira e do resultado de suas operações

A Companhia entende que o EBITDA é o indicador extraído das demonstrações de resultado que melhor
reflete a geração de caixa advinda dos resultados operacionais das Companhias e de suas controladas, sendo
um dos indicadores mais utilizados entre os investidores e analistas.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Em 4 de janeiro de 2016, a Companhia aderiu ao Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA e seus valores
mobiliários passaram a ser negociados por meio de Units, sendo cada Unit formada por 4 (quatro) ações preferenciais e 1
(uma) ação ordinária. As ações preferenciais e ordinárias da Companhia têm direitos econômicos equivalentes. As Units
encontram-se liberadas para negociação no Nível II de Governança Corporativa sob o código “TIET11” desde o pregão do
dia 4 de janeiro de 2016, conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 28 de dezembro de 2015.

Em razão da incorporação da AES Tietê pela Companhia, os investidores titulares de ações ordinárias ou preferenciais da
AES Tietê receberam, ao final do pregão do dia 6 de janeiro de 2016, 1 (um) certificado de depósito de ações (“Unit”) para
cada ação ordinária ou preferencial de emissão da AES Tietê de que eram titulares ao fim do pregão do dia 30 de dezembro
de 2015, nos termos das normas aplicáveis da Central Depositária de Ativos da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”). Dessa forma, os investidores poderão visualizar as Units em suas respectivas
carteiras de investimento a partir do dia 7 de janeiro de 2016. Cada Unit é composta por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro)
ações preferenciais de emissão da Companhia.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

Período
a)
Regras
sobre
retenção
de lucros

Exercício Social
Encerrado em 31.12.2015
Cabe à assembleia geral
da Companhia deliberar
sobre retenção de lucros
nos termos da legislação
aplicável e do estatuto
social.
Neste exercício, a única
parcela retira do lucro
líquido da Companhia foi a
destinada à constituição da
reserva legal, nos termos
do artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações, no
valor de R$11.999.899,99.

Exercício Social
Encerrado em 31.12.2014
Cabe à assembleia geral
deliberar sobre retenção de
lucros,
nos
termos
da
legislação aplicável e do
estatuto social. O estatuto
social da Companhia prevê a
possibilidade de destinação
de até 50% (cinquenta
por
cento)
do
lucro
líquido
ajustado a uma reserva
especial para reforço de
capital de giro e financiamento
da manutenção, expansão e
do
desenvolvimento
das
atividades que compõem o
objeto social da Companhia,
cujo saldo, em conjunto com
as demais reservas
de lucros, exceto as para
contingências, de incentivos
fiscais e lucros a realizar, não
poderá ultrapassar o capital
social. Em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária
realizada em 23 de abril de
2015,
foi
aprovada
a
destinação da constituição o
montante
de
R$29.285.880,27, destinados
à formação
da
reserva
estatutária especial. (§ 3.º d o
a r t . 30 d o estatuto social).

Exercício Social
Encerrado em 31.12.2013
Cabe
à assembleia geral
deliberar sobre retenção
de lucros, nos termos da
legislação aplicável e do
estatuto social. O estatuto
social da Companhia prevê a
possibilidade de destinação
de até 75% (setenta e cinco
por cento) do lucro líquido
ajustado a uma reserva
especial para reforço de
capital
de
giro
e
financiamento
da
manutenção, expansão e do
desenvolvimento
das
atividades que compõem o
objeto social da Companhia,
cujo
saldo, em conjunto
com as demais reservas de
lucros, exceto as para
contingências, de incentivos
ficais e lucros a realizar, não
poderá ultrapassar o capital
social. Em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária
realizada em 25 de abril de
2014, foi aprovada retenção
de
R$28.500.080,32,
destinados à formação da
reserva legal.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

Período
b) Regras
sobre
distribuição
de
dividendos

Exercício Social
Encerrado em 31.12.2015
De acordo com o estatuto
social da Companhia, além
das
normas
legais
específicas, as seguintes
regras aplicam-se quanto à
distribuição de dividendos: I
- do resultado do exercício
serão
deduzidos
os
prejuízos acumulados e a
provisão para o imposto de
renda, destinando-se: (i) 5%
para a constituição de
reserva legal, até o máximo
previsto em lei; (ii) 25% para
o pagamento do dividendo
obrigatório nos termos do
artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações, e (iii)
mediante
proposta
da
Diretoria aprovada pelo
Conselho de Administração,
ouvido o Conselho Fiscal,
será distribuído o saldo
remanescente
aos
acionistas,
conforme
aprovado pela Assembleia
Geral. II - o saldo
remanescente do lucro terá
a sua destinação integral
proposta
nas
demonstrações contábeis,
no pressuposto de sua
aprovação pela Assembleia
Geral. Adicionalmente, o
Conselho de Administração
poderá deliberar sobre a
declaração de dividendos
intermediários, à conta de
lucros acumulados ou de
reservas
de
lucros
existentes
no
último
balanço, anual ou semestral
ou em períodos inferiores,
desde que o total dos
dividendos pagos em cada
semestre do exercício social
não exceda o montante das
reservas de capital de que
trata o artigo 182, § 1º da Lei
das Sociedades por Ações;

Exercício Social
Encerrado em 31.12.2014
De acordo com o estatuto
social da Companhia, além
das
normas
legais
específicas, as seguintes
regras
aplicam-se
quanto
à
distribuição
de dividendos: Do resultado
do
exercício
serão
efetivadas as deduções
previstas em
lei,
destinando-se: (i) 5% (cinco
por cento) para
a
constituição
de reserva
legal, que não excederá
20% (vinte por cento) do
capital social; (ii) 50%
(cinquenta por cento) para o
pagamento
do dividendo
mínimo
obrigatório nos
termos do Artigo 202 da Lei
das Sociedades por Ações e
do estatuto
social
da
Companhia,
(iii)
a
Administração
da
Companhia pode propor à
Assembleia
Geral
a
destinação de até 50%
(cinquenta por cento) do
lucro líquido ajustado a
uma
reserva
especial
para reforço de capital de
giro
e financiamento da
manutenção, expansão e do
desenvolvimento
das
atividades que compõem o
objeto
social
da
Companhia, cujo saldo, em
conjunto com as demais
reservas de lucros,
exceto
as
para
contingências, de incentivos
fiscais e lucros a realizar,
não poderá ultrapassar o
capital social; (iv) o conselho
de administração pode,
ainda,
deliberar
o
pagamento de juros sobre o
capital próprio, previstos no
artigo 9º da Lei 9.249/95,
alterado pelo artigo 78 da
Lei 9.430/96,
e na
respectiva regulamentação
os
quais
podem
ser
imputados ao dividendo
mínimo obrigatório e (iv)
mediante
proposta
da
diretoria ouvido o conselho

Exercício Social
Encerrado em 31.12.2013
De acordo com o estatuto
social da Companhia, além
das
normas
legais
específicas, as seguintes
regras
aplicam-se
quanto
à
distribuição
de dividendos: Do resultado
do
exercício
serão
efetivadas as deduções
previstas em
lei,
destinando-se: (i) 5% (cinco
por cento)
para
a
constituição de
reserva legal, que não
excederá 20% (vinte por
cento) do capital social; (ii)
50% (cinquenta por cento)
para o pagamento
do
dividendo
mínimo
obrigatório nos termos do
Artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações e do
estatuto
social
da
Companhia,
(iii)
a
Administração
da
Companhia pode propor à
Assembleia
Geral
a
destinação de até 50%
(cinquenta por cento) do
lucro líquido ajustado a
uma
reserva
especial
para reforço de capital de
giro
e financiamento da
manutenção, expansão e
do desenvolvimento das
atividades que compõem o
objeto
social
da
Companhia, cujo saldo, em
conjunto com as demais
reservas de lucros,
exceto
as
para
contingências, de incentivos
fiscais e lucros a realizar,
não poderá ultrapassar o
capital
social;
(iv)
o
conselho de administração
pode, ainda, deliberar o
pagamento de juros sobre o
capital próprio, previstos no
artigo 9º da Lei 9.249/95,
alterado pelo artigo 78 da
Lei 9.430/96 e na respectiva
regulamentação os quais
podem ser imputados ao
artigo 9º da

PÁGINA: 12 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

3.4 - Política de destinação dos resultados

Período

Exercício Social
Encerrado em 31.12.2015
O
conselho
de
administração pode, ainda,
deliberar o pagamento de
juros sobre o capital próprio,
previstos no a r t i g o 9 º d a
L e i 9 . 2 4 9 /95, alterado
pelo artigo 78 da Lei
9.430/96, e na respectiva
regulamentação, os quais
podem ser imputados ao
dividendo
mínimo
obrigatório.

Exercício Social
Encerrado em 31.12.2014
de administração
e
o
conselho fiscal,
(quando
instalado) será distribuído o
remanescente aos
saldo
acionistas
conforme
aprovado pela assembleia
geral de acionistas. O saldo
remanescente do lucro terá
a
sua
destinação
proposta
nas
integral
demonstrações financeiras,
no pressuposto de sua
aprovação pela assembleia
geral
de acionistas. Vale
ressaltar que, nos termos do
§ 6º do art. 202, da Lei
das Sociedades por Ações, o
saldo remanescente do lucro
líquido ajustado que não for
destinado às r e s e r v a s
previstas
na legislação e
no estatuto social ou retidos
para execução e implemento
de orçamento de capital ou
projeto de
investimento
( conforme a r t i g o 196 da
Lei das Sociedades por
Ações)
deve
ser
integralmente distribuído aos
acionistas como dividendo.

Exercício Social Encerrado
em 31.12.2013
da Lei 9.249/95, alterado pelo
artigo 78 da Lei 9.430/96, e
na
respectiva
regulamentação, os quais
podem ser imputados ao
dividendo mínimo obrigatório
e (iv) mediante
proposta
da diretoria, ouvido o conselho
de administração
e
o
conselho
fiscal,
(quando
instalado) será distribuído o
saldo
remanescente
aos
acionistas conforme aprovado
pela assembleia geral de
acionistas.
O
saldo
remanescente do lucro terá a
sua
destinação
integral
proposta nas demonstrações
financeiras, no pressuposto de
sua
aprovação
pela
assembleia
geral
de
acionistas. Vale ressaltar que,
nos termos do § 6º do art. 202,
da Lei das Sociedades por
Ações, o saldo remanescente
do lucro líquido ajustado que
não for destinado às reservas
previstas na legislação e no
estatuto social ou retidos para
execução e implemento de
orçamento de capital ou
projeto
de
investimento
(conforme artigo 196 da Lei
das Sociedades por Ações)
deve
ser
integralmente
distribuído aos acionistas
como dividendo.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

Período
c) Periodicida
de das
distribuições
de dividendos

d) Restrições
à distribuição
de dividendos

Exercício Social
Encerrado em 31.12.2015
A política de distribuição de
dividendos da Companhia
segue a regra da Lei n.º
6.404/76, ou seja, de
distribuição de pelo menos
25% (vinte e cinco por cento)
do lucro líquido uma vez ao
ano. Porém, a Companhia
pode, mediante deliberação
do
Conselho
de
Administração, antecipar a
distribuição do lucro apurado
semestralmente.

Nos termos do Acordo de
Acionistas da Companhia, a
distribuição de dividendos ou
juros sobre capital próprio
estará sujeita à manifestação
prévia
da
BNDES
Participações
S.A.
–
BNDESPAR, caso implique,
imediatamente
após
a
execução de referido ato, em
relação
Dívida
Líquida/EBITDA
da
COMPANHIA superior a: (i)
5,5x
considerando
endividamentos contratados
para projetos durante a sua
fase de construção (sendo
essa fase compreendida
pelo
período entre a
contratação da operação de
endividamento até o término
do prazo de 1 ano após o
início da operação comercial
do respectivo projeto); e (ii)
3,5x sem considerar os
endividamentos indicados no
item (i) acima, sendo o
cálculo dos itens (i) e (ii)
sempre considerados em
bases consolidadas.
De
acordo
com
as
debêntures, a Companhia
não
poderá
efetuar
declaração de dividendos
acima do mínimo obrigatório
sempre que estiver em
descumprimento
com
qualquer
obrigação
pecuniária
prevista
na
escritura de emissão, no
contrato de distribuição e/ou
nos demais documentos da
oferta.

Exercício Social
Encerrado em 31.12.2014
A política de distribuição de
dividendos da Companhia
segue a regra da Lei
das Sociedades por Ações,
ou seja, de distribuição de
lucro líquido uma vez ao
ano. O conselho de
Administração
pode
deliberar a distribuição de
dividendos intermediários,
inclusive
a
título
de
antecipação parcial ou total
do dividendo mínimo
obrigatório.
Porém,
a
prática
tem
sido
a
distribuição semestral de
dividendos.
De
acordo
com
as
debêntures emitidas em
favor do Bradesco S.A. e
Itau BBA, e as cédulas de
crédito bancário emitidas
em favor do Bradesco S.A.,
a
Controlada
AES
Eletropaulo não poderá
efetuar
declaração
de
dividendos
acima
do
mínimo obrigatório sempre
que
estiver
em
descumprimento
com
qualquer
obrigação
pecuniária
prevista
na
escritura de emissão, no
contrato de distribuição e/ou
nos demais documentos
da oferta.
Adicionalmente, de acordo
com as cédulas de crédito
bancário emitidas em favor
do Banco Citibank S.A., a
Controlada AES
Eletropaulo não poderá
distribuir dividendos em
montante
superior
ao
mínimo obrigatório durante
a ocorrência e enquanto
perdura
um
evento
de inadimplemento
relacionado às cédulas de
crédito bancário.

Exercício Social Encerrado
em 31.12.2013
A política de distribuição de
dividendos da Companhia
segue a regra da Lei das
Sociedades por Ações, ou
seja, de distribuição de lucro
líquido uma vez ao ano. O
conselho de
administração pode deliberar
a distribuição de dividendos
intermediários, inclusive a
título de antecipação parcial
ou total do dividendo mínimo
obrigatório. Porém, a prática
tem sido a distribuição
semestral de dividendos.
De acordo com as debêntures
emitidas
em
favor
do
Bradesco
S.A. e Itau BBA, e as
cédulas de crédito bancário
emitidas
em
favor
do
Bradesco S.A., a Controlada
AES Eletropaulo não poderá
efetuar
declaração
de
dividendos acima do mínimo
obrigatório
sempre
que
estiver em descumprimento
com
qualquer
obrigação
pecuniária
prevista
na
escritura de emissão, no
contrato de distribuição e/ou
nos demais documentos da
oferta.
Adicionalmente, de acordo
com as cédulas de crédito
bancário emitidas em favor do
Banco Citibank S.A., a
Controlada AES Eletropaulo
não
poderá
distribuir
dividendos em montante
superior
ao
mínimo
obrigatório
durante
a
ocorrência
e
enquanto
perdurar um evento
de
inadimplemento relacionado
às
cédulas de crédito
bancário.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2015

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido

Exercício social 31/12/2014

Exercício social 31/12/2013

571.178.296,79

132.127.940,87

544.328.238,67

100,000000

77,840000

72,800000

39,798342

3,554641

16,265059

571.178.296,79

102.842.060,60

396.275.358,22

0,00

29.285.880,27

148.052.880,45

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária
Preferencial

Preferencial Classe A

Ordinária
Preferencial

Preferencial Classe A

Ordinária
Preferencial

Preferencial Classe A

Ordinária
Preferencial
Ordinária
Preferencial
Ordinária
Preferencial

Preferencial Classe A

62.769.230,10

25/09/2015

94.931.131,85

25/09/2014

236.307.689,79

25/09/2013

5.230.769,90

25/09/2015

7.910.928,75

25/09/2014

19.692.310,21

25/09/2013

36.334.153,46

26/11/2015

55.638.791,61

25/11/2013

4.636.566,61

25/11/2013

73.846.153,06

15/05/2014

6.153.846,94

15/05/2014

3.027.846,54

26/11/2015

13.960.883,20

25/05/2016

21.471.691,00

25/05/2016

168.788.614,67

25/05/2016

259.595.107,92

25/05/2016
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

Exercício Social
Encerrado em
31.12.2015 (R$ mil)
Lucros
Retidos
Reservas
Constituídas

Não houve retenção de
lucros durante o exercício.

Reserva Legal: R$ 12.000

Exercício Social
Encerrado em
31.12.2014 (R$ mil)
Não houve retenção de
lucros durante o exercício.

Reserva Estatutária: R$ 29.286
Reserva Legal: R$ 6.749

Exercício Social
Encerrado em
31.12.2013 (R$ mil)
Não houve retenção de
lucros durante o exercício.

Reserva legal: R$ 28.500
Reserva estatutária: R$
148.053
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2015

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
2.618.313,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
1,29717964

PÁGINA: 17 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2015)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Quirografárias

314.000,00

442.853,67

Empréstimo

Quirografárias

160.282.649,36

568.702.462,68

160.596.649,36

569.145.316,35

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

48.242,45

0,00

805.096,12

661.867.622,46

0,00

1.390.852.734,50

661.915.864,91

0,00

1.391.657.830,62

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes
Nos contratos de dívidas da Companhia, existem cláusulas de inadimplemento cruzado que são condições padrão em
instrumentos de financiamento em geral, cujo descumprimento pelo devedor pode resultar na declaração de vencimento
antecipado do saldo em aberto de determinada dívida, que, por sua vez, poderá constituir hipótese de vencimento
antecipado de outras dívidas. Atualmente, a Companhia é devedora em emissões de debêntures simples cujos
instrumentos contemplam hipóteses de vencimento antecipado automático da respectiva dívida em caso de declaração de
vencimento antecipado de outras dívidas. A Companhia não tem como garantir que ela não irá contrair outras dívidas cujos
instrumentos/contratos prevejam cláusula de inadimplemento cruzado, bem como e não pode garantir que as dívidas
correspondentes não vencerão antecipadamente. Na hipótese de vencimento antecipado das suas dívidas, os seus ativos
e fluxo de caixa poderão ser insuficientes para quitar o saldo devedor dos respectivos instrumentos/contratos vigentes à
época.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
Após a Reorganização descrita no item 3.3 deste Formulário de Referência, as operações da Companhia se concentraram
exclusivamente nas operações anteriormente detidas pela AES Tietê S.A. Por essa razão, os riscos relacionados à
Companhia apresentados a seguir, referem-se aos riscos relacionados aos negócios anteriormente desenvolvidos pela
AES Tietê e desenvolvidos pela Companhia, na data deste Formulário de Referência.

a.

Relacionados à Companhia

A construção, expansão e operação das usinas hidrelétricas e equipamentos de geração de energia, bem como a
construção, expansão e funcionamento das instalações e equipamentos de geração de energia, envolvem riscos
significativos que podem levar à perda das receitas da Companhia ou aumento de suas despesas.

A construção, expansão e operação de instalações e equipamentos para a geração de energia envolvem vários riscos,
incluindo:

•

dificuldade em obter permissões e aprovações governamentais obrigatórias;

•

indisponibilidade de equipamentos;

•

indisponibilidade dos sistemas de geração e/ou transmissão;

•

interrupção do fornecimento;

•

interrupções no trabalho;

•

greves e outras disputas trabalhistas;

•

agitações sociais;

•

interferências meteorológicas e hidrológicas nas usinas da Companhia, bem como nas demais usinas dos

•

problemas inesperados de engenharia e de natureza ambiental;

•

atrasos na construção e na operação, ou custos excedentes não previstos;

•

indisponibilidade de financiamentos adequados;

•

alterações regulatórias que impactem no desenvolvimento de novos negócios;

•

incapacidade de obter ou manter a posse, servidões e/ou a titularidade dos imóveis necessários para a implantação

integrantes do sistema;

dos projetos dentro dos prazos e preços inicialmente previstos, seja por atrasos nos procedimentos de regularização
fundiária, na aquisição ou arrendamento de terras, ou ainda, por dificuldade de obtenção de ordem judicial para
imissão de posse nos imóveis, dentre outros fatores;
•

dificuldade de regularização de documentação que comprove a propriedade da terra; e

•

intervenção e acompanhamento dos órgãos competentes do governo, tais como IPHAN.

A ocorrência destes ou outros problemas poderá afetar adversamente sua capacidade de gerar energia em quantidade
compatível com suas projeções ou com suas obrigações perante a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A. (“AES Eletropaulo”) e seus demais clientes, o que pode ter um efeito relevante adverso em sua situação financeira e
no seu resultado operacional.

Se a Companhia enfrentar quaisquer desses problemas, poderá não conseguir gerar energia para atender à demanda
exigida, sendo necessária a compra correspondente no mercado livre e isso poderá causar um efeito adverso na sua
condição financeira e em seus resultados operacionais.

Para riscos inerentes à concentração de fonte de receitas, vide 4.1(f) – “Fatores de risco que podem influenciar a decisão
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de investimento em valores mobiliários de emissão da Companhia - Relacionados a seus clientes” - abaixo.

A ocorrência de fatos que interfiram no bom funcionamento da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha pode vir a
afetar adversamente a capacidade da Companhia de gerar energia.

A usina hidrelétrica de Água Vermelha, localizada no Rio Grande, é a maior usina hidrelétrica da Companhia, representando
individualmente mais de 50% da capacidade instalada da Companhia. A ocorrência de dificuldades com a operação e
manutenção da usina hidrelétrica de Água Vermelha poderá afetar adversamente a capacidade da Companhia de gerar
energia em quantidade compatível com suas projeções ou com suas obrigações perante aos seus contratos de venda de
energia, o que pode ter um efeito relevante e adverso em sua situação financeira e seu resultado operacional dado a
eventual necessidade de cobertura no mercado spot.

A Companhia é responsável por quaisquer perdas e danos causados a terceiros em decorrência de falhas na
geração de energia oriunda de suas usinas ou interrupções ou distúrbios que não possam ser atribuídas a nenhum
agente identificado do setor elétrico.

De acordo com a legislação brasileira, a Companhia, na qualidade de prestadora de serviços públicos, tem responsabilidade
objetiva por quaisquer prejuízos diretos e indiretos resultantes da inadequada prestação de serviços, tais como (i) perdas
e danos causados a terceiros em decorrência de falhas na operação de suas usinas, que acarretem indisponibilidade
forçada, interrupções ou distúrbios aos sistemas de distribuição e/ou transmissão; ou (ii) interrupções ou distúrbios que não
possam ser atribuídos a qualquer agente identificado do setor elétrico.

Eventuais obrigações indenizatórias impostas à Companhia oriundas de tal responsabilidade poderão acarretar em um
efeito substancial e adverso na condução dos nossos negócios, nos nossos resultados operacionais e na nossa condição
financeira. Isso significa que a Companhia poderá ser considerada responsável por quaisquer danos, independentemente
de culpa ou dolo.

Existem riscos adicionais relacionados à integridade dos empreendimentos. Em caso de eventual falha nesses
empreendimentos, podem ser causados danos às comunidades a jusante.

Um risco inerente à operação da Companhia, considerando suas instalações, é a possibilidade de rompimento ou
galgamento das barragens, o que pode causar, no caso das instalações que tem construções e habitantes em suas
proximidades, inundações nas propriedades vizinhas e até mesmo acidentes (fatais ou não). Nessas hipóteses, a
Companhia pode ser acionada judicialmente com pedidos de indenização e, consequentemente, sua situação financeira
poderá ser adversamente afetada. Além disso, a imagem da Companhia pode ser prejudicada na eventualidade de uma
dessas ocorrências.

A Companhia possui uma obrigação, prevista em seu Edital de Privatização e Contrato de Compra e Venda de
Ações, de expandir a capacidade instalada do seu sistema de geração, dentro do Estado de São Paulo, em pelo
menos 15% (quinze por cento) (aproximadamente 400MW) no período de oito anos a partir da assinatura do
Contrato de Concessão, cujo descumprimento poderá acarretar advertência, e/ou suspensão da participação da
Companhia em licitações estaduais e, ainda, ação judicial como a movida pelo Governo do Estado de São Paulo.

A Companhia assumiu, quando da aquisição de seu bloco de controle no processo de privatização, a obrigação de expandir
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a capacidade instalada do seu sistema de geração dentro do Estado de São Paulo em pelo menos 15% (aproximadamente
400MW ) no período de 8 (oito) anos, contados a partir da assinatura do Contrato de Concessão (portanto, até 20 de
dezembro de 2007), ou adquirir o equivalente em energia de terceiros, desde que tal energia seja proveniente de novos
empreendimentos construídos no Estado de São Paulo, por prazo superior a 5 (cinco) anos (“Obrigação de Expansão”).
Entretanto, devido às restrições legais e regulatórias supervenientes à privatização, em especial a implantação da Lei nº
10.848/2001 (“Modelo do Setor Elétrico”), as condições para o cumprimento da obrigação foram alteradas, dificultando
o cumprimento da Obrigação de Expansão, prevista no Edital de Privatização, conforme detalhado no item 7.9 –
“Outras Informações Relevantes - Estratégia da Companhia - Expansão da Capacidade Instalada” – deste Formulário de
Referência. Há, ainda, restrições regionais, como a insuficiência de potenciais hidráulicos do Estado de São Paulo, e
restrições ambientais, para a implantação de novas centrais termelétricas, além de incertezas quanto ao fornecimento de
gás natural.

Quanto às penalidades administrativas o Governo do Estado de São Paulo pode aplicar as seguintes penalidades previstas
na Lei de Licitações: (i) advertência; e/ou (ii) suspensão da participação da Companhia em licitações estaduais e na esfera
civil, algum tipo de responsabilização pelo não cumprimento da Obrigação de Expansão. O não cumprimento da Obrigação
de Expansão prevista pode impactar negativamente a imagem da Companhia.

Em 12 de agosto de 2011, foi movida ação judicial pelo Estado de São Paulo visando compelir a Companhia a cumprir com
a obrigação de expandir a capacidade instalada do seu sistema de geração em, no mínimo, 15% (quinze por cento) ou, em
caso de não cumprimento da referida obrigação, a pagar indenização por eventuais perdas e danos. Se as eventuais
perdas e danos forem de valor elevado, poderão afetar negativamente o fluxo de caixa e resultados da Companhia.
Para mais informações sobre esta ação, favor consultar o item 4.3 deste Formulário de Referência. Adicionalmente, em 15
de janeiro de 2008, foi proposta uma ação popular no intuito de obter aplicação das penalidades previstas no Contrato de
Concessão, que tratam da rescisão e/ou cancelamento da concessão, à Companhia e à Duke Energy International Geração
Paranapanema S.A., bem como a aplicação das demais penalidades (multas, intervenção, revogação da concessão,
extinção da concessão e reversão dos bens e instalações vinculados), pelo não cumprimento da Obrigação de Expansão.
Para maiores informações sobre esta ação, favor consultar o item 4.3 deste Formulário de Referência. Caso a sentença
seja desfavorável à Companhia, seu fluxo de caixa, receita, imagem e negócios podem ser adversamente afetados.

A Companhia pode ser afetada de forma adversa por decisões desfavoráveis em processos judiciais ou
administrativos.

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava envolvida em vários processos judiciais e administrativos
de natureza cível, tributária, trabalhista e ambiental. Alguns dos referidos processos envolvem montantes significativos.
Adicionalmente, a Companhia está sujeita a fiscalização por diferentes autoridades federais, estaduais e municipais,
incluindo fiscais, trabalhistas e ambientais. Essas autoridades poderão autuar a Companhia e tais autuações podem se
converter em processos administrativos e, posteriormente, em processos judiciais. Se o total ou uma parcela significativa
dessas ações e processos administrativos for decidido de forma desfavorável para a Companhia, isso pode ter um impacto
adverso relevante nos seus negócios, condição financeira, resultados operacionais e na sua imagem. Por fim, além dos
custos com honorários advocatícios para o patrocínio dessas causas, a Companhia poderá se ver obrigada a oferecer
garantias em juízo relacionadas a tais processos, o que poderia afetar a sua capacidade financeira. Para uma discussão
detalhada dos processos judiciais e administrativos relevantes, vide item 4.3. deste Formulário de Referência.
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O desenvolvimento de atividades em usinas da Companhia está sujeito ao licenciamento imobiliário.

Além das licenças ambientais, o desenvolvimento das atividades da Companhia nas usinas hidrelétricas está sujeito ao
licenciamento imobiliário por autoridades municipais e corpos de bombeiros locais. Para mais informações, vide item 4.1 (g)
– “Relacionados à regulação dos setores da economia nos quais a Companhia atua” – abaixo.

Caso a Companhia não consiga obter o licenciamento imobiliário necessário para as usinas, podem vir a ser aplicadas
diversas penalidades de acordo com o rigor do não cumprimento com o licenciamento imobiliário, tais como multas
sucessivas, suspensão ou interrupção do desenvolvimento de suas atividades em uma ou mais usinas, e, conforme o caso,
o fechamento de usinas. Uma vez que o desempenho das atividades das usinas é considerado um fator relevante para o
sucesso das operações, a falta de licenciamento imobiliário pode afetar negativamente sua capacidade de produção de
energia.

Eventuais déficits referentes ao antigo plano de previdência privada da Companhia Energética de
São Paulo (“CESP”) assumido pela Companhia poderão onerá-la financeiramente.

Quando da sua privatização, a Companhia assumiu a cobertura do déficit atuarial do plano de previdência privada vigente
até aquele momento, referente aos benefícios de aposentados e pensionistas e a garantia aos empregados ativos de um
benefício, na data de sua aposentadoria, proporcional ao serviço passado e eram ajustadas mensalmente pelo IGP-DI.
No final de cada exercício era feita uma avaliação atuarial e eventuais déficits ou superávits do plano eram acrescidos
ou subtraídos do saldo do contrato, promovendo um recálculo das parcelas remanescentes. É possível que eventuais
déficits referentes ao antigo plano de previdência privada venham a ocorrer no futuro, recursos adicionais poderão ser
requeridos, obrigando a Companhia a realizar novos aportes, impactando negativamente o fluxo de caixa e os resultados
da Companhia.

A Companhia é demandada atualmente e poderá ser demandada no futuro pelo sindicato que representa seus
empregados, sendo que uma condenação nestes processos poderá afetar adversamente os resultados da
Companhia.

A Companhia foi processada, e poderá vir a ser processada novamente no futuro, pelo sindicato que representa seus
empregados, atualmente Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Energia Elétrica do Estado de São Paulo, Sindicato
dos Eletricitários de Campinas e Sindergel Mococa. As demandas apresentadas envolvem diversas questões de natureza
trabalhista. O sindicato pode mover processos contra a Companhia como representante dos empregados da mesma e,
portanto, a amplitude dessas demandas poderá alcançar todos os empregados da Companhia. A Companhia não tem como
prever quais demandas serão feitas pelo sindicato no futuro e quais serão os montantes envolvidos numa eventual
condenação nestes processos. Uma condenação a pagamentos ou obrigações de fazer (que envolvam a necessidade de
recursos adicionais por parte da Companhia para atendê-las) poderão impactar adversamente as atividades e resultados
da Companhia. Adicionalmente, a publicidade dessa condenação poderá afetar negativamente a imagem da Companhia.

A Companhia é parte devedora em instrumentos de dívida que contêm hipóteses de vencimento antecipado da
respectiva dívida em caso de declaração de vencimento antecipado cruzado de outras dívidas da Companhia e
poderá celebrar outros instrumentos de dívidas e contratos de financiamento que prevejam esse tipo de condição.
O eventual descumprimento de qualquer obrigação da Companhia, no âmbito desses instrumentos/contratos,
poderá desencadear o vencimento antecipado de outras dívidas, gerando efeitos materiais adversos à Companhia.
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A Companhia é devedora em emissões de debêntures simples cujos instrumentos contemplam hipóteses de vencimento
antecipado automático da respectiva dívida em caso de declaração de vencimento antecipado de outras dívidas da
Companhia e/ou de sua controlada, cujo saldo devedor da dívida bruta (correspondente ao empréstimo e financiamento
circulante mais o não circulante), em 31 de dezembro de 2015 era de R$1,4 bilhão. A Companhia não tem como garantir
que ela e/ou sua controlada não irão contrair outras dívidas cujos instrumentos/contratos prevejam cláusula de vencimento
antecipado cruzado, bem como não pode garantir que as dívidas correspondentes não vencerão antecipadamente. Na
hipótese de vencimento antecipado de dívidas da Companhia e/ou de sua controlada, não há garantia de que os ativos e
fluxo de caixa poderão ser suficientes para quitar o saldo devedor dos respectivos instrumentos/contratos vigentes à época,
o que poderá resultar em impacto negativo nas finanças da Companhia.

Uma vez que parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos, esses
bens não estarão disponíveis para liquidação em caso de falência nem poderão ser objeto de penhora para garantir
a execução de decisões judiciais.

Uma parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos. Esses bens não estarão
disponíveis para liquidação em caso de falência ou penhora para garantir a execução de decisões judiciais, uma vez que
devem ser revertidos ao poder concedente, de acordo com os termos de seus contratos de concessão e com a legislação
aplicável. A Companhia não pode garantir que eventual indenização, à qual tem direito no caso de extinção antecipada da
Concessão, por parte do Poder Concedente, será suficiente para cobrir o valor de mercado dos bens revertidos, pois não
há, atualmente, regras claras e detalhadas que disciplinem o assunto. Essas limitações podem reduzir significativamente
os valores disponíveis aos seus credores em caso de liquidação, além de poder ter um efeito negativo em sua capacidade
de obter financiamentos.

Qualquer dificuldade na obtenção de novos financiamentos poderá ter um efeito adverso nas operações da
Companhia e no desenvolvimento de seu negócio.

A Companhia investiu R$ 185,9 milhões no ano de 2014 e planeja financiar investimentos futuros e outras necessidades
de liquidez com os recursos gerados por suas operações e eventuais empréstimos, se necessário.

A Companhia não poderá assegurar que será capaz de obter recursos suficientes para completar seu programa de
investimento ou para satisfazer suas demais obrigações de liquidez e recursos de capital. A dificuldade na obtenção de
recursos necessários poderá adiar ou impedir que complete seu programa de investimento e outros projetos, o que poderá
ter um efeito adverso em suas operações e no desenvolvimento de seu negócio e impacto negativo em sua imagem.

A ocorrência de danos ambientais envolvendo as atividades das empresas do grupo econômico da Companhia
pode gerar substanciais custos de recuperação ambiental, inclusive indenizações e sanções, que podem afetar
adversamente os negócios e o valor de mercado dos valores mobiliários da Companhia.

As atividades do setor de energia podem causar significativos impactos e danos ao meio ambiente. A legislação federal
impõe responsabilidade objetiva àquele que direta ou indiretamente causar degradação ambiental e, portanto, o dever de
reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados, independentemente de dolo ou culpa. A
legislação federal também prevê a desconsideração da personalidade jurídica da empresa poluidora, atribuindo
responsabilidade pessoal aos administradores, para viabilizar o ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do
meio ambiente. Como consequência a Companhia e seus respectivos administradores poderão ser obrigados a arcar com
o custo da reparação ambiental. O pagamento de indenizações ambientais substanciais ou despesas relevantes incorridas
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para custear a recuperação do meio ambiente poderá impedir, ou levar a Companhia a retardar ou redirecionar planos de
investimento em outras áreas, o que poderá afetar adversamente seus negócios, suas operações, e sua imagem.

A Incorporação talvez não resulte nos benefícios esperados, não tendo sucesso em diminuir ou não tendo impacto
na habilidade de vender as novas Units da Companhia que foram criadas após a Incorporação, inclusive na
forma de ADRs.

A Incorporação foi realizada para simplificar a estrutura acionária da Companhia, a qual poderá suscitar um aumento na
liquidez de seus valores mobiliários, incluindo aqueles representados pelos ADRs da Companhia, migrando para
negociação de Units em vez de negociação separada de ações ordinárias e preferenciais. Todavia, a Incorporação pode
não alcançar estes objetivos. Por exemplo, a Companhia não pode prever se uma liquidez de mercado para as novas Units
e ADRs da AES Tietê Energia S.A. (entidade legal remanescente da Incorporação) será melhor do que o antigo mercado
para as ações ordinárias e preferenciais e ADRs da AES Tietê S.A. e, caso o mercado seja melhor para as novas Units e
ADRs da AES Tietê Energia S.A., se esse aumento na liquidez para os valores mobiliários da Companhia se manterá
posteriormente. A Incorporação pode diminuir ou não ter impacto na habilidade de vender as novas Units da Companhia
que serão criadas após a Incorporação, inclusive na forma de ADRs.

A Companhia pode ser penalizada caso não consiga comprovar o lastro de energia necessário para cobertura de
suas vendas.

A Companhia é autorizada pela ANEEL a vender energia, em volume acima de sua energia assegurada, desde que tenha
contratos bilaterais de compra para lastrear essas vendas. A Companhia fica sujeita ao pagamento de penalidades caso
não consiga comprovar o lastro de energia para cobertura de suas vendas, conforme dispostos nas Regras e
Procedimentos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE (“CCEE”). A verificação do cumprimento dessa
regra é realizada mensalmente pela CCEE e considera os contratos de compra e venda de todos os agentes geradores e
comercializadores nos últimos 12 meses anteriores.

Renovação das concessões de geração

Com o final da Concessão, há risco dos investimentos realizados em modernização e reformas desde a licitação da
Companhia não serem reconhecidos pelo Poder Concedente e, portanto, não indenizados. A Lei 12.783 que prevê a
indenização dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados não alcança os
empreendimentos

da

AES

Tietê

Energia,

pois

sua

Concessão

é

posterior

à

Lei

8.987.

Risco de exposição a diferenças de preço entre submercados

Um dos tipos de risco de mercado é originado na diferença de preços spot (PLD) entre submercados (Norte, Nordeste,
Sudeste/Centro-Oeste e Sul). Ele ocorre quando a transmissão de energia entre subsistemas atinge o seu limite e, portanto,
obriga o Operador do Sistema (ONS) a despachar usinas de custo mais alto no submercado importador de energia.

Confidencialidade, disponibilidade e segurança cibernética da Companhia

A Companhia utiliza-se de diferentes infraestruturas e tecnologias de TI para a sua operação. Apesar de possuir um
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programa de segurança da informação robusto e uma gestão contínua dos serviços através do monitoramento dos
processos, ferramentas, infraestrutura tecnológica, não é possível assegurar a inexistência de risco residual de eventos
correlatos à tecnologia da informação.

b.

Relacionados ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

A Companhia poderá enfrentar conflitos de interesse em negociações com partes relacionadas

The AES Corporation (“AES Corporation”) detém 61,55% do capital votante da Companhia por meio da AES Holdings Brasil
Ltda. (“AES Holdings Brasil”), que, por sua vez, detém direta e indiretamente participação nas demais companhias do grupo
AES no Brasil como a AES Eletropaulo, AES Uruguaiana e outras, conforme descrito no item 15.4. A Companhia possui (i)
contrato de sublocação de parte de imóvel comercial celebrado entre a AES Eletropaulo (Sublocadora) e a Companhia
(Sublocatária); e (ii) contrato de prestação de serviços de gestão e administração, suporte e hospedagem dos serviços de
mensagem eletrônica da Companhia com a empresa AES Big Sky. Destaca-se também, que quase a totalidade da
garantia física da AES Tietê era vendida para a AES Eletropaulo por meio do Contrato de Compra e Venda de Energia
válido até 31 de dezembro de 2015.

Tais circunstâncias podem gerar conflitos de interesse entre essas empresas, impactando negativamente a implantação
de negócios entre a Companhia e as demais companhias do grupo.

A aprovação de certas matérias pelo Conselho de Administração eda Companhia e por seus acionistas está sujeita
à prévia aprovação por parte da BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR”) e da The AES Corporation (“AES
Corporation”).

Em virtude de acordo de acionistas da Companhia, celebrado entre a AES Holdings Brasil e a BNDESPAR, em 31 de
dezembro de 2015 que tem por objeto a definição de regras específicas sobre, entre outras matérias, (i) as relações entre
a AES Corporation, por meio da AES Holdings Brasil, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(“BNDES”), por meio da BNDESPAR, e (ii) o exercício do direito de voto na Companhia, a BNDESPAR terá direito a se
manifestar previamente e por escrito sobre qualquer das matérias indicadas no item 15.5 “d” deste Formulário de
Referência.

Além disso, a AES Holdings Brasil têm poderes para (i) eleger a maioria dos membros do conselho de administração;
(ii) impedir negociações significativas que demandem a aprovação dos acionistas; (iii) impedir uma mudança do controle da
Companhia, ainda que a mudança de controle seja de interesse dos demais acionistas; (iv) impedir uma fusão estratégica
com outra Companhia que poderia criar benefícios significativos para as empresas participantes da fusão; (v) limitar a
oportunidade dos demais acionistas de receber um ágio por suas ações em virtude de eventual reorganização societária,
incluindo incorporações, fusões, cisões e incorporação de ações; e (vi) influenciar a política de dividendos da Companhia.
O BNDESPAR, por sua vez, tem o direito de evitar a aprovação de determinadas matérias listadas no item 15.5 deste
Formulário de Referência.

Mudança no controle societário e descontinuidade da administração atual da Companhia.

A saída do controlador direto da Companhia poderá acarretar uma eventual descontinuidade da sua administração atual.
Neste caso, a Companhia não pode garantir que terá sucesso em manter a administração atual ou atrair membros
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qualificados para integrar sua administração. A saída de qualquer membro chave da administração da Companhia, ou a
incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado para integrá-la, pode causar um efeito adverso relevante nos seus
negócios, situação financeira, resultados operacionais e na sua imagem.

Os acionistas controladores da Companhia possuem responsabilidades que, caso não sejam cumpridas, podem
acarretar a extinção antecipada do Contrato de Concessão.

Dispõe a cláusula décima segunda do Contrato de Concessão No 92/99 de Uso de Bem Público para Geração de Energia
Elétrica, celebrado entre a União, por intermédio da ANEEL e a Companhia (“Contrato de Concessão”) que “o acionista
controlador obriga-se a introduzir no Estatuto Social da Concessionária disposição no sentido de não transferir, ceder ou,
de qualquer outra forma alienar, direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, as ações que fazem parte do controle
acionário da Companhia sem a prévia concordância da ANEEL”. O Estatuto Social da Companhia foi alterado no sentido
de adimplir com a obrigação estabelecida acima, nos termos da assembleia geral extraordinária realizada para tanto em 26
de fevereiro de 2008. Adicionalmente, a ANEEL emitiu a Resolução Normativa Nº 484, de 17 de abril de
2012, que dispões, no inciso “(II)” de seu artigo 5º que “depende de prévia anuência da ANEEL a transferência de controle
societário direto e indireto: (II) - de concessionária de uso de bem público e de autorizada para geração de energia elétrica
por aproveitamento de potencial hidráulico”.

Neste sentido, caso seja descumprida alguma obrigação contratual ou prevista na regulamentação aplicável, como as
supracitadas, o poder concedente poderá aplicar as penalidades previstas no Contrato de Concessão e na regulamentação
aplicável, bem como intervir na concessão e se, depois de instaurado o processo administrativo, for constatado que o
descumprimento persiste, poderá ser declarada a caducidade.

Em caso de descumprimento contratual, nos termos do Contrato de Concessão e regulamentação do setor, poderão ser
aplicadas as seguintes penalidades:

(i)

Advertência;

(ii)

Multa;

(iii)

Embargo de obras;

(iv)

Interdição de instalações;

(v)

Suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou

autorizações, bem como de impedimento de contratar com a ANEEL e de receber autorização para serviços e instalações
de energia elétrica;
(vi)

Intervenção administrativa; e

(vii)

Caducidade.

Uma vez verificada a ocorrência de qualquer penalidade, a Companhia poderá sofrer impacto adverso relevante em seu
resultado e fluxo de caixa, além do impacto negativo à imagem da Companhia.

c.

Relacionados aos seus acionistas

A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, que poderá ser captado com a emissão de valores
mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição da participação do investidor em seu capital

A Companhia poderá vir a precisar de capital adicional no futuro e esta captação poderá ser feita por meio da emissão de

PÁGINA: 27 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

4.1 - Descrição dos fatores de risco
valores mobiliários, que poderão constituir participação acionária ou dívida. Caso a Companhia emita valores mobiliários
que constituam participação acionária ou opção para sua aquisição, a participação societária dos investidores já existentes
poderá ser diluída.

Os proprietários das ações da Companhia podem não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio

De acordo com seu estatuto social, a Companhia deve pagar aos acionistas um dividendo anual obrigatório não inferior a
25% de seu lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Seu estatuto social
permite o pagamento de dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço anual ou semestral. A Companhia poderá ainda pagar juros sobre o capital próprio, limitados aos termos da
lei. Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício social poderão ser
imputados ao dividendo mínimo obrigatório do resultado do exercício social em que forem distribuídos.

Entretanto, a Companhia pode não pagar dividendos aos seus acionistas em qualquer exercício social se seus
administradores manifestarem ser tal pagamento desaconselhável diante da situação financeira da Companhia. Nesse
caso, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido pode ser (i) capitalizado; (ii) utilizado para
compensar prejuízo; ou (ii) destinado a uma reserva especial, podendo não ser disponibilizado para pagamento de
dividendos ou juros sobre o capital próprio. Para maiores informações sobre as regras de distribuição de dividendos e de
pagamento de juros sobre capital próprio da Companhia, vide item 3.4 deste Formulário de Referência.

A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão limitar a capacidade
de venda dos valores mobiliários da Companhia pelo preço e no momento desejado

Não há garantias de que haverá um mercado de negócios ativo e líquido para os valores mobiliários da Companhia.
Mercados de negócios ativos e líquidos, normalmente, resultam em menor volatilidade de preço e maior eficácia em efetuar
as ordens de compra e venda dos investidores. O preço de mercado dos valores mobiliários da Companhia poderá variar
significativamente em decorrência de inúmeros fatores, alguns dos quais estão fora de seu controle, como eventual falta de
atividade e de liquidez. Em caso de queda do preço de mercado dos valores mobiliários da Companhia, o investidor poderá
perder grande parte ou todo o seu investimento.

d.

Relacionados a seus fornecedores

Custos de contratação podem variar de acordo com a demanda de mercado devido à limitação do número de
fornecedores.

O atendimento das necessidades de manutenção da Companhia e das demandas de construção de novas obras são
efetivadas por um número limitado de fornecedores. Sendo assim, a Companhia está vulnerável à oferta e demanda do
mercado, principalmente em momentos em que existem grandes investimentos no setor elétrico, o que pode fazer com que
a Companhia pague preços elevados por esses serviços.

A incapacidade ou indisposição desses terceiros em prestar os serviços contratados pela Companhia com a qualidade
prevista em contrato, poderá: (i) provocar inadimplemento das obrigações regulatórias da Companhia, (ii) colocar em risco
a preservação de suas centrais geradoras, e/ou (iii) reduzir temporariamente a disponibilidade/capacidade de geração de
energia elétrica das suas centrais hidrogeradoras. Consequentemente, a Companhia poderá obter menor receita de vendas
no MRE e ter uma possível exposição ao mercado de curto prazo, o que poderá causar um efeito adverso sobre
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os resultados da Companhia e sua imagem. Ademais, a rescisão desses contratos de construção ou operação e
manutenção, ou a incapacidade da Companhia de renová-los ou de negociar novos contratos com outros prestadores de
serviço igualmente qualificados, tempestivamente e com preços similares, poderá causar um efeito adverso sobre seus
resultados.

Alguns problemas com subcontratadas podem afetar a Companhia de forma solidária.

Durante a execução de manutenções, as empresas contratadas utilizam recursos externos tais como subcontratações.
Devido a eventuais alterações das condições previstas na execução das manutenções, as subcontratadas podem não
suportar alterações de cenários e podem pleitear compensações financeiras diretamente da Companhia, impactando
adversamente seus resultados.

e.

Relacionados a seus clientes

A eventual redução da capacidade de pagamento dos clientes da Companhia pode afetar adversamente a condução
dos negócios e os resultados da Companhia.

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, 92,5% da receita bruta da Companhia foi proveniente de Contratos
de Venda de Energia (contratos bilaterais da Eletropaulo e outros clientes). Além desses contratos, a parcela remanescente
é comercializada no MRE e mercado spot. A ocorrência de qualquer situação que afete adversamente a capacidade dos
clientes da Companhia de honrarem com as obrigações financeiras previstas nos seus respectivos contratos, poderá ter
efeito adverso na conclusão dos negócios da Companhia e na sua condição financeira.

A partir de 2016, a Companhia pode não ter sucesso em realocar 100% da energia vendida atualmente à AES
Eletropaulo, o que pode impactar negativamente sua situação financeira e seu resultado.

Até 31 de Dezembro de 2015, quase totalidade da garantia física da Companhia era vendida para a AES Eletropaulo por
meio do Contrato de Compra e Venda de Energia. A partir de 2016, a Companhia passou a vender sua energia via contratos
no mercado livre e mercado regulado. Assim, a partir de 2016, a Companhia poderá ter eventual dificuldade em realoca a
sua garantia física, o que poderá comprometer a receita da Companhia e, consequentemente, causar um impacto negativo
em sua situação financeira e em seus resultados.

f.

Relacionados aos setores da economia nos quais a Companhia atua

Condições hidrológicas desfavoráveis podem afetar adversamente os resultados da Companhia.

Considerando que a geração da Companhia é proveniente de fonte hidrelétrica, o desempenho das atividades operacionais
da Companhia depende fortemente de condições hidrológicas. Além disso, de acordo com os dados do Operador Nacional
do Sistema Elétrico (“ONS"), aproximadamente 71% do suprimento de energia do Sistema Interligado Nacional (“SIN”), de
janeiro a setembro de 2015, foi gerado por usinas hidrelétricas. Como o SIN opera em sistema de despacho otimizado e
centralizado pelo ONS, cada usina hidrelétrica, incluindo as usinas hidrelétricas da Companhia, estão sujeitas a variações
nas condições hidrológicas verificadas tanto na região geográfica em que a Companhia opera como em outras regiões do
país. A região em que suas usinas hidrelétricas operam está sujeita a condições hidrológicas imprevisíveis, com desvios
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não cíclicos da média de chuvas. Em 2001, o Governo Federal da República Federativa do Brasil (“Governo Federal”)
instituiu o Programa de Racionamento com o objetivo de reduzir o consumo de eletricidade, de 1º de junho de 2001 até
28 de fevereiro de 2002. No final de 2012, enfrentamos um período de poucas chuvas que impactou no nível dos
reservatórios das usinas que integram o SIN, que determinou a necessidade de despacho das usinas termelétricas, a fim de
garantir a continuidade do atendimento elétrico-energético ao país. As condições hidrológicas desfavoráveis resultaram em
baixa disponibilidade energética no sistema brasileiro que se persistir poderá causar, entre outras coisas, a implementação
de programas amplos de conservação de eletricidade, incluindo incentivos à racionalização de energia ou mesmo reduções
compulsórias no consumo de eletricidade. É possível que períodos prolongados de chuvas abaixo da média afetem
negativamente os resultados financeiros futuros da Companhia e sua imagem perante os públicos estratégicos. A hidrologia
desfavorável configurada nos últimos anos provocou escassez de produção de energia hidrelétrica, uma vez que não
possibilitou acúmulo de água nos reservatórios. Diante deste cenário, o governo, de forma a manter o suprimento de
energia, tomou algumas medidas. Dentre estas medidas, destaca-se despacho térmico, geração de usinas eólicas e
biomassa e a importação de energia. Estes fatores impediram a geração hidrelétrica e fizeram com que os geradores
ficassem expostos ao mercado de energia de curto prazo ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD).

Em agosto de 2015 foi publicada a Medida Provisória nº 688/2015 que dispõe sobre a repactuação do risco hidrológico
suportado pelos geradores participantes do MRE referente à energia contratada no Ambiente Regulado e Ambiente Livre.
A publicação da Medida Provisória nº 688/2015 prevê a possibilidade de repactuação voluntária do risco hidrológico para
o gerador participante do MRE. A repactuação do risco hidrológico prevista na Medida Provisória nº 688/2015 é opcional
para cada gerador e sua atratividade dependerá das condições ainda a serem regulamentadas. A Companhia entende
que ainda não possui parâmetros suficientes para quantificar um risco advindo da aprovação da Medida Provisória nº
688/2015 uma vez que seu conteúdo ainda está em discussão no âmbito da ANEEL e dos poderes legislativo e
executivo. Além disso, a repactuação do risco hidrológico é voluntária, fazendo com que a empresa tenha a prerrogativa de
não aderir a referida repactuação caso as condições não sejam interessantes.

A diminuição na capacidade da Companhia de honrar com as obrigações previstas no Contrato de
Venda de Energia pode afetar adversamente seu resultado.

A ocorrência de qualquer situação que afete adversamente a capacidade da Companhia de honrar com as obrigações
previstas nos Contratos de Venda de Energia poderá ter efeito substancial e adverso na condução dos negócios, resultados
operacionais e condição financeira da Companhia.

Devido a Companhia ser uma empresa participante do MRE (Mecanismo de Realocação de Energia), eventuais montantes
de geração inferiores à sua garantia física podem ser compensados por outras usinas participantes deste mesmo
mecanismo, desta forma, a baixa produção de energia de uma empresa pode ser compensada pela produção excedente
de outra companhia, reduzindo a possibilidade do não cumprimento das obrigações previstas no Contrato de Venda de
Energia. No entanto, em período de escassez hidrológica, as usinas do mecanismo não geram a totalidade de sua garantia
física, gerando déficit ao MRE como um todo e afetando negativamente os negócios da Companhia.

Em agosto de 2015 foi publicada a Medida Provisória nº 688/2015 para discussão em audiência pública, que dispõe sobre a
repactuação do risco hidrológico suportado pelos geradores participantes do MRE referente à energia contratada no
Ambiente Regulado e Ambiente Livre. A publicação da Medida Provisória nº 688/2015 prevê a possibilidade de
repactuação voluntária do risco hidrológico para o gerador participante do MRE. A repactuação do risco hidrológico prevista
na Medida Provisória nº 688/2015 é opcional para cada gerador e sua atratividade dependerá das condições ainda a serem
regulamentadas. A Companhia entende que ainda não possui parâmetros suficientes para quantificar um risco advindo da
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aprovação da Medida Provisória nº 688/2015 uma vez que seu conteúdo ainda está em discussão no âmbito da ANEEL
e dos poderes legislativo e executivo. Além disso, a repactuação do risco hidrológico é voluntária, fazendo com que a
empresa tenha a prerrogativa de não aderir a referida repactuação caso as condições não sejam interessantes.

O impacto de um potencial déficit e o consequente racionamento da eletricidade, como ocorrido em
2001 e 2002, poderá ter um efeito relevante e adverso sobre os negócios e resultados operacionais da Companhia.

A energia hidrelétrica é a maior fonte de eletricidade no Brasil. Nos anos anteriores a 2001, a ocorrência de chuvas em
volumes substancialmente menores que as médias históricas e a falta de expansão da capacidade instalada do SIN (em
particular devido a entraves legais e regulatórios verificados no programa de expansão da capacidade termelétrica),
resultaram na redução acentuada dos níveis dos reservatórios nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país. De
forma a evitar a interrupção no suprimento de energia elétrica no Brasil, em 15 de maio de 2001, o Governo Federal
implantou um programa de redução do consumo de energia, que ficou conhecido como Programa de Racionamento. O
Programa de Racionamento estabeleceu índices de redução de consumo de energia para consumidores industriais,
comerciais e residenciais, que variavam de 15% a 25%, e durou de junho de 2001 a fevereiro de 2002. Mais recentemente,
desde 2012, observou-se um período de poucas chuvas que impactaram no nível dos reservatórios das usinas que integram
o SIN, que determinou a necessidade de despacho das usinas termelétricas, a fim de garantir a continuidade do
atendimento elétrico-energético ao país. Se o período de escassez de chuvas persistir, o Governo Federal poderá
implementar políticas e medidas que poderão ter efeito substancial e adverso na condução dos negócios da Companhia,
seus resultados operacionais e condição financeira.

g.

Relacionados à regulação dos setores da economia nos quais a Companhia atua

A extensa legislação e regulamentação governamental e eventuais alterações na regulamentação do setor elétrico
podem afetar os negócios e resultados da Companhia.

As atividades da Companhia são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL, que implementa as diretrizes do Ministério
de Minas e Energia (“MME”), órgão do Governo Federal responsável pela condução das políticas energéticas do país. As
instituições do setor elétrico brasileiro têm, historicamente, exercido um grau substancial de influência sobre a produção
de energia, que segue o despacho centralizado realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

Governo Federal estabeleceu novas políticas para o setor de energia, através da publicação da Lei n.° 10.848/2004,
que introduziu o Modelo do Setor Elétrico, alterando as diretrizes para os agentes setoriais. Qualquer medida regulatória
poderá exercer significativo impacto sobre as atividades da Companhia e causar um efeito adverso sobre seus
resultados. É possível mencionar o recálculo da garantia física das usinas, previsto para entrar em vigência a partir de
2016. Este recálculo, segundo o Decreto 2.655/1998, deveria ocorrer a cada 5 anos sendo que estando a redução limitada
a 5% ou 10% durante o período de concessão da usina. A primeira revisão, que estava prevista para ocorrer em 2004 e
foi postergada para entrar em vigência a partir de 2015, considera a metodologia de cálculo da garantia física das usinas,
cujo critério é a igualdade entre custo marginal de operação médio anual e de expansão, respeitando o limite de risco de
déficit de 5%, No final de 2014 foi postergada novamente a revisão da garantia física para 2016 e constituiu-se um grupo
de trabalho com participação de órgãos e entidades vinculadas ao Ministério de Minas e Energia, de agências
reguladoras do Poder Executivo e de instituições representativas do Setor Elétrico, com o objetivo de avaliar e propor
nova metodologia para este recálculo.
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A garantia física das usinas, somadas aos contratos de compra compõe o montante de energia que um gerador pode
vender. Caso ela seja reduzida, a Companhia terá que aumentar seus contratos de compra de energia elétrica para manter
sua capacidade de venda ou terá sua capacidade de venda reduzida. Em ambos os casos, a Companhia poderia ficar
sujeita a implicações comerciais negativas.

Em agosto de 2015 foi publicada a Medida Provisória nº 688/2015 para discussão em audiência pública, que dispõe sobre a
repactuação do risco hidrológico suportado pelos geradores participantes do MRE referente à energia contratada no
Ambiente Regulado e Ambiente Livre. A publicação da Medida Provisória nº 688/2015 prevê a possibilidade de
repactuação voluntária do risco hidrológico para o gerador participante do MRE. A repactuação do risco hidrológico prevista
na Medida Provisória nº 688/2015 é opcional para cada gerador e sua atratividade dependerá das condições ainda a serem
regulamentadas. A Companhia entende que ainda não possui parâmetros suficientes para quantificar um risco advindo da
aprovação da Medida Provisória nº 688/2015 uma vez que seu conteúdo ainda está em discussão no âmbito da ANEEL e
dos poderes legislativo e executivo. Além disso, a repactuação do risco hidrológico é voluntária, fazendo com que a empresa
tenha a prerrogativa de não aderir a referida repactuação caso as condições não sejam interessantes.

A concessão que autoriza a gerar energia elétrica a partir dos aproveitamentos hidrelétricos está sujeita à extinção
em alguns casos, o que pode afetar negativamente a Companhia.

Nos termos do Contrato de Concessão, foi outorgada à Companhia concessão referente ao aproveitamento hidrelétrico a
partir do qual ela gera a energia por ela comercializada. Tal concessão expira em 20 de dezembro de 2029. A Lei nº
8.987/1995 (“Lei de Concessões”) dispõe que a concessão poderá ser extinta, antes do término de seu prazo inicial de 30
anos, em caso de encampação ou de declaração de caducidade da concessão pelo poder concedente. Nos termos da Lei
de Concessões, a encampação depende de lei que autorize e ocorre para atender ao interesse público e se fará após o
pagamento de prévia indenização. A caducidade poderá ser declarada no caso de descumprimento, por parte da
Companhia, das obrigações previstas em seu Contrato de Concessão e na legislação e regulamentação aplicáveis.

A Companhia também pode requerer a extinção da concessão em caso de descumprimento pelo poder concedente de
suas obrigações, mas para tanto é necessária uma ação judicial específica, nos termos da subcláusula nona, Cláusula
Décima Primeira do Contrato de Concessão. Nesta hipótese a Companhia não poderá interromper ou paralisar a geração
de energia elétrica enquanto não transitar em julgado a decisão judicial que decretar a extinção do Contrato.

O término antecipado do Contrato de Concessão pode gerar efeito substancial e adverso na condução dos seus negócios,
resultados operacionais e condição financeira e imagem.

A ANEEL pode impor penalidades à Companhia por descumprimento de qualquer disposição de seu contrato de concessão
e nas autorizações de suas PCH’s.

Dependendo da gravidade do inadimplemento, tais penalidades podem incluir o seguinte:

•

advertências;

•

embargo de obras;

•

interdição de instalações;

•

intervenção administrativa;

•

caducidade;

•

suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou
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autorizações, bem como de impedimento de contratar com a ANEEL e de receber autorização para serviços
e instalações de energia elétrica;
•

multas aplicadas no valor máximo, por infração incorrida, de 2% (dois por cento) do valor do faturamento anual da

Concessionária ou do valor estimado da energia produzida, correspondente aos doze meses anteriores à lavratura do
auto de infração, ou estimado para um período de doze meses, caso não esteja
em operação, ou operando por um período inferior a doze meses; e
•

revogação da autorização.

As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo, guardando proporção com a gravidade da infração,
assegurando-se à concessionária ou autorizada o direito de defesa e ao contraditório. Nos casos de descumprimento das
penalidades impostas por infração, ou descumprimento de notificação ou determinação do Poder Concedente para
regularizar a prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão ou a revogação da autorização.

A ANEEL pode ainda, e sem prejuízo das penalidades descritas acima, intervir nas concessões para assegurar a adequada
exploração dos aproveitamentos hidrelétricos e o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis.

Qualquer das penalidades descritas acima, bem como a perda das concessões pela Companhia e a intervenção da ANEEL
nas concessões, podem gerar um efeito relevante e adverso na condução dos negócios da Companhia, resultados
operacionais e condição financeira.

Novas regras para a venda de energia elétrica e condições de mercado poderão, no futuro, afetar os preços de
venda de energia elétrica praticados pela Companhia.

A Lei 10.848, de 15 de março de 2004, conforme alterada obriga que as distribuidoras de energia elétrica contratem
somente no Ambiente de Contratação Regulada através de leilões públicos de energia e que consumidores livres e
comercializadores contratem energia no Ambiente de Contratação Livre, através de contratos bilaterais livremente
negociados.

Em decorrência de alterações nas condições de mercado e dependendo da estratégia da Companhia em comercializar
sua energia nos ambientes livre ou regulado, a Companhia poderá não conseguir contratar a totalidade, ou não conseguir
contratar com preços adequados a garantia física da Companhia, e qualquer dessas situações poderá ter efeito substancial
e adverso na condução dos seus negócios, resultados operacionais, condição financeira e imagem.

As atividades da Companhia, incluindo os equipamentos, instalações e operações estão sujeitos a uma extensa
legislação ambiental, segurança do trabalho e de saúde, que pode vir a se tornar mais rigorosa no futuro e pode
resultar em aumento de obrigações e de gastos de capital.

A atividade de geração de energia está sujeita a extensa legislação e fiscalização ambiental, de segurança do trabalho e
de saúde nas esferas federal, estadual e municipal. A violação ou não cumprimento à legislação sujeita a empresa a
sanções administrativas, tais como multas substanciais de até R$50 milhões, cassação de licenças e até mesmo paralisação
de atividades, além de responsabilização civil e criminal dos administradores, essa última prevista na Lei 9.605/1998, que
dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Tais fatos
podem representar aumento nos custos ou investimentos necessários ao atendimento à legislação e poderão ter efeito
substancial e adverso na condução dos negócios da Companhia, seus resultados operacionais, sua condição financeira e
imagem.
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A não obtenção, renovação ou regularização das licenças em vigor poderá ter efeito substancial e adverso na condução
dos negócios da Companhia, em seus resultados operacionais, condições financeiras e imagem.

Alterações nas leis e regulamentos podem afetar de maneira adversa os negócios de empresas do setor de energia
elétrica.

As empresas atuantes no setor elétrico, em particular as geradoras, estão sujeitas a uma rigorosa legislação ambiental nas
esferas federal, estadual e municipal no tocante, dentre outros, às intervenções em áreas especialmente protegidas. Tais
empresas necessitam de licenças e autorizações de agências governamentais para a condução de suas atividades. Na
hipótese de violação ou descumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e autorizações, as empresas podem sofrer
sanções administrativas, tais como multas, embargo ou suspensão de atividades, cancelamento de licenças e revogação
de autorizações, além de responsabilização civil e criminal. As agências governamentais ou outras autoridades podem
também editar novas regras mais rigorosas ou adotar interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes,
que podem obrigar as empresas do setor de energia elétrica, a empregar recursos adicionais na adequação ambiental,
inclusive na obtenção de licenças ambientais para instalações e equipamentos anteriormente não sujeitos a licenciamento
ambiental. As agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira significativa a emissão
das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento dos negócios de empresas do setor elétrico, prejudicando
cronogramas de implantação de projetos. Qualquer ação nesse sentido por parte das agências governamentais poderá
afetar de maneira negativa os negócios do setor de energia elétrica e gerar um efeito negativo sobre os negócios e
resultados da Companhia.

Em agosto de 2015 foi publicada a Medida Provisória nº 688/2015 para discussão em audiência pública, que dispõe sobre a
repactuação do risco hidrológico suportado pelos geradores participantes do MRE referente à energia contratada no
Ambiente Regulado e Ambiente Livre. A publicação da Medida Provisória nº 688/2015 prevê a possibilidade de
repactuação voluntária do risco hidrológico para o gerador participante do MRE. A repactuação do risco hidrológico prevista
na Medida Provisória nº 688/2015 é opcional para cada gerador e sua atratividade dependerá das condições ainda a serem
regulamentadas. A Companhia entende que ainda não possui parâmetros suficientes para quantificar um risco advindo da
aprovação da Medida Provisória nº 688/2015 uma vez que seu conteúdo ainda está em discussão no âmbito da ANEEL e
dos poderes legislativo e executivo. Além disso, a repactuação do risco hidrológico é voluntária, fazendo com que a
empresa tenha a prerrogativa de não aderir a referida repactuação caso as condições não sejam interessantes.

h.

Relacionados aos países estrangeiros onde o emissor atue

Não aplicável, pois a Companhia atua somente em território brasileiro.

i.

Relacionados aos países estrangeiros onde o emissor atue

Não aplicável, pois a Companhia atua somente em território brasileiro.

j.

Relacionadas a questões ambientais

Os riscos socioambientais aos quais a Companhia e suas controladas estão sujeitos estão descritos ao longo do item 4.1
deste Formulário de Referência.
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O governo brasileiro exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a
conjuntura econômica e política brasileira, podem afetar adversamente a Companhia.
O governo brasileiro poderá intervir na economia nacional e realizar modificações significativas em suas políticas e normas
monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias. As medidas tomadas no passado pelo governo brasileiro para controlar a inflação,
além de outras políticas e normas, implicaram aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de salários
e preços, bloqueio ao acesso a contas bancárias, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações,
entre outras medidas. Não se tem controle sobre quais medidas ou políticas o governo brasileiro poderá adotar no futuro, e
não há como prevê-las. Os negócios da Companhia, sua situação financeira, o resultado das operações e as perspectivas
poderão ser prejudicados de maneira significativa por modificações relevantes nas políticas ou normas que envolvam ou
afetem fatores, tais como:
 instabilidade social e política;
 expansão ou contração da economia global ou brasileira;
 controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;
 flutuações cambiais relevantes;
 alterações no regime fiscal e tributário;
 liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
 taxas de juros;
 inflação;
 política monetária;
 política fiscal;
 risco de preço;
 risco hidrológico;
 risco regulatório;
 risco país;
 racionamento de energia; e
 outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.
A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do governo brasileiro nas políticas ou normas que venham a afetar
esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e pode aumentar a volatilidade do
mercado brasileiro de valores mobiliários e dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras. Tais
incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão afetar adversamente a Companhia.
A Diretoria entende que o impacto deste risco para a Companhia é alto, no entanto, não é possível serem mensurados de
antemão os impactos financeiros nos negócios e na situação financeira da Companhia.
A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como os negócios da Companhia.
Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido constantes variações com relação ao Dólar e outras
moedas fortes ao longo das últimas quatro décadas. Durante todo esse período, o governo brasileiro implementou diversos
planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas
(durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles
cambiais e mercado de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o Real
e o Dólar e outras moedas.
O Real vem apresentando nos últimos anos desvalorização com relação ao Dólar, com o fechamento da moeda no ano de
2014 com uma paridade de R$ 2,6562. No ano de 2015, a desvalorização mostrou-se ainda mais acentuada, atingindo
47,1% com o Dólar cotado a 3,9048 ao fim de 2015.
A Companhia não possui, e a AES Tietê não possuía, nenhuma dívida indexada ao dólar, mas a AES Tietê possuía uma
causa em litígio envolvendo compra de energia elétrica proveniente da usina hidrelétrica de Itaipu, com valores
referenciados em dólares. Considerando que a AES Tietê provisionava o valor da causa, qualquer variação cambial impacta
o resultado da Companhia.
Destaca-se que a desvalorização do Real em relação ao Dólar pode criar pressão inflacionária adicional no Brasil e acarretar
aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo, bem como afetar
adversamente a Companhia, conforme será tratado nos itens Risco de Inflação e Risco de taxa de juros e indexadores,

PÁGINA: 35 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
abordados a seguir.
De acordo com a Lei nº. 12.783/13, o risco cambial envolvendo a compra de energia da usina de Itaipu deixará de ser de
responsabilidade das distribuidoras e passará a ser de responsabilidade da Eletrobrás. Entretanto, esse mecanismo ainda
depende de regulamentação da Aneel.
A Diretoria entende que o impacto deste risco para a Companhia é médio, no entanto, não é possível serem mensurados de
antemão os impactos financeiros nos negócios e na situação financeira da Companhia.
O aumento ou a manutenção de elevadas taxas de juros reais pode causar um efeito adverso à economia brasileira
e à Companhia
As altas taxas de juros têm afetado adversamente a economia brasileira e podem afetar negativamente os negócios da
Companhia. Durante o ano de 2002, o Banco Central aumentou a taxa de juros base do Brasil, de 19,0% para 25,0%, como
resultado da crescente crise econômica da Argentina, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, como também do
menor nível de crescimento da economia dos EUA e da incerteza econômica causada pelas eleições presidenciais
brasileiras, dentre outros fatores. Durante o ano de 2003, o Banco Central reduziu a taxa de juros base do Brasil de
25,5% para 16,5%, refletindo um período favorável e taxas de inflação em linha com a política de metas de inflação do
Banco Central. De forma geral, a taxa de juros de curto prazo do Brasil, em decorrência da determinação pelo Banco
Central, seguiu tendência de queda chegando ao final de 2012 em nível mínimo histórico, contudo comparando
mundialmente se mantêm em alto nível.
Em 31 de dezembro de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e 2015 as taxas de juros de curto prazo foram
11,2%, 13,7%, 8,7%, 10,7%, 11,0%, 7,2%, 10,0%, 11,75% e 14,25% ao ano, respectivamente, conforme o Comitê de Política
Monetária – COPOM. Após encerrar o ano de 2012 com a menor taxa de juros da história do país, a retomada da inflação em
2013, início de 2014 e 2015 obrigou o Banco Central a utilizar o mecanismo de elevação da taxa de juros. Esta pressão
inflacionária, poderá ser mantida durante o ano de 2016 poderá ainda causar elevação na taxa de juros.
Taxas de juros reais elevadas, se mantidas por um período relevante de tempo, tendem a inibir o crescimento econômico
e em consequência a demanda agregada por energia.
Adicionalmente, em razão da Incorporação da AES Tietê, a Companhia assumiu empréstimos e financiamentos contratados
pela AES Tietê junto a instituições financeiras para fazer frente à necessidade de caixa para investimentos e crescimento.
Consequentemente, a Companhia está exposta ao risco de flutuações relevantes na taxa juros, especialmente em função
de dívidas referenciadas em Taxa Relativa aos Certificados de Depósitos Interbancários (“CDI”). Os principais empréstimos
assumidos pela Companhia têm encargos financeiros correspondentes a juros entre 0,79% e 2,15% ao ano mais a variação
do CDI e 108,20% do CDI e ao IPCA mais spread de 8,43%, enquanto o preço do Contrato de Compra e Venda de Energia
com a AES Eletropaulo, por sua vez, é indexado à variação do Índice Geral de Preços - Mercado (“IGP-M”).
Consequentemente, o resultado da Companhia é afetado pela variação de ambos os indicadores. Caso tais índices
sofram flutuações significativas, (i) os custos necessários para a Companhia se refinanciar podem aumentar
consideravelmente e (ii) a receita operacional pode variar em detrimento dos contratos de energia, impactando o resultado da
Companhia.
Adicionalmente, a oscilação nos índices de inflação e nas taxas de juros de financiamentos podem afetar a análise e a
decisão de investimentos futuros que a Companhia pretende fazer nos próximos anos.
A tabela a seguir demonstra os empréstimos e financiamentos assumidos pela Companhia os quais se utilizam de
flutuações de taxas de juros como forma de remuneração dos credores da Companhia:
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A Diretoria entende que o impacto deste risco para a Companhia é médio. Uma análise de sensibilidade desse risco é
apresentada no item 5.2.
A inflação e os esforços do governo brasileiro de combate à inflação podem contribuir significativamente para a
incerteza econômica no Brasil, o que pode afetar adversamente a Companhia.
No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A inflação e algumas medidas tomadas pelo
governo brasileiro no intuito de controlá-la, combinada com a especulação sobre eventuais medidas governamentais
a serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza
econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro . Mais
recentemente, a taxa anual de inflação medida pelo IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, caiu de 20,10%
em 1999 para 11,3% em 2010, continuou em queda em 2011, fechando o ano com variação de 5,1%, encerrou o
ano de 2012 com alta de 7,8% e apresentou alta de 5,53% em 2013, 3,6% em 2014, e 10,54% em 2015. O índice
anual de preços, por sua vez, conforme medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi de 8,9% em 1999, 5,9% em 2010, 6,5% em 2011,
5,8% em 2012 e 5,9% em 2013 e 6,4% em 2014 e 10,67% em 2015. As medidas do governo brasileiro para controle d a
inflação frequentemente têm incluído a manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo
assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Como consequência, as taxas de juros oficiais no
Brasil no final de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 foram de 11,2%, 13,7%, 8,7%, 10,7% e 11,0%,
7,2%, 10,0%,11,75%, e 14,25% ao ano, respectivamente, conforme estabelecido pelo COPOM.
Eventuais medidas futuras do governo brasileiro, inclusive redução das taxas de juros, intervenção no mercado de câmbio e
ações para ajustar ou fixar o valor do Real poderão desencadear aumento de inflação. Se o Brasil experimentar inflação
elevada no futuro, as controladas da Companhia podem não ser capazes de reajustar os preços que cobram dos seus
clientes e pagadores, para compensar os efeitos da inflação sobre a estrutura de seus custos, o que poderá resultar em
aumento dos custos da Companhia e afetá-la adversamente.
A Diretoria entende que o impacto deste risco para a Companhia é médio, no entanto, não é possível serem mensurados de
antemão os impactos financeiros nos negócios e na situação financeira da Companhia.
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de economia emergente e nos
Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de
mercado dos valores mobiliários da Companhia.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus,
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países da América Latina, outros países de economia
emergente, os Estados Unidos e a Europa. Embora a conjuntura econômica desses países possa ser significativamente
diferente da conjuntura econômica do Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar
um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises nesses países
podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários
de emissão das empresas controladas p e l a Companhia.
No passado, o desenvolvimento de condições econômicas adversas em outros países do mercado emergente resultou, em
geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos externos investidos no Brasil. A crise financeira
originada nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2008 resultou em um cenário recessivo em escala global, com
diversos reflexos, que, direta ou indiretamente, afetaram, e afetam, de forma negativa o mercado acionário e a economia
do Brasil, tais como oscilações nas cotações de valores mobiliários de companhias abertas, falta de disponibilidade de crédito,
redução de gastos, desaceleração generalizada da economia mundial, instabilidade cambial e pressão inflacionária.
Recentemente, a crise da dívida pública Europeia levou a uma redução de crédito e posterior aversão ao risco, podendo
resultando em um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos, que, direta ou indiretamente, afetaram, e afetam,
de forma negativa o mercado acionário e a economia do Brasil, tais como oscilações nas cotações de valores mobiliários de
companhias abertas, falta de disponibilidade de crédito, redução de gastos, desaceleração generalizada da economia
mundial, instabilidade cambial e pressão inflacionária.
Qualquer dos acontecimentos acima mencionados poderá prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários da
Companhia, além de dificultar seu acesso ao mercado de capitais e ao financiamento de suas operações no futuro, em
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termos aceitáveis ou absolutos, o que pode afetar adversamente a Companhia e sua liquidez.
A Diretoria entende que o impacto deste risco para a Companhia é médio, no entanto, não é possível serem mensurados de
antemão os impactos financeiros nos negócios e na situação financeira da Companhia.

Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados da Companhia.
O Governo Federal pode implementar alterações no regime fiscal que afetam a Companhia. Estas alterações incluem criação
de novas leis, mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada
a determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga
tributária, o que poderá, por sua vez, influenciar a lucratividade e afetar adversamente os preços de energia, podendo impactar,
consequentemente, o resultado financeiro da Companhia. Não há garantias de que a Companhia e suas controladas serão
capazes de manter seus preços, seus fluxos de caixa projetados ou sua lucratividade se ocorrerem aumentos significativos
nos tributos aplicáveis às suas operações e atividades. Caso não haja o repasse desses tributos adicionais aos
consumidores em valores suficientes e prazo hábil, os resultados operacionais e condição financeira da Companhia podem
ser adversamente afetados.
A Diretoria entende que o impacto deste risco para a Companhia é alto, no entanto, não é possível serem mensurados de
antemão os impactos financeiros nos negócios e na situação financeira da Companhia.
O declínio no nível de atividade econômica e a consequente estagnação ou desaceleração do crescimento do
PIB brasileiro e mundial pode reduzir a demanda da Companhia.
Os resultados operacionais da Companhia são afetados pelo nível de atividade econômica no Brasil e no mundo. Uma
diminuição da atividade econômica brasileira e mundial tipicamente resulta em redução dos eventos produtivos que, por sua
vez, implica redução do consumo de energia. A desaceleração do crescimento do PIB brasileiro e mundial afeta os resultados
operacionais da Companhia adversamente. A diminuição da atividade econômica resulta em redução dos eventos produtivos que
por sua vez implica na redução do consumo de energia e na realização de novos certames de energia nova.
A Diretoria entende que o impacto deste risco para a Companhia é alto, no entanto, não é possível serem mensurados de
antemão os impactos financeiros nos negócios e na situação financeira da Companhia.
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Em razão da Incorporação da AES Tietê S.A. (“AES Tietê”) no âmbito da Reorganização descrita no item 3.3 deste
Formulário de Referência, a Companhia sucedeu a AES Tietê de forma universal, inclusive com relação aos processos
administrativos e judiciais nos quais ela figurava como parte. Descrevemos abaixo os processos administrativos judiciais
individualmente relevantes para Companhia, incluindo aqueles assumidos em razão da Incorporação.

PROCESSOS JUDICIAIS DA COMPANHIA ANTES MESMO DA INCORPORAÇÃO

Contingências Cíveis

Na data deste Formulário de Referência, não havia processos judiciais de natureza cível relevantes aos interesses da
Companhia.

Contingências Trabalhistas

Na data deste Formulário de Referência, não havia processos judiciais de natureza trabalhista relevantes aos interesses
da Companhia.

Contingências Tributárias

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia era parte em 4 processos de natureza tributária, sendo 1

na

esfera judicial e 3 na esfera administrativa, todos relevantes aos seus interesses. A Companhia figurava como autora
no processo judicial, cuja classificação de perda é definida como provável, no valor de R$34,2 milhões, e a Companhia
figurava como ré nos 3 processos administrativos, os três com classificação de perda definida como possível, totalizando o
valor de R$ 522,4 milhões (data-base dezembro de 2014). Os detalhes de tais processos encontram-se discriminados
abaixo:

Processo n°

19515.001329/2010-04

a) juízo

Esfera Administrativa

b) instância

2ª Instância

c) data de
instauração
d) partes no
processo

02/07/2010
Autor: Receita Federal do Brasil
Réu: Companhia Brasiliana de Energia S.A.

e) valores, bens ou
direitos envolvidos

R$404,4 milhões (dezembro de 2015)
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f) principais fatos

Auto de Infração lavrado pela Receita Federal exigindo o
recolhimento de valores supostamente devidos a título de IRPJ e
CSLL decorrentes da glosa de prejuízos fiscais e base negativa de
CSLL compensados com débitos tributários sem a aplicação do
limite legal de 30% estabelecido na Lei nº 9.065/95, motivada
pela incorporação da empresa AES Transgás Empreendimentos
S.A. Foram proferidas decisões de 1ª e 2ª instância desfavoráveis
aos interesses da Companhia. Em decorrência, foram opostos
embargos de declaração, os quais não foram providos. Em
decorrência, foi interposto recurso especial. Em Março de 2016, fo
proferida decisão que negou provimento ao recurso especial, dando
ensejo a oposição de embargos de declaração. Em Abril/2016, fo
proferida decisão que rejeitou os embargos de declaração da
Companhia. Com isso, tornou-se definitiva decisão administrativa
desfavorável aos interesses da Companhia. Será proposta ação
para discussão judicial da matéria. O prognóstico de perda
permanece inalterado, pois considera, além dos argumentos
jurídicos, o entendimento dos Tribunais Superiores.

g) chance de perda

Possível

h) impacto em caso de Possibilidade de discussão judicial com a apresentação da respectiva
perda
valores.
i) valor provisionado

N/A

PROCESSOS JUDICIAIS DA AES TIETÊ S.A. ASSUMIDOS EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO

Contingências Cíveis

Em 30 de dezembro de 2015, a AES Tietê possuia 35 processos judiciais cíveis em andamento nos quais é parte, sendo
que os considerados relevantes para os interesses da AES Tietê estão abaixo discriminados. Em 30 de dezembro de 2015,
o valor provisionado nas demonstrações financeiras consolidadas da AES Tietê totalizava R$2,42 milhões para as ações
cíveis, o montante de R$31,2 milhões para o processo judicial que discute perdas relativas ao Despacho ANEEL no. 288 e
o montante de R$34,3 milhões referente a provisões para perdas sobre repasse de energia elétrica de Itaipu. Abaixo, estão
detalhados os principais processos nos quais a AES Tietê estava envolvida. A AES Tietê está envolvida em outros
processos cuja probabilidade de perda está avaliada como possível, os quais não foram divulgados em função de ter sido
estabelecido o montante mínimo de R$5,0 milhões para fins de divulgação. Abaixo, estão detalhados os principais
processos nos quais a AES Tietê estava envolvida.

Processos Judiciais Relevantes:

I-

Discussões judiciais tendo a AES Tietê como Ré, ou que podem envolver dispêndio de valores:
Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração
d) partes no processo

2002.34.00.026509-0
15ª Vara Federal da Seção Judiciária da Justiça Federal do
Distrito Federal
2ª instância
22/08/2002
Autor: AES Sul - Distribuidora Gaúcha de Energia S/A
Réus: A AES Tietê, AES Uruguaiana, ANEEL, dentre outros.
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e) valores, bens ou direitos
envolvidos.

f) principais fatos

g) chance de perda

R$31,2 milhões (dezembro/2015), atualizado e com encargos incidentes já
considerando o valor de R$7,9 milhões retirado da conta da AES Tietê em
novembro de 2008, registrado na contabilidade como despesa de energia
comprada.
Em 16 de maio de 2002, a ANEEL publicou o Despacho ANEEL nº 288,
que introduziu alterações em certas regras de comercialização do então
existente Mercado Atacadista de Energia - MAE, e por isso, determinou o
refazimento dos números obtidos pelo MAE na data de 13 de março de
2002, os quais reconheciam a AES Tietê como devedora no mercado de
curto prazo. Aplicando- se as diretrizes de tal Despacho, a AES Tietê teria
sua posição alterada no mercado, passando de devedora a credora.
Todavia, a AES Sul, sociedade sob controle comum à AES Tietê, e que foi
o principal agente do mercado alcançado pelos efeitos das alterações
instituídas pelo Despacho ANEEL nº 288, pois passou de credora a
devedora do mercado e, por isso, ingressou em Juízo buscando a
anulação do referido despacho e uma decisão de tutela antecipada para
fazer valer as regras do mercado sem os efeitos do Despacho ANEEL nº
288. A tutela antecipada foi deferida à AES Sul, assim a CCEE, sucessora
do MAE, elaborou nova liquidação, agora sem os efeitos do Despacho
ANEEL nº 288, mediante a qual a AES Tietê restou devedora do mercado.
Em 29 de julho de 2012, a ação da AES Sul foi julgada improcedente em
primeira instância, porém, a segunda instância, em 27 de março de 2014,
considerou procedente o pedido de anulação do Despacho ANEEL nº
288.
Em 15 de janeiro de 2016 a segunda instância negou provimento aos
embargos de declaração opostos pela AES Tietê, demais agentes de
mercado e ANEEL contra a decisão favorável de mérito à AES Sul.
Contra esta decisão foram opostos embargos infringentes pelos réus
ainda em segunda instância. Na presente data aguarda-se o julgamento
do recurso.
Provável

Com relação ao pedido de anulação do Despacho 288 da ANEEL, caso a
ação seja julgada procedente e declare a nulidade do Despacho, o
impacto para a AES Tietê será o pagamento do valor provisionado pela
h) impacto em caso de perda AES Tietê no montante de R$31,2 milhões atualizado com encargos
incidentes, o qual já considera o abatimento do valor de R$7,9 milhões
retirado da conta da AES Tietê em novembro de 2008 (em cumprimento a
decisão liminar emitida no processo), cujo registro contábil foi classificado
como despesa de energia comprada.
i) valor provisionado

R$31,2 milhões (31/12/2015)

Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração

2008.61.00.001297-0
2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo
2ª Instância
15/01/2008
Autor: Wilson Marques de Almeida, Gentil Teixeira de Freitas, Djalma de
Oliveira, Rogério da Silva, Sebastião Moreira Arcanjo, Osvaldo Passador
e Júnior e Carlos Rogério Araújo.
Réu: AES Tietê S.A., União Federal, Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL e Duke Energy International Geração Paranapanema.

d) partes no processo

e) valores, bens ou direitos
envolvidos

f) principais fatos

g) chance de perda

Valor inestimável.
Trata-se de discussão sobre a expansão da capacidade de Geração da
AES Tietê prevista no Edital de Privatização nº SF/002/99, onde os
autores pedem a aplicação das penalidades previstas no Contrato de
Concessão. Em 22 de setembro de 2010 foi proferida decisão favorável à
AES Tietê em Primeira Instância, extinguindo o processo com base no
artigo 267, IV do Código de Processo Civil, pois os autores deixaram de
se manifestar no tempo determinado pelo Juízo sobre a correta indicação
das pessoas físicas que deveriam ser rés no processo. Em 05 de outubro
de 2010 foi interposto recurso de Embargos de Declaração pelos autores
os quais foram julgados improcedentes em 03 de dezembro de 2010. Em
15 de dezembro de 2010, o Ministério Público apresentou manifestação
no sentido da manutenção da sentença, reiterando sua posição em 14 de
julho de 2015. O processo encontra-se concluso com o Desembargador
Ney Junior desde 1º de setembro de 2015. Aguarda-se julgamento do
recurso de Apelação apresentado pelos autores.
Remota
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Caso os pedidos formulados na ação sejam atendidos, o impacto para a
h) impacto em caso de perda AES Tietê seria: a aplicação de multas, intervenção e a revogação e/ou
extinção da sua concessão em razão do suposto descumprimento da
cláusula do contrato.
i) valor provisionado

Não há

Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração

0029815-97.2011.8.26.0053
14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital/SP
1ª Instância
12/08/2011
Autor: Estado de São Paulo
Réu: AES Tietê
O valor envolvido é inestimável.

d) partes no processo
e) valores, bens ou direitos
envolvidos

O Edital de Privatização previa a obrigação da AES Tietê de expandir a
capacidade instalada do seu sistema de geração em, no mínimo, 15%
(quinze por cento) no período de oito anos contados a partir da data de
assinatura do Contrato de Concessão, ocorrida em 20 de dezembro de
1999. O Edital também previa que esta expansão deveria ser realizada
por meio da implantação de novos empreendimentos no Estado de São
Paulo ou através da contratação de energia de terceiros, proveniente de
novos empreendimentos construídos no Estado de São Paulo, por prazo
superior a cinco anos e respeitando as restrições regulamentares.

f) principais fatos

De forma a cumprir com tal obrigação, a AES Tietê, logo após seu leilão
de privatização, envidou esforços sob o antigo modelo do setor elétrico
para ampliar seu parque gerador. Esses esforços foram realizados por
meio de 2 (dois) grandes projetos termelétricos.
Entretanto, a partir de 2004, sobrevieram profundas mudanças no
ambiente regulatório do setor elétrico brasileiro que tornaram o
cumprimento da obrigação de expansão, acima referida, inviável. Tais
mudanças, somadas a outros motivos alheios à vontade da AES Tietê,
tais como as condições de fornecimento de gás natural, insuficiência de
recursos hídricos e ações judiciais propostas pelo Ministério Público
Estadual, impossibilitaram a continuidade desses projetos.
Desde então, a AES Tietê vem diligenciando junto à Secretaria de Energia
do Estado de São Paulo, com o objetivo de rever a obrigação de
expansão para readequá-la à nova realidade setorial/regulamentar.

Em 12 de agosto de 2011, foi movida ação pelo Estado de São Paulo visando compelir a AES Tietê a cumprir com a
obrigação de expandir a capacidade instalada do seu sistema de geração ou pagar indenização por perdas e danos. Pela
primeira instância foi concedida Liminar determinando que a AES Tietê apresentasse, em até 60 dias, o seu plano para
atendimento da obrigação de expansão compreendendo todos os aspectos necessários à sua plena consecução, sob
pena de multa diária. Em 06 de setembro de 2011 a AES Tietê foi citada na ação e cientificada oficialmente a respeito da
Liminar concedida.

Em 11 de outubro de 2011, a AES Tietê foi intimada da decisão dos embargos de declaração, devendo observar o já
referido prazo de 60 dias, contados a partir dessa data que se encerraria em 12 de dezembro de 2011. A AES Tietê
apresentou em outubro de 2011 sua defesa bem como recurso contra a decisão que concedeu liminar notificada.

Em 03 de novembro de 2011, entendendo que há a necessidade de examinar se existem condições materiais para o
cumprimento da obrigação, a segunda instância suspendeu a Liminar outrora concedida em favor do Estado de São Paulo
até o julgamento do recurso apresentado pela AES Tietê em outubro de 2011. Em 19 de março de 2012, tal recurso foi
negado. Assim, a AES Tietê apresentou o projeto “Termo São Paulo” como seu plano para atendimento da obrigação de
expansão da capacidade no dia 26 de abril de 2012. O projeto Termo SP é uma alternativa que vem sendo adotada pela
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AES Tietê como a principal estratégia para cumprir a obrigação de expansão no estado de São Paulo. É um projeto
termoelétrico a gás natural a ser localizado no município de Canas, entre os principais centros de carga do país, as
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, com ~500MW de capacidade instalada. O projeto possui site próprio da empresa,
licença ambiental prévia já emitida pela Cetesb, outorga pelo uso da água e parecer de conexão de acesso ao SIN.

No atual cenário de necessidade de incremento de capacidade instalada despachável na proximidade dos grandes centros
de carga, o projeto da Termo SP se apresenta com destaque, dado os fatores mencionados acima, principalmente a sua
localização.

Para que se inicie a construção de usina, o projeto deve firmar um contrato de longo prazo, o que acontece ao se sagrar
vencedor em um dos leilões de energia elétrica organizados pela EPE e pela ANEEL. Em 06 de dezembro de 2012, foi
juntada no processo a manifestação do Estado de São Paulo sobre o Plano de Expansão de Capacidade apresentado pela
AES Tietê (“Termo São Paulo”), com as alegações seguintes: i) o plano apresentado é consistente; ii) não existe garantia
do fornecimento de gás natural da Petrobrás, o que prejudicaria a execução do plano; iii) a usina termoelétrica não seria a
única alternativa para cumprir a obrigação de expansão; iv) mesmo que o gás seja fornecido pela Petrobrás, não há
garantia de vitória no leilão (para a construção da usina) e tal fato (não vencer o leilão) não pode ser interpretado como
uma justificativa para o não cumprimento da obrigação.

O juízo de 1ª instância determinou que a AES Tietê se manifestasse sobre os comentários do Estado de São Paulo acerca
do plano, bem como que as partes informassem se havia interesse na realização de uma audiência de tentativa de
conciliação. A Audiência de Conciliação foi realizada em 09 de outubro de 2013, tendo o juiz responsável pelo caso
determinado a suspensão do processo, para que as partes estudem alternativas para a expansão da capacidade de
geração da AES Tietê, que não o plano de expansão anteriormente apresentado em juízo.

Em 13 de março de 2014, foi publicada determinação do juízo para que as partes informassem se houve uma conciliação,
tendo tanto a AES Tietê, quanto o Estado de São Paulo, apresentado pedido de suspensão do processo por mais 60 dias,
a fim de dar continuidade às negociações. Em 23 de maio de 2014, a AES Tietê apresentou um novo pedido de
suspensão do processo por 90 dias, tendo em vista que as negociações com o Estado de São Paulo avançaram. Esse
novo pedido foi apresentado antes de uma decisão relativa à suspensão de 60 dias anteriormente requerida por ambas as
partes. Em 14 de agosto de 2014, foi aceito pelo juízo o pedido de suspensão do processo por 90 dias. Em 17 de abril de
2015, a AES Tietê apresentou perante o juízo de primeira instância um novo pedido de suspensão de 90 dias do processo,
tendo em vista que as negociações com o Estado de São Paulo estão avançando positivamente. Em 22 de maio de
2015, o Juízo de primeira instância designou para 06 de julho audiência para a conciliação das partes. Em 08 de junho de
2015, o Juízo de primeira instância redesignou para 14 de julho de 2015 a audiência para a conciliação das partes,
ocasião em que as partes deverão trazer propostas concretas para a discussão acerca da obrigação de expansão de
capacidade. Em 14 de Julho de 2015, foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera. Ambas as partes
solicitaram a suspensão do processo por 30 dias, visando estudar opções para
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cumprimento da obrigação de expansão de capacidade. As partes
solicitaram também a análise do requerimento de produção de provas, se
houver, e o julgamento da ação. Assim, o Juiz determinou a suspensão do
processo até 14 de agosto de 2015. Durante este período as partes
tentaram encontrar opções para cumprir com a obrigação de expansão da
capacidade, mas não lograram êxito.
Em 20 de agosto de 2015, a AES Tietê apresentou petição informando
que não foi obtido acordo, solicitando a produção de provas,
especialmente pericial. Por fim, é importante destacar que eventual atraso
no cumprimento da obrigação de expansão, após decisão do juízo nesse
sentido e a definição do prazo para tanto, poderá resultar em multa a ser
solicitada pelo Governo do Estado. No entanto, não há certeza que o
Estado terá seu pedido atendido pelo Poder Judiciário.
g) chance de perda

Possível.
Caso sobrevenha decisão final desfavorável, a AES Tietê terá que
expandir a capacidade instalada do seu sistema de geração ou
h) impacto em caso de perda desembolsar valores a título de perdas e danos, os quais, em razão da
atual situação do processo, não são passíveis de quantificação.
i) valor provisionado
Não há
Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração
d) partes no processo

0008248-73.2011.8.26.0323
1ª Vara Judicial Cível de Lorena – SP
1ª Instância
30/11/2011
Autores: Ministério Público do Estado de São Paulo e Defensoria
Pública do Estado de São Paulo
Réus: Estado de São Paulo, CETESB e AES Tietê

e) valores, bens ou direitos
envolvidos

f) principais fatos

Valor inestimável
Trata-se de Ação Civil Pública (“ACP”) que visa a suspensão dos efeitos
da Licença Prévia nº 2.047 (“LP”) emitida pela CETESB, bem como a
declaração de nulidade do processo de Licenciamento Ambiental e da
Licença Prévia concedida à AES Tietê para o Projeto Termo São Paulo.
Em 15 de fevereiro de 2012 a Procuradoria do Estado de São Paulo
apresentou parecer favorável à manutenção dos efeitos da LP, em favor
da AES Tietê. Em 30 de março de 2012 foi deferida a Liminar
determinando a suspensão dos efeitos da LP. Em 27 de abril de 2012 a
AES Tietê apresentou Agravo contra a Liminar que suspendeu os efeitos
da LP. Em 15 de maio de 2012, o Tribunal de Justiça de SP suspendeu a
Liminar que suspendia os efeitos da Licença Ambiental emitida pela
CETESB. Em 13 de dezembro de 2012 foi iniciado o julgamento do
Agravo em 2ª instância para decisão sobre a Liminar, na ocasião o
julgamento foi retirado de pauta a pedido do Revisor. Em 31 de janeiro de
2013 houve julgamento do mérito do Agravo da AES Tietê em 2ª
instância, o qual foi julgado procedente por maioria dos julgadores,
mantendo-se os efeitos da licença prévia. Em 14 de março de 2013 a
Defensoria Pública recorreu, por meio de embargos de declaração,
alegando o descumprimento de legislações ambientais, por parte da AES
Tietê. Em defesa, a AES Tietê alega regularidade do procedimento de
licenciamento ambiental. Em 27 de junho de 2013 o Tribunal de Justiça de
SP (TJ/SP) negou o pedido de esclarecimentos da Defensoria Pública
(embargos de declaração), afirmando que toda a legislação ambiental
aplicável foi considerada na sua decisão de janeiro de 2013, que manteve
os efeitos da Licença Prévia concedida à AES Tietê. Em 20 de agosto de
2013 a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial e Extraordinário ao
STJ e STF contra a decisão do Agravo que manteve a Liminar com os
efeitos da Licença Prévia à AES Tietê. Em 29 de janeiro de 2015 os
recursos apresentados pela Defensoria buscando reativação da Liminar
para suspender a Licença Ambiental não foram admitidos. Em 18 de
março de 2015 foi proferida decisão favorável à AES Tietê em 1ª
instância. A Ação Civil Pública foi julgada improcedente, sob os
fundamentos de que: (i) houve legalidade no procedimento de
licenciamento ambiental; e (ii) foi comprovada, por meio de estudos
técnicos realizados e aprovados pelos órgãos ambientais (CONSEMA e
CETESB), a viabilidade ambiental do empreendimento. Em 17 de junho
de 2015 houve interposição de Recursos de Apelação pela Defensoria
Pública e pelo Ministério Público. Em 16 de julho de 2015 a AES Tietê
apresentou contrarrazões aos referidos recursos. Aguarda-se julgamento
dos recursos, incluso na pauta de julgamento de 15 de maio de 2016
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g) chance de perda

Remota
Caso haja reversão da decisão no Tribunal, na hipótese de recorrem da
decisão acima informada, e os pedidos da inicial sejam julgados
h) impacto em caso de perda procedentes, o impacto para a AES Tietê seria a impossibilidade de
prosseguir com o procedimento de licenciamento ambiental do Projeto
Termo SP na forma como foi conduzido até omomento.
i) valor provisionado

Não há

Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração

0000299.59.2013.4.03.6124
1ª Vara Federal de Jales/SP
1ª Instância
25/03/2013
Autores: Ministério Público Federal (“MPF”) de Jales

d) partes no processo
Réus: Estado de São Paulo, IBAMA e AES Tietê
e) valores, bens ou direitos
envolvidos

Valor inestimável
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f) principais fatos

g) chance de perda

Trata-se de Ação Civil Pública visando a adoção de medidas de controle e
erradicação para combate à proliferação desordenada do mexilhão
dourado no reservatório da UHE Água Vermelha através das medidas de
divulgação, monitoramento, capacitação e fiscalização a serem adotadas
pela Força de Tarefa Nacional de Controle ao Mexilhão Dourado bem
como através da execução do plano de manejo sugerido pelo Ministério
Público ou, caso isso seja absolutamente impossível, que seja mantido o
nível atual da população de mexilhões, sob pena de responsabilização
pela sua proliferação no reservatório. Liminarmente são solicitadas
providencias para (i) inserção da AES Tietê e do Estado de São Paulo na
Força Tarefa Nacional de Controle do Mexilhão Dourado; (ii) 90 dias para
apresentação do mapeamento/monitoramento da área contaminada pelo
mexilhão, mediante identificação com placas informativas, bem como (iii)
a apresentação de plano de manejo na forma apontada pelo Ministério
Público Federal; (iv) 60 dias para a identificação das áreas de potencial
invasão e (v) participação no custeio da divulgação em mídia sobre as
medidas profiláticas adotadas, tudo sob pena de multa diária de R$10 mil
para caso de descumprimento. Em 05 de setembro de 2013 a AES Tietê
foi citada, e em 04 de outubro de 2013 apresentou contestação e
argumentos contrários à ordem liminar solicitada pelo Ministério Público
Federal. Em 24 de julho de 2014 foram deferidos os pedidos da Liminar
requerida pelo MPF, determinado: (i) que os réus AES
Tietê e Estado de SP sejam integrados à Força Tarefa Nacional de
Controle do Mexilhão Dourado, bem como (ii) que todos os réus (AES
Tietê, União, IBAMA e Estado de SP) façam a identificação das áreas
com potencial invasão do molusco, o mapeamento e monitoramento das
áreas já contaminadas mediante identificação com placas informativas, e
promovam na mídia informações sobre medidas para evitar a proliferação
do molusco. Em 18 de agosto de 2014 a AES Tietê apresentou recurso
contra a liminar concedida ao MPF. Em 15 de setembro de 2014, o
Tribunal suspendeu a decisão liminar até a conclusão de estudo sobre
impactos e medidas envolvendo os mexilhões dourados em outra ação
judicial na qual AES não é parte (Reservatório Ilha Solteira), para avaliar
eventuais medidas aplicáveis à AES/Reservatório Água Vermelha e, em
29/10/14, foi agendada audiência para dezembro/14 visando analise da
conclusão do estudo. Em 12/12/2014 foi realizada audiência na qual ficou
definido que a ação judicial seguirá suspensa (liminar não foi
reestabelecida) e com relação à AES Tietê foram definidos apenas os 2
pontos abaixo (i) Suporte na atuação preventiva: AES Tietê deverá
efetuar impressão de cartilha educativa sobre os mexilhões no formato do
material oficial do IBAMA – estimativa Julho/15; (ii) Uso do cloro nas
Usinas ainda pendente: AES Tietê ainda deve aguardar a emissão de
autorização para uso emergencial do cloro – estimativa de solicitação
Março/15. As demais providências definidas na audiência não envolvem a
AES Tietê e sim outros órgãos estatais (levantamento de áreas críticas,
Municípios e órgãos envolvidos, bem como atividades preparatórias para
o monitoramento). Caso sobrevenha decisão final desfavorável, a AES
Tietê terá que desembolsar valores, os quais, dado o atual andamento do
processo não são passíveis de quantificação. Em 01 de julho de 2015 foi
realizada nova audiência na qual houve revisão dos prazos que haviam
sido definidos na audiência de dez/14. Com relação à AES Tietê foram
mantidos apenas 2 pontos originalmente previstos cujos prazos foram
revisados da seguinte forma: (i) Suporte na atuação preventiva: após a
validação final da Cartilha preventiva pelo IBAMA, realizada em 25 de
julho de 2015, a AES Tietê terá o prazo de 03 meses para efetuar a
correspondente impressão das Cartilhas educativas; (ii) Uso do cloro nas
Usinas ainda pendente das correspondentes aprovações dos órgãos
competentes: em 15 de julho de 2015 a AES Tietê, em conjunto com a
CESP, protocolou nos autos da Ação, os estudos técnicos para subsidiar
o encaminhamento do pedido de registro para uso emergencial do dicloro,
para posterior analise e decisão do órgão competente. Em 30 de
setembro de 2015 foi publicado Acórdão que deu provimento ao agravo
de instrumento, julgando extinta a ação civil pública sob fundamento de
que o Relatório (Plano de Ação) e o Projeto Executivo apresentados pelos
Réus são suficientes para a homologação judicial e extinção da ação
originária, já que foram resultado de análise e deliberação conjunta das
partes e das audiências públicas. Em março de 2016, houve o trânsito em
julgado da decisão de set/15 que julgou extinta a ACP em razão da
homologação do relatório do grupo de trabalho que superou escopo da
ação. Assim, este caso não será mais informado nos próximos
Formulários de Referência.
Remota
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Caso sobrevenha decisão final desfavorável, a AES Tietê terá que
h) impacto em caso de perda desembolsar valores para arcar com as obrigações de fazer determinadas
na sentença.
i) valor provisionado

Não há – obrigações da ação seriam de fazer e não de pagar.

Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração

Procedimento Arbitral n. 04/2015
Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem

d) partes no processo

30/06/2015
Requerente: BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda.
Requerida: AES Tietê

e) valores, bens ou direitos
envolvidos

R$32 milhões (R$ 33,4 milhões atualizado até 31/12/2015)

f) principais fatos

O BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda. (“BTG”) iniciou
procedimento arbitral em face da AES Tietê com base em Contratos de
Compra e Venda de Energia Elétrica (“Contratos”). O BTG alega que a
AES Tietê inadimpliu os Contratos ao comprar mais energia do que
autorizado contratualmente e pretende recuperar as quantias que a AES
Tietê recebeu com as vendas da energia fornecida pelo BTG no mercado
spot, que equivalem a R$32 milhões. A AES Tietê realizou depósito em
garantia no valor de R$32 milhões em 04 de setembro de 2015, com
integral reserva de direitos.

g) chance de perda
Possível
h) impacto em caso de perda R$32 Milhões (R$ 33,4 milhões atualizado até 31/12/2015)
i) valor provisionado

Não há.

II- Discussões judiciais tendo a AES Tietê como Autora visando recuperação de valores1
Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração
d) partes no processo
e) valores, bens ou direitos
envolvidos

2003.34.00.000635-6
22ª Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal
2ª Instância
08/01/2003
Autor: AES Tietê
Réu: ANEEL e Eletrobrás
Valor de R$34,3 milhões (31/12/2015), equivalente ao saldo da aquisição
da energia obrigatória de Itaipu, o qual considera o valor líquido entre o
valor de compra da energia de Itaipu em dólar pela AES Tietê e o
correspondente valor em reais referente à venda dessa energia para o
Grupo Rede no período entre janeiro de 2003 e setembro de 2004, no
qual a obrigatoriedade de aquisição da energia pela AES Tietê se
encontrava suspensa em razão de medida Liminar.
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f) principais fatos

Trata-se de discussão sobre a obrigatoriedade da AES Tietê em adquirir a
energia de Itaipu na qualidade de quotista cogente. A AES Tietê interpôs
a ação judicial visando a anulação da Resolução 141/1999, que lhe impôs
tal obrigatoriedade.
Em 02 de outubro de 2003, a ação foi julgada procedente em primeira
instância de forma favorável à AES Tietê. Aguarda-se decisão em
segunda instância.
Em 23 de janeiro de 2003, foi obtida Liminar assegurando o direito de a
AES Tietê não efetuar a compra de energia elétrica proveniente de Itaipu.
Essa Liminar foi cassada em 26 de junho de 2003 e restabelecida em 30
de junho de 2003. Em 01 de outubro de 2004, o Superior Tribunal de
Justiça suspendeu a Liminar. Em 05 de outubro de 2004, a AES Tietê
protocolou um Agravo Regimental contestando a decisão do órgão de
suspender a Liminar. Com base na decisão sobre o Agravo Regimental,
foi estabelecido que a suspensão da Liminar só valeria para o futuro.
Nesse sentido, os efeitos da Liminar anteriormente concedida foram
conservados para o período de janeiro de 2003 a setembro de 2004.
Em 17 de agosto de 2007 foi proferida sentença de procedência dos
pedidos formulados pela AES Tietê. Em 17 de outubro de 2007 foi
interposta apelação pela Eletrobrás e em 26 de novembro de 2007 foi
interposta apelação pela ANEEL. Atualmente a AES Tietê aguarda
julgamento no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Considerando que
não há decisão definitiva desse processo, a administração da AES Tietê
decidiu manter o saldo dessa provisão atualizado pela variação cambial,
em 30 de dezembro de 2015, no montante de R$34,3 milhões (R$17.981
mil em 31 de dezembro de 2014). A administração da AES Tietê, com
base na opinião dos assessores jurídicos, estima que este processo será
concluído até 2018.

g) chance de perda
Possível
h) impacto em caso de perda Caso os pedidos formulados na ação pela AES Tietê não sejam
atendidos, o impacto para a AES Tietê seria a necessidade de pagamento
do valor provisionado.
Além desse período, não há débitos relacionados a outros períodos, pois
após a revogação da medida Liminar, a aquisição da energia de Itaipu
efetuada pela AES Tietê foi devidamente quitada pela AES Tietê até
janeiro de 2005, data em que passou a vigorar a Resolução Normativa
128/2004 da ANEEL (Decreto 5.287, de 2004, que alterou o Decreto
4.550, de 2002) que excluiu as geradoras de energia

1 As discussões ativas não estão registradas nas demonstrações contábeis da Companhia

i) valor provisionado

da obrigação de aquisição da energia de cota parte de Itaipu, dentre elas
a AES
R$34,3 milhões (30/09/2015) – referente ao período pretérito da compra
de

Processo n°

27834-41.2013.4.01.3400

a) juízo

4ª Vara Federal da Seção Judiciária Distrito Federal

b) instância

2ª Instância

c) data de instauração

22/05/2013

d) partes no processo

Autor: Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia APINE (da qual a AES Tietê é membro) e outros
Réu: União Federal
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e) valores, bens ou direitos
envolvidos

f) principais fatos

R$73,4 milhões
A Resolução CNPE nº 3, de 6 março de 2013, estabeleceu diretrizes
para a internalização de mecanismos de aversão a risco nos programas
computacionais para estudos energéticos e formação de preço, bem
como instituiu novo critério para rateio do custo do despacho adicional de
usinas termelétricas durante a fase de transição e anterior à
implementação do novo cálculo do PLD (de abril a agosto de 2013). Pelo
novo critério, o custo dos Encargos de Serviços do Sistema - ESS por
motivo de segurança energética, que era rateado integralmente pela
categoria consumo, consumidores livres e distribuidoras, passa a ser
rateado por todos os agentes do Sistema Interligado Nacional – SIN,
inclusive geradores e comercializadores. Em maio de 2013, a
Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica
(APINE) obteve liminar que suspendeu o rateio do ESS aos produtores
independentes. A decisão judicial apontou que os custos só poderiam
ser repassados aos produtores independentes por meio de mudança em
lei.
Em 05 de dezembro de 2014, houve sentença favorável à APINE,
ratificando a liminar obtida, declarando desta forma a inexigibilidade do
ESS decorrente da Resolução CNPE 03.Em 12 de dezembro de 2014, a
União interpôs apelação à referida sentença. Aguarda-se julgamento da
apelação.
A liminar continua vigente até que seja tomada a decisão final da ação
ordinária, que discute a aplicação da cobrança do ESS pela Resolução
CNPE 03. Com base nesta decisão judicial e no parecer jurídico obtido
pela APINE, a AES Tietê não reconhece o custo do ESS por motivo de
segurança energética.

g) chance de perda

Possível

A AES Tietê terá que desembolsar R$84.213 mil (R$40.703 mil em 31 de
h) impacto em caso de perda dezembro de 2014), referentes aos valores originais divulgados pela
CCEE nas liquidações financeiras ocorridas até 31 de dezembro de
2015.
i) valor provisionado

Não há provisão

Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração

2001.34.00.033088-5
16ª Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal
2ª Instância
05/12/2001
Autor: AES Tietê
d) partes no processo
Réu: ANEEL
R$63,4 milhões (31/12/2015) O valor é resultado da soma apurada em
e) valores, bens ou direitos perícia judicial
envolvidos
(R$13.656.982,41), devidamente atualizada pelo IGP-M desde 28/11/06 e
com juros de 1% ao mês desde 01/06/2002.

f) principais fatos

Trata-se de ação movida pela AES Tietê visando à revisão dos preços dos
contratos iniciais em montante compatível com o prejuízo sofrido pela AES
Tietê, a ser apurado no curso da ação e, alternativamente, indenização no
exato montante de prejuízo que sofreu pela demora da ANEEL em operar a
revisão de preços dos Contratos Iniciais por ela regulamentados, após a
entrada em vigor para a alíquota COFINS, entre fevereiro de 1999 e julho
de 2000, período em que a AES Tietê efetuou o recolhimento integral do
tributo. Em 17 de agosto de 2009, foi proferida sentença de procedência
dos pedidos da autora. Em 28 de maio de 2010 foi proferida decisão que
acolheu os Embargos de Declaração opostos pela ANEEL,
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condenando-a a proceder à revisão dos preços dos contratos iniciais em
montante compatível com os prejuízos sofridos pela AES Tietê, e
afastando a condenação da ANEEL ao pagamento de indenização. Em 30
de setembro de 2011, a AES Tietê interpôs recurso de Apelação contra
decisão, enquanto a ANEEL interpôs seu recurso de Apelação em 07 de
novembro de 2011. Em 09/12/2011 as partes foram intimadas a apresentar
resposta aos recursos de Apelação. Em 10/01/2012 a AES TIETÊ
apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação da ANEEL. Em
16/02/2012 foram apresentadas contrarrazões da ANEEL ao recurso de
apelação interposto pela AES TIETÊ. Em 27/02/2012, os autos foram
remetidos ao TRF1. Em 15/03/2012, o processo foi distribuído ao
Desembargador Federal João Batista Moreira e, em 16/03/2012, os autos
foram conclusos ao Relator. Aguarda-se julgamento em segunda instância.
g) chance de perda
Remota
h) impacto em caso de perda Não recebimento dos valores pleiteados.
i) valor provisionado
Não há.
Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração
d) partes no processo
e) valores, bens ou direitos
envolvidos

f) principais fatos

583.00.2005.065208-3
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais
1ª Instância
17/06/2005
Autor: AES Tietê como credora quirografária
Réu: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.
Conforme o último quadro geral de credores, com data-base de, 30 de
novembro de 2012, o crédito da AES Tietê, é de R$28,5 milhões, já
atualizado considerando os rateios ocorridos em julho e dezembro de
2010. O montante total dos débitos quirografários do Banco Santos S.A. é
de R$1,8 bilhões, conforme o quadro geral de credores apresentado em
30 de novembro de 2012.
Trata-se de habilitação de créditos quirografários da AES Tietê na Massa
Falida do Banco Santos. Em 02 de julho de 2010 foi creditado à AES Tietê
o montante de R$3,9 milhões. Em 19 de outubro de 2010 o Administrador
Judicial apresentou proposta para a realização do pagamento do 2° rateio
aos credores quirografários, no valor de 15% dos créditos detidos em face
da Massa Falida. Em 20 de dezembro de 2010 foi publicada decisão do
MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais que
autorizou a realização do 2º rateio aos credores quirografários, nos termos
da proposta apresentada. Em 03 de janeiro de 2011 foi creditado à AES
Tietê o montante de R$7,1 milhões. Em 28 de novembro de 2012 foi
publicado o despacho por meio do qual foi deferido o requerimento do
comitê de credores para a realização de um novo rateio (3º) aos credores
quirografários no valor máximo possível. Em 17 de janeiro de 2013 foi
creditado à AES Tietê o montante de R$2,5 milhões.

g) chance de perda
Remota
h) impacto em caso de perda Não recebimento dos valores pleiteados.
i) valor provisionado
Não há.
Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração
d) partes no processo
e) valores, bens ou direitos
envolvidos

f) principais fatos

g) chance de perda

2004.001.092416-0
46ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro – Capital
1ª Instância
03/08/2004
Autor: AES Tietê
Réu: Furnas Centrais Elétricas S.A
R$5,6 milhões (31/12/2015)
Ação de cobrança contra Furnas Centrais Elétricas S.A (“Furnas”) pela
energia vendida no mercado de curto prazo do MAE, entre setembro de
1999 e julho de 2000, pela AES Tiete S.A. Decisão favorável transitada em
julgado. Iniciada a execução do julgado em 08 de janeiro de 2010. Em 30
de março de 2010, a AES Tietê levantou o valor incontroverso devido por
Furnas no montante de R$42,6 milhões. A demanda judicial prossegue
para a cobrança de R$4,26 milhões, equivalente à multa de 10% pelo não
cumprimento espontâneo da decisão judicial, sobre os quais Furnas
apresentou Recurso Especial, o qual foi improvido. Contudo, a ré interpôs
Agravo Regimental contra essa decisão e, atualmente, aguarda-se
julgamento. Em julho de 2015 Agravo Regimental interposto por
Furnas foi improvido e transitou em julgado em 15 de setembro de 2015.
Aguarda-se o levantamento dos valores depositados à título de multa de 10%
pelo não cumprimento espontâneo da decisão judicial.
Remota
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h) impacto em caso de perda Não recebimento dos valores pleiteados.
i) valor provisionado
Não há.

Contingências Tributárias

A AES Tietê possuía 40 ações judiciais e administrativas em andamento nas quais era parte, sendo que em 11 ações a
AES Tietê figurava como autora e em 29 ações a empresa figurava como ré. Dentro desse número de ações, apenas 9
delas são consideradas contingências passivas relevantes para os interesses da AES Tietê, em razão do valor envolvido
nessas discussões. Em 30 de setembro de 2015, o valor provisionado nas demonstrações financeiras consolidadas da
AES Tietê, relacionado às ações fiscais totalizava R$5,2 milhões.

Os processos considerados relevantes estão detalhadamente descritos abaixo, cujos valores provisionados possuem a database de 30 de setembro de 2015:
Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração
d) partes no processo

10880.915011/2008-47
Esfera Administrativa
2ª instância
02/12/2008 – data da intimação da AES Tietê do despacho decisório
Autor: Delegado da Receita Federal de Administração Tributária em São
Paulo

e) valores, bens ou direitos
envolvidos

R$44,3 milhões (31 de dezembro de 2015)
Divergências na compensação de débitos do IRPJ relativo ao ano de
2003 com créditos referentes aos anos de 2001 e 2002.

Em 02 de janeiro de 2009 foi apresentada manifestação de
inconformidade. Em 10 de junho de 2009, a AES Tietê foi intimada da
decisão que homologou parcialmente as compensações realizadas. Em
10 de julho de 2009, foi interposto recurso Voluntário. Atualmente,
aguarda-se o julgamento do referido recurso.
g) chance de perda
Possível
Possibilidade de discussão judicial, com apresentação da respectiva
h) impacto em caso de perda garantia dos valores.
f) principais fatos

i) valor provisionado

Não há

Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração

10.880.915010/2008-01
Esfera Administrativa
2ª instância
02/12/2008 – data da intimação da AES Tietê do Despacho Decisório
Autor: Delegado da Receita Federal de Administração Tributária em São
Paulo

d) partes no processo
e) valores, bens ou direitos
envolvidos
f) principais fatos

R$38,4 milhões (31 de dezembro de 2015)
Divergências na compensação de débitos da CSLL relativo ao ano de
2003 com créditos referentes aos anos de 2001 e 2002.
Decisões de 1ª e 2ª instância desfavoráveis aos interesses da AES Tietê.
Atualmente, aguarda-se o julgamento dos embargos de declaração.

g) chance de perda

Possível
Possibilidade de discussão judicial, com apresentação da respectiva
h) impacto em caso de perda garantia dos valores.
i) valor provisionado

Não há

Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração

10.880.946.064/2009-91
Esfera Administrativa
2ª instância
02/12/2008 – data da intimação da AES Tietê do despacho decisório
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d) partes no processo

Autor: Delegado da Receita Federal de Administração Tributária em São
Paulo.

e) valores, bens ou direitos
envolvidos

R$9,6 milhões (31 de dezembro de 2015)

f) principais fatos

Trata-se de compensação de créditos de saldo negativo de CSLL do
exercício de 2005 (ano-calendário 2004) com débitos de IRPJ e CSLL de
estimativa de outubro de 2005. Decisão de 1ª instância desfavorável aos
interesses da AES Tietê. Atualmente, aguarda-se o julgamento do
recurso voluntário.

g) chance de perda

Possível
Possibilidade de discussão judicial, com apresentação da respectiva
h) impacto em caso de perda garantia dos valores.
i) valor provisionado
Não há.
Processo n°
a) juízo

10880.915012/2008-91
Esfera Administrativa

b) instância
c) data de instauração

2ª instância
02/12/2008 – data da intimação da AES Tietê do despacho decisório

d) partes no processo

Autor: Delegado da Receita Federal de Administração Tributária em São
Paulo.

e) valores, bens ou direitos
envolvidos

R$41,1 milhões (31 de dezembro de 2015)

Divergências na compensação de débitos do IRPJ relativo ao ano de
2004 com créditos referentes aos anos de 2001 e 2002. Em 02 de janeiro
de 2009, foi apresentada manifestação de inconformidade. Em 18 de
f) principais fatos
junho de 2009, a AES Tietê foi intimada da decisão que não homologou
as compensações realizadas. Em 20 de julho de 2009, foi interposto
recurso Voluntário. Atualmente, aguarda- se o julgamento do referido
recurso.
g) chance de perda
Possível relativo à R$35,3 milhões e provável relativo à R$5,2 milhões
Possibilidade de discussão judicial, com apresentação da respectiva
h) impacto em caso de perda garantia dos valores.
i) valor provisionado

R$5,2 milhões

Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração

Auto de Infração nº 19515.721836/2011-31
Esfera Administrativa
2ª instância
24/11/2011 – data em que a AES Tietê foi autuada
Autor: Receita Federal do Brasil em São Paulo
Ré: AES Tietê

d) partes no processo
e) valores, bens ou direitos
envolvidos

R$126,5 milhões (31 de dezembro de 2015)

f) principais fatos

Trata-se de Auto de Infração visando a cobrança de R$111,3 milhões,
relativos a IRPJ e CSLL supostamente devidos em razão da
dedutibilidade do ágio registrado pela AES Tietê na incorporação da AES
Gás S.A e da AES Tietê Participações S.A. Vale esclarecer que o ágio
deduzido do resultado tributável da AES Tietê decorreu da expectativa de
rentabilidade futura na aquisição da AES Tietê de Geração Tietê S.A.
quando do leilão de privatização do setor elétrico ocorrido em 1998. No
exclusivo entendimento da Receita Federal, o ágio registrado pela AES
Tietê não poderia ter sido utilizado, pois a reestruturação societária acima
mencionada teria tido a exclusiva finalidade de utilizar este benefício
tributário. Em 22 de dezembro de 2011, a AES Tietê apresentou defesa
contra a mencionada autuação. Em maio de 2013 foi proferida decisão de
1ª instância favorável aos interesses da AES Tietê. No momento,
aguarda-se julgamento do recurso de ofício pelo CARF.

g) chance de perda

Possível
Possibilidade de discussão judicial, com apresentação da respectiva
h) impacto em caso de perda garantia dos valores.
i) valor provisionado

Não há

PIS/COFINS - Regime Tributário (2007/2010)
Processo n°

19515.720041.2012-96
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a) juízo
b) instância
c) data de instauração
d) partes no processo
e) valores, bens ou direitos
envolvidos

f) principais fatos

g) chance de perda

Esfera Administrativa
2ª Instância
16/01//2012
Autor: Receita Federal do Brasil
Réu: AES Tietê
R$910,8 milhões (atualizado até 30/12/2015).
Auto de infração lavrado pela a Secretaria Receita Federal visando à
cobrança de PIS/COFINS relativos aos anos de 2007 a 2010, alegando
que a AES Tietê não poderia ter optado pelo regime cumulativo para
apuração dessas contribuições, uma vez que o contrato bilateral
celebrado com a AES Eletropaulo prevê reajuste de preços pelo IGPM, o
que, segundo a Receita Federal, obrigaria a AES Tietê a realizar a
apuração pelo regime não cumulativo. Decisão de 1ª instância
parcialmente favorável à AES Tietê, a qual excluiu alguns períodos
autuados. Em maio/2013 foi interposto Recurso Voluntário. Em
Janeiro/2015 foi proferida decisão que deu provimento ao recurso
voluntário apresentado pela AES Tietê, cancelando por completo a
autuação. Em maio/2015, foi proferida decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Procuradoria, em razão da sua
intempestividade (perda do prazo recursal). O processo foi remetido à
origem para a formalização do cancelamento do débito e encerramento
do caso. No entanto, o Delegado da Receita Federal em Barueri, com
base no Regimento Interno do CARF, opôs embargos de declaração em
face desta decisão. Em que pese a oposição dos referidos embargos, são
remotas as possibilidades de modificação da decisão favorável à
empresa, na medida em que o recurso interposto não possui efeito
modificativo.
Remota

Possibilidade de discussão judicial com a apresentação de garantia
h) impacto em caso de perda integral dos valores.
i) valor provisionado
Não há
Compensações- PIS/COFINS - Regime Tributário
Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração
d) partes no processo
e) valores, bens ou direitos
envolvidos
f) principais fatos

16349.720019/2011-36
Esfera Administrativa
2ª Instância
01/07/2011
Autor: Receita Federal do Brasil
Réu: AES Tietê
R$488,3 milhões (atualizado até 30/12/2015).
Trata-se de Pedido de Compensação de PIS e COFINS em razão de
Pagamento a maior - Regime Misto, apurados em março de 2004 e abri
de 2007. Decisões desfavoráveis em 1ª e 2ª instância administrativa.
Proferido acórdão que não admitiu os embargos de declaração, por
considerar que inexistem as omissões apontadas. Contra esta decisão, a
AES Tietê interpôs Recurso Especial. Em março/2016, foi proferida
decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pela
Companhia. Atualmente, aguarda-se eventual interposição de embargos
de declaração pela Fazenda Nacional.

g) chance de perda
Remota
h) impacto em caso de perda Possibilidade de discussão judicial com a apresentação de garantia
integral dos valores.
i) valor provisionado

Não há.

PIS/COFINS - Regime Tributário (2011)
Processo n°
a) juízo
b) instância

13896-721.004/2015-24
Esfera Administrativa
1ª Instância Conforme alinhado com o Ivan, inserimos andamento de
março e abril/16 e deixamos destacados em amarelo. Assim, como a
data de corte é dezembro/16, peço que avaliem se tais atualizações
devem ser reportadas.

c) data de instauração

17/04/2015
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d) partes no processo
e) valores, bens ou direitos
envolvidos
f) principais fatos

Autor: Receita Federal do Brasil
Réu: AES Tietê
R$233,8 milhões (atualizado até 30/12/2015).
Auto de Infração lavrado pela Receita Federal, visando à cobrança de
PIS/COFINS relativos ao ano de 2011, alegando que a AES Tietê não
poderia ter optado pelo regime cumulativo para apuração dessas
Contribuições, uma vez que o contrato bilateral celebrado com a AES
Eletropaulo prevê reajuste de preços pelo IGPM e, por tal motivo, não
perde a característica de preço predeterminado. Foi apresentada defesa
administrativa. Em novembro/15, fomos intimados de decisão
desfavorável aos interesses da Cia. Em decorrência, foi interposto
recurso voluntário, o qual encontra-se pendente de julgamento.

g) chance de perda
Remota
h) impacto em caso de perda Possibilidade de discussão judicial com a apresentação de garantia
integral dos valores.
i) valor provisionado

Não há

IRPJ/CSLL - P&D
Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração
d) partes no processo
e) valores, bens ou direitos
envolvidos

f) principais fatos

19515.722282/2012-70
Esfera Administrativa
2ª Instância
23/10/2012
Autor: Receita Federal do Brasil
Réu: AES Tietê
R$ 7 milhões (atualizado até 30/12/2015).
Auto de Infração lavrado pela Secretaria da Receita Federal por dedução
supostamente indevida, no ano de 2008, dos investimentos realizados em
Projetos de P&D da base de cálculo de IRPJ/CSLL, bem como a variação
monetária passiva decorrente dos investimentos. Em novembro de 2012
foi apresentada defesa administrativa, tendo sido proferida decisão
desfavorável aos interesses da AES Tietê. Em novembro de 2013, foi
interposto recurso voluntário, o qual encontra-se pendente de julgamento.

g) chance de perda

Possível
Possibilidade de discussão judicial com a apresentação de garantia
h) impacto em caso de perda integral dos valores.
i) valor provisionado

Não há.
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Contingências Trabalhistas

Em 31 de dezembro de 2015, a AES Tietê possuía 168 processos trabalhistas, dos quais a AES Tietê provisionou R$7,9
milhões. A AES Tietê possuía 1 (uma) ação civil pública em andamento na qual é parte, movida pelo Ministério Público do
Trabalho. Em 31 de dezembro de 2015, o valor provisionado dessa ação totalizava R$0,8 MM milhão. Abaixo, está
detalhado o processo no qual a AES Tietê está envolvida.
Processo n°
a) juízo
b) instância
c) data de instauração
d) partes no processo

0001785-22.2011.5.15.0049
Vara Única de Itápolis
2ª Instância
04/10/2011
Autor: Ministério Público do Trabalho
Réu: AES Tietê.

e) valores, bens ou direitos
envolvidos

R$1,9 milhão

f) principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública (“ACP”) que visa a observância da jornada
de trabalho legal, descanso semanal remunerado, fornecimento e
orientação de EPIs e pagamento de danos morais aos colaboradores da
AES Tietê. Em 11/04/2012 a AES Tietê foi condenada ao pagamento de
indenização por danos morais arbitrada em R$200 mil. Em sede de
recurso, este valor foi majorado para R$500 mil. Em janeiro de 2015 foi
publicado acórdão de recurso de revista, ao qual foi negado seguimento.
Status: em fase recursal, sob análise de viabilidade.

g) chance de perda
Provável
h) impacto em caso de perda Pagamento da indenização.
i) valor provisionado
R$0,8 MM (atualizado até 31/12/2015).

4.3.1 Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3

O valor total provisionado dos processos individualmente descritos no item 4.3 é de R$ 91,0 milhões em dezembro de
2015.
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
Não aplicável, tendo em vista que não foi indicado nenhum processo no item 4.4.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não era parte em nenhum processo sigiloso relevante.
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e relevantes em conjunto
A Companhia e suas controladas não são partes em processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos,
baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e em conjunto sejam relevantes, além dos
processos judiciais ou administrativos mencionados no item 4.3 acima.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não era parte em processos judiciais, administrativos ou arbitrais
repetitivos ou conexos, exceto por aqueles assumidos em razão da Incorporação da AES Tietê, conforme descrito abaixo.
PROCESSOS JUDICIAIS DA AES TIETÊ S.A. ASSUMIDOS EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO
A AES Tietê possuía em dezembro de 2015, 342 processos judiciais de cunho ambiental divididos da seguinte forma:
I - 341 ações civis públicas que envolvem a AES Tietê como ré, das quais (i) em 337 ações o Ministério Público questiona
a recuperação dos danos ambientais em área de preservação permanente, ocasionados por ocupações irregulares de
terceiros no entorno de reservatórios da AES Tietê e (ii) em 4 delas é discutida a recuperação de danos ambientais
ocasionados pela construção de usinas e uso do entorno dos reservatórios, sendo que 3 estão classificadas com perda
possível aguardando julgamento em 1ª instância e 1 está classificada como perda remota, aguardando arquivamento.
Essas 3 ações civis públicas, classificadas com perda possível, referem-se a ações através das quais se busca, mediante
a concessão de medida liminar, a suspensão do processo de licenciamento ambiental da AES Tietê, bem como sua
condenação à recomposição dos supostos danos ambientais decorrentes da inundação dos reservatórios de Bariri, Nova
Avanhandava e Barra Bonita. De forma geral, requerem que a AES Tietê realize programas de compensação ambiental,
bem como apresentam valor de causa simbólico, motivo pelo qual não é possível, no momento, estimar o valor de um
possível desembolso futuro.
II - 1 ação civil pública na qual a AES Tietê ingressou no polo ativo, como assistente do Ministério Público, contra os
responsáveis por ocupações irregulares em áreas de preservação permanente, classificada como perda remota,
atualmente em fase recursal.
A AES Tietê possuía R$10,7 milhões provisionados em 31 de dezembro de 2015 em relação ao meio ambiente.
(i)Das ações supramencionadas, 290 delas (que tratam de processos ambientais sobre recuperação dos danos ambientais
em área de preservação permanente, ocasionados por ocupações irregulares de terceiros no entorno de reservatório da
AES Tietê) se encontravam com classificação de perda provável, com provisão total de R$1,9 milhão, especificada nas
demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2015.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía outras contingências relevantes, exceto por aquelas
assumidas em razão da Incorporação da AES Tietê, descritas abaixo.
Imobiliário
A AES Tietê possuía em dezembro de 2015, 1.158 ações com matéria imobiliária, nas quais a AES Tietê é parte, tendo
em 1.158 ações a AES Tietê como autora e em 28 ações como ré, todas elas versando basicamente sobre discussões
envolvendo (i) desapropriações, (ii) reintegrações de posse, (iii) usucapião, (iv) retificação de registro público, (v)
retificação de área, (vi) demarcatória, (vii) indenizatória, dentre outros temas relacionados à regularização de imóveis.
Trabalhista
A AES Tietê celebrou um Termo de ajustamento de conduta (TAC) para preenchimento da cota de deficientes físicos
decorrente de investigação do Ministério do Trabalho e com assinatura em 14 de junho de 2010. Prazo de vigência
indeterminado. Ficou ajustada as contratações de pessoas portadoras de deficiência e/ou reabilitados da Previdência
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
Social até chegar ao limite legal de 5% dos empregados da AES Tietê. As penalidades em caso de descumprimento são
de R$4 mil (quatro mil) reais por empregado não contratado e R$3 mil (três mil) reais por empregado caso não haja
comprovação de treinamentos de novos contratos. A cota de contratação determinada está sendo cumprida
integralmente (5% da base de colaboradores) – comprovação feita em dezembro de 2012.
A AES Tietê celebrou um Termo de ajustamento de conduta (TAC) para cumprimento da jornada de trabalho de
investigação do Ministério do Trabalho e com assinatura em 05 de dezembro de 2014. Prazo de vigência indeterminado.
Foi objeto deste TAC o ajuste das atividades do cargo de operador/mantenedor de usina, o cumprimento das jornadas
de trabalho, com reporte ao Ministério do Trabalho para exceções de necessidade imperiosa, e a aquisição de
ambulâncias /micro-ônibus sem fins lucrativos no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil) reais a serem utilizados nos
municípios apontados pelo Ministério do Trabalho. A multa por descumprimento é de R$3 (três mil) reais por empregado
encontrado em situação irregular. O cronograma de aquisição dos veículos encontra-se dentro do prazo, sendo que a
compra dos equipamentos já foi feita, restando pendente a adaptação dos veículos e entrega aos municípios.
Ambiental
A AES Tietê possui Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), Termo de Cooperação, Termos de Compromisso de
Recuperação Ambiental (TCRA) e Termo de Compromisso de Instituição de Recomposição ou de Compensação de
Reserva Legal (TCIRCRL), celebrados com órgãos da administração pública e Ministérios Públicos Federal e Estadual. A
relação individualizada dos instrumentos encontra-se na tabela abaixo:
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INSTRUMENTO

DATA EM
N° DO
PROCEDIMENTO QUE FOI
FIRMADO

TAC

IC nº 17.06

TAC

IC nº 06_2006

TAC

IC nº
23.01.2001
08.123.004012/9815

Prefeitura
MPF Jales
Ouroeste; IPHAN;
AES Tietê

TAC

IC nº 11_2006

07.10.2007

TAC

IC nº 07_2007

20.10.2009

TAC

IC nº 14_2006

17.07.2008

Diavarum
MPE Barra Bonita
Participações
LTDA, Agrícola
Ponta Alta e AES
Tietê
Energia
Prefeitura
Barra
MPE Barra Bonita
Bonita; José
Carlos de Mello
Teixeira São
e AES
Rancho
MPE Barra Bonita
Tietê Energia
Pedro
e AES Tietê
Energia

TAC

PA n°s 11/02;
12/02; 13/02 e
15/02

28.06.2006

Prefeitura Barra
Bonita e AES
Tietê Energia

TAC

PA nº 07/02

TAC
TAC

13.06.2008 /
Retificado
em
22.04.2010
05.07.2006

COMPROMISSA ÓRGÃO
RIOS
REQUERENTE COMARCA
AES Tietê Energia MPE Dois
S.A.
Córregos

AES Tietê Energia MPE Cerquilho
S.A.

RESERVATÓRI EXIGÊNCIAS
O
UHE Barra
Bonita

Barragem São
João

UHE Água
Vermelha

Remoção de Vila de pesca

Construção de escada ou c

1) Promover Projeto arquitet
arqueológico e centro cultura
arqueológico da UHE AGV;
2) Implantação do projeto m
UHE de AGV; 3) Envio trime

UHE Barra
Bonita

Cessão de área para plantio

UHE Barra
Bonita

Cessão de área para plantio

UHE Barra
Bonita

Cessão de área para plantio

MPE Barra Bonita

UHE Barra
Bonita

Fornecimento de 160 mudas

07.03.2006

José Augusto
MPE Barra Bonita
Aiello e AES Tietê
Energia

UHE Barra
Bonita

Fornecimento de 2.171 mud

PA nº 09/02

07.03.2006

Abilio Trigolo e
MPE Barra Bonita
AES Tietê Energia

UHE Barra
Bonita

Fornecimento de 835 mudas

PA n° 08/02

07.03.2006

Helio Palmesan e MPE Barra Bonita
AES Tietê Energia

UHE Barra
Bonita

Fornecimento de 1.754 mud
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DATA EM
N° DO
PROCEDIMENTO QUE FOI
FIRMADO

TAC

IC nº 02_2008

TAC (judicial)

ACP nº 157/2003

TAC

COMPROMISSA ÓRGÃO
RIOS
REQUERENTE COMARCA
Valdir Antonio dos MPE Barra Bonita
Santos e AES
Tietê
Energia
S.A. MPE Ibitinga
AES Tietê
Energia
S.A., Manoel Cury
Sahão e Maria
Angélica Rayes
Sahão.

UHE Barra
Bonita
UHE Ibitinga

AES interveniente - Cessão

IC nº
10.05.2013
1.22.002.000065/2
0
11-83

AES Tietê Energia MPF Uberaba
S.A.

UHE Água
Vermelha

TCRA

126609/2013

26.11.2013

UHE Barra
Bonita

TCIRCRL

7952/2012

24.01.2012

AES Tietê Energia SMA,
CFA/CTRNF6N
S.A.
(Bauru)
AES Tietê Energia CETESB de Itu
S.A.

1) Notificar cada uma das oc
concedendo-lhes prazo para
área; 2) Ingressar com ARP
regularizada a ocupação e n
até 360 dias. 3) Demolir as c
meses a contar do transito e
desocupação e limpeza da á
necessário, projeto de recup
competente; 5) Fornecer qu
satélite do entorno do reserv
Cota Normal, Maximorum e
campanha de publicidade a
semestralmente.
1) Pagamento referente aos
manutenção de mudas; 3) C

TCRA

7957/2012

24.01.2012

06/2002

18.06.2014

TAC

09.10.2008
22.05.2006

AES Tietê Energia CETESB de Itu
S.A.
AES Tietê Energia MP Botucatu
S.A.

RESERVATÓRI EXIGÊNCIAS
O

Barragem São
João
Barragem São
João
UHE Barra
Bonita

1) Obrigação, na medida de
desconstituir o "Loteamento
- SP", desocupando e recom
não ocupação de sua área d
medidas judiciais cabíveis n
oficial, para repelir imediatam
indevida apropriação; 3) Ma
de conservação, sob pena d
mínimos. Sob pena de mesm
dias, promover a remoção d
área; 4) Doação de até mil m

Averbação de 1,85ha de áre
recomposição. vegetativa de

Efetuar o plantio de 576 mud
Técnicos semestrais de aco

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
2.1 Remover os pescadores
APP, relacionados no Anexo
da situação encontrada no lo
ao final desse período. 2.2 S
ocupações na área, o MUNI
temporária da área, assumin
de 06 meses da constatação
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INSTRUMENTO

Termo de
Cooperaçã o

DATA EM
N° DO
PROCEDIMENTO QUE FOI
FIRMADO

111/2014
18/06/2014

COMPROMISSA ÓRGÃO
REQUERENTE RIOS
COMARCA

AES Tietê e
Prefeitura de
Botucatu

AES Tietê e
Prefeitura de
Botucatu

RESERVATÓRI EXIGÊNCIAS
O

Barra Bonita

STATUS

2.2.1 Enviar Notificação Extrajudicial aos pescadores, para que
desocupem a área sob sua posse, no prazo de 15 dias, contados
da data da notificação, informando o MP e a AES a relação dos
notificados;
2.2.2 Ingressar com ação de reintegração de posse em face das
pessoas que permanecerem na área, se após os 15 dias contados
da efetiva entrega das notificações previstas na cláusula 2.2.1
acima, ainda persistir a irregularidade.
2.2.2.1 Obtida a reintegração de posse mencionada nas cláusulas
2.1 ou 2.2.2 acima, o MUNICÍPIO assume o compromisso de, no
prazo de até 60 dias, providenciar a demolição das benfeitorias e
limpeza da área.
2.3.2 Enquanto persistir a posse indireta por parte do MUNICÍPIO,
este deverá, zelar pela área de modo a impedir eventuais novas
ocupações e a ocorrência de danos na área; 2.4 O MUNICÍPIO
assume o compromisso de encaminhar Notificação à AES e ao
MP, no prazo de 30 dias, após a completa demolição das
benfeitorias e limpeza da área, para viabilizar a sua recuperação
ambiental, seja na hipótese da clausula 2.1, seja na da 2.2.
AES Tietê:
2.5 No prazo de 90 dias após recebimento da Notificação do
MUNICÍPIO, mencionada na cláusula 2.4, assume o compromisso
de apresentar ao Órgão Ambiental Projeto de Recuperação
Ambiental da área sob sua concessão, iniciando a execução do
projeto no primeiro período de chuvas subsequente à sua
aprovação, se necessário for, atendidas as respectivas
recomendações do referido órgão, respeitado o cronograma
inerente ao projeto.
2.5.1 O Projeto só será executado após integral limpeza e
desocupação da área sob concessão da AES e na época de
chuvas (outubro a fevereiro de cada ano), de forma a maximizar
as chances de êxito do plantio do ponto de vista ambiental.
AES Tietê:
Em relação à Área 01 (área mencionada no TAC/ocupada por
pescadores):
a) Permitir o acesso do MUNICÍPIO para fins de cumprimento do
quanto disposto na cláusula 2.1.1, itens “c” e “f”;
b) Permitir ao MUNICÍPIO a ocupação temporária da área, para que Em
dela assuma a posse indireta, a título gratuito, nos termos das cumprime
obrigações acordadas no TAC, para fins de cumprimento da nto
cláusula 2.1.1, item “e”;
c) Apresentar ao órgão ambiental competente e executar o projeto
de recuperação ambiental para fins de cumprimento do TAC.
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INSTRUMENTO

DATA EM
N° DO
PROCEDIMENTO QUE FOI
FIRMADO

COMPROMISSA ÓRGÃO
REQUERENTE RIOS
COMARCA

RESERVATÓRI EXIGÊNCIAS
O

STATUS

Em relação à Área 02 (área a ser revitalizada):
a) Cumprir e respeitar, no que lhe couber, as etapas do Cronograma
de Execução; b) Viabilizar, através de empreiteira por ela livre e
diretamente contratada, arcando com os respectivos custos, o
Projeto de Revitalização, com investimento limitado a R$2MM,
conforme etapas do Cronograma, em até 25 meses contados da
data de assinatura do presente Termo (agosto/16); c) Obter, perante
os órgãos competentes, as autorizações necessárias à execução do
Projeto de Revitalização, em atendimento à legislação aplicável; d)
Disponibilizar o acesso ao MUNICÍPIO para fins de cumprimento da
cláusula 2.1.2, item “b”; e) Ceder o Direito de Acesso e Uso
Temporário da área, a título gratuito, para a utilização pelo
MUNICÍPIO e para fins de cumprimento da cláusula 2.1.2, itens “d” a
“i”;
PREFEITURA:
Em relação à Área 01:
a) Indicar formalmente o local onde serão realocados os
Pescadores, mencionados na cláusula 1.1, no prazo de 12
(doze) meses contados da data de assinatura do presente
Termo (junho/15); b) Garantir que o local para onde serão
realocados os Pescadores esteja devidamente apto e regular
para o fim a que se destina, atendendo aos requisitos
urbanísticos e condições estabelecidas na legislação
competente, em especial, a Lei nº 6.766/79, inclusive no que se
refere à infraestrutura necessária; c) Providenciar a realocação
amigável dos Pescadores para o local definido até 31 de
Outubro de 2016; d) Arcar com todos os custos, impostos, taxas
e demais valores aplicáveis para o cumprimento da cláusula 2.1
objeto do presente Termo, inclusive aqueles eventualmente
associados à elaboração de projeto arquitetônico, construção de
moradias, regularização da propriedade em seu nome perante o
Cartório de Registro de Imóveis competente; e) Ocupar
temporariamente a área, assumindo sua posse indireta, e ajuizar
ações de reintegração de posse no caso de insucesso da
desocupação amigável em face dos Pescadores que
permanecerem irregularmente no local, até o dia 31 de
dezembro de 2016, conforme disposto no TAC e respeitando no
que couber as disposições do Anexo II; f) A completa demolição
das benfeitorias e limpeza da área, no prazo de 60 dias, seja na
hipótese de desocupação voluntária, seja após a reintegração
de posse; g) Comunicar a AES, por escrito, no prazo de 30 dias,
quando do término da total remoção dos Pescadores, bem como
da completa demolição das benfeitorias e limpeza da área,
momento em que estará automaticamente desconstituída a
posse indireta da mencionada área pelo MUNICÍPIO.
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INSTRUMENTO

TCRA

DATA EM
N° DO
PROCEDIMENTO QUE FOI
FIRMADO

69280 / 2011

29/07/2011

COMPROMISSA ÓRGÃO
REQUERENTE RIOS
COMARCA

AES Tietê Energia CETESB
S.A.

RESERVATÓ EXIGÊNCIAS
RIO

UHE Ibitinga

STATUS

Em relação à Área 02:
a) Cumprir e respeitar, no que lhe couber, as etapas do Cronograma
de Execução; b) Vistoriar a execução do Projeto de Revitalização, de
modo a atestar, a cada etapa, a regularidade das obras de
engenharia, via emissão da competente certidão de
conformidade/aprovação das obras, garantindo-se à AES plena, rasa,
geral e irrevogável quitação em relação às obrigações assumidas na
cláusula 2.2, item “a”; c) Disponibilizar à AES, se necessário, local
apto a receber projeto de compensação ambiental decorrente das
intervenções em APP que for exigido pelos órgãos ambientais; d)
Receber formalmente a área após o término do Projeto de
Revitalização, respeitando as condições específicas do Anexo III; e)
Promover a guarda e a manutenção preventiva, corretiva e contínua
da área – nela compreendidas as ações de conservação e de
reparação de danos provocados na área e respectivas benfeitorias por
desgaste natural ou vandalismo, de forma a manter as condições de
segurança aos usuários/frequentadores; f) Responder por todo e
qualquer serviço ou atividade necessário à operação e ao uso da área
revitalizada; g) Obter e manter válidas, durante todo o período de
vigência desse Termo, as devidas licenças e autorizações necessárias
ao exercício do Direito de Acesso e Uso da Área, emitidas pelos
órgãos reguladores de suas atividades e pelas autoridades ambientais
competentes; h) Dar quitação das obras à AES, por escrito, no prazo
de 30 (trinta) dias, após o término do Projeto de Revitalização; i) Arcar
com os investimentos necessários à realização de obras de
engenharia e de melhoria não integrantes do Projeto de Revitalização
e/ou que superem o limite de R$2 MM previstos na cláusula 1.1,
eventualmente de seu interesse; j) Na hipótese do item “f”, assumir
integralmente a responsabilidade pela contratação, execução e
licenciamento das referidas obras, em atendimento à legislação
aplicável, o que somente poderá ter início após a quitação a que se
refere o item “g” acima, devendo informar a AES, antecipadamente,
sobre qualquer intervenção adicional que pretenda realizar na Área,
declarando, desde já, que somente o fará mediante a elaboração de
projeto acompanhado da necessária responsabilidade técnica e
respectivas aprovações dos órgãos competentes; k) Restituir a área,
nas mesmas condições recebidas, salvo desgaste natural de uso, ao
final do prazo estipulado na cláusula 1.2 e/ou na ocorrência das
hipóteses previstas na cláusula 4.2.
Plantio de 5.100 mudas
Em
cumprime
nto
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto
INSTRUMENTO

DATA EM
N° DO
PROCEDIMENTO QUE FOI
FIRMADO

COMPROMISSA ÓRGÃO
REQUERENTE RIOS
COMARCA

RESERVATÓ EXIGÊNCIAS
RIO

TCRA

37682/2012

25/04/2011

AES Tietê Energia CETESB
S.A.

PCH São José Plantio de 16.630 mudas

Cumprido

TCRA

37612/2011

25/04/2011

AES Tietê Energia CETESB
S.A.

PCH São
Joaquim

Plantio de 22.466 mudas

Cumprido

TCRA

62695/2012

15/06/2012

AES Tietê Energia CETESB
S.A.

UHE
Promissão

Plantio de 1.000 mudas

Em
cumprime
nto

TCRA

93001/2012

13/09/2012

AES Tietê Energia
CETESB
S.A.

UHE Euclides
Plantio de 5.810 mudas
da
Cunha

Em
cumprime
nto

TCRA

50/2002

2012

AES Tietê Energia
CETESB
S.A.

UHE Água
Vermelha

Plantio de 128.880 mudas

Em
andament
o

Plantio de 100.000 mudas

Em
andament
o

TCRA

13/2005

2005

AES Tietê Energia
CETESB
S.A.

TCRA

199/2004

2004

AES Tietê Energia
CETESB
S.A.

TCRA

69619/2013

19/062013

AES Tietê Energia
S.A.
CETESB

TCRA

82818/2014

12/08/2014

AES Tietê Energia
CETESB
S.A.

UHE
Promissão

STATUS

Cumprido
UHE Limoeiro Plantio de 4.000 mudas

UHE
Promissão

Plantio de 450 mudas

UHE Limoeiro Plantio de 125 mudas

Em
cumprime
nto
Em
cumprime
nto
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto
INSTRUMENTO

Ata de
Reunião

DATA EM
N° DO
PROCEDIMENTO QUE FOI
FIRMADO

IC n°
14003420000253/ 22.05.2015
2
011

COMPROMISSA ÓRGÃO
REQUERENTE RIOS
COMARCA

AES Tietê
Energia S.A.,
Prefeitura de
Mogi Guaçu e
CETESB

MP Mogi Guaçu

RESERVATÓ EXIGÊNCIAS
RIO

Mogi Guaçu

STATUS

Obrigações do Município:
- Emitir Declaração de emergência (Defesa Civil), quanto à área
objeto das obras complementares, no prazo de 05 dias úteis da
assinatura da Ata (até 29/05/15) e disponibilizá-la à AES Tietê;
- Envidar esforços na identificar do proprietário da área de acesso ao
terreno marginal do rio Mogi objeto da obra, no prazo de até 15 dias
após a emissão da Declaração;
- Envidar esforços com vistas a franquear o acesso e/ou adotar
as medidas necessárias para esse fim, durante o período de
execução, de modo que a AES possa realizar as obras;
- Tomar as medidas necessárias para disciplinar/interditar o
Em
trânsito na Estrada Municipal, durante o período de execução das
cumprime
obras;
- Refazer o sistema de drenagem de águas pluviais impactado pelas nto
recentes obras realizadas pela
Prefeitura, quando da implantação da adutora de água bruta na área.
Obrigações da AES:
- Comunicar o Município, a CETESB e o MP quanto ao início das
obras, com antecedência de 05 dias úteis;
- Executar as obras complementares nos exatos termos do laudo
anexado na investigação;
- Comunicar o MP e a CETESB quanto ao término das obras;
- Realizar o plantio de mudas, com espécies nativas, da área
(APP) onde ocorrerá a supressão de vegetação para a
realização das obras, não se comprometendo com a
manutenção dessas.
Obrigações da CETESB:
- Emitir Ofício à AES Tietê declarando a desnecessidade de
autorização para intervenção em APP; na reunião, a CETESB já
entregou cópia do citado ofício à AES Tietê, anexo.
- Vistoriar a obra em conjunto com representantes da AES Tietê,
de modo a confirmar a regularidade e suficiência dessa à proteção
da margem.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto
INSTRUMENTO

DATA EM
N° DO
PROCEDIMENTO QUE FOI
FIRMADO

COMPROMISSA ÓRGÃO
REQUERENTE RIOS
COMARCA

TCCA

-

30.12.2002
(aditado em
05.12.2006)

Ibama (sucedido
AES Tietê Energia pelo ICMBIO) S.A.
Brasilia

TCCA

Processo SMA
1154/94

05.10.2006

AES Tietê Energia Secretaria de
Estado de Meio
S.A.
Ambiente – São
Paulo

RESERVATÓ EXIGÊNCIAS
RIO

Água
Vermelha,
Caconde,
Limoeiro,
Euclides da
Cunha,
Promissão,
Ibitinga, Bariri
e
Barra Bonita

PCH MogiGuaçu

STATUS

Parte dos recursos já
Foi repassada ao
Aplicar o montante de R$ 4.402 mil em medidas
Instituto. Atualmente,
compensatórias em Unidades de Conservação federais
aguardamos a
indicadas pelo órgão (Parque Nacional da Serra da
celebração de novo
Bocaina, Estação Ecológica do Mico Preto, Estação
TCCA (considerando o
Ecológica Tupiniquins e Parque Nacional da Serra dos
vencimento do anterior)
Órgãos), consistentes em planos de manejo e
para quitação das
regularizações fundiárias, nas condições e prazos
obrigações
estabelecidos no Termo de Compromisso de
Compensação Ambiental assinado para atendimento
aos requisitos de licenciamento ambiental das UHEs
Água Vermelha, Caconde, Limoeiro, Euclides da
Cunha, Promissão, Ibitinga, Bariri e Barra Bonita.
Aplicar o montante de R$600mil na elaboração do
plano de manejo no valor integrado das unidades de
conservação: (i) Estação Ecológica Mogi-Guaçu; e (ii)
Reserva Biológica Mogi-Guaçu, sob a coordenação do
Instituto Florestal e Instituto de Botânica, para
atendimento aos requisitos de licenciamento ambiental
da PCH Mogi Guaçu

O valor está
depositado em contapoupança da AES
Tietê e os pagamentos
são
realizados conforme
solicitação dos
Institutos.

P
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4.7 - Outras contingências relevantes
A Companhia e suas controladas não possuem outras contingências relevantes além daquelas listadas nos itens
anteriores.
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4.7 - Outras contingências relevantes
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
Não aplicável, uma vez que a Companhia é de origem brasileira e só possui valores mobiliários custodiados no Brasil.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

.
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos
a.

se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo,
o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não
adotou uma política

A Companhia possui Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração no dia 05 de maio de 2016.
A Política fornece as diretrizes para a Gestão de Riscos, visando conceituar e documentar os princípios de Gestão de
Riscos e atividades relacionadas, definindo os macroprocessos e a governança aplicada para o seu devido funcionamento.

b.

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

(i) os riscos para os quais se busca proteção
Não aplicável.
(ii) os instrumentos utilizados para proteção
Não aplicável.
(iii) a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A área de Gestão de Riscos é liderada pelo Vice-Presidente de Finanças e Relações com os Investidores (CFO), que deverá
acompanhar o modelo de Gestão de Riscos e assegurar que seja executado conforme metodologia definida, assegurar
diretrizes, metas e que os recursos necessários sejam alocados para o bom funcionamento da área. A Gerencia de Riscos
é responsável por disseminar a cultura de gestão de riscos, obter o grau de exposição a risco ao qual a Companhia está
exposta, definir padrões a serem seguidos pela Companhia no que tange Gestão de Riscos, supervisionar e controlar
relatórios de risco e definir gestores de riscos e responsáveis pelos riscos nas áreas de negócio.

A Companhia conta também com a área de Controles Internos que atua na definição de atividades de controle,
estabelecidas por meio de políticas e procedimentos, para garantir o cumprimento das diretrizes determinadas pela
administração para mitigar os riscos à realização dos objetivos da empresa.

O Conselho de Administração é responsável por deliberar sobre as questões estratégicas de Gestão de Riscos, incluindo
aprovar e avaliar a política de Gestão de Riscos assim como o modelo de Gestão de Riscos adotados.

O Comitê de Gestão de Riscos é subordinado a diretoria da Companhia onde são apresentados os portfólios de riscos,
avaliações e estudos de riscos relevantes e modelos de quantificação e qualificação de riscos.

c.

a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política

adotada

A auditoria interna supervisiona a governança do processo de Gestão de Risco, bem como cumprimento das políticas,
normas e procedimentos internos, e pode considerar como parte da avaliação os subsídios fornecidos pela Gerência de
Riscos.
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
A Companhia adota como política de gerenciamento de risco: (i) manter um nível mínimo de caixa como forma de assegurar
a disponibilidade de recursos financeiros e minimizar riscos de liquidez; (ii) estabelecer diretrizes para contratação de
operações de hedge exclusivamente para mitigação dos riscos financeiros da Companhia, bem como a operacionalização
e controle destas posições. As estratégias e instrumentos utilizados estão especificados nos itens abaixo.

a.

se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em

caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o
emissor não adotou uma política
A Companhia não possui uma política exclusiva para Riscos de Mercado, no entanto, os riscos macroeconômicos, crédito
e riscos de mercado de energia são monitorados e reportados no âmbito do Comitê de Riscos da Companhia, previsto na
Política de Riscos

b.

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i.

riscos para os quais se busca proteção

Risco de Crédito

Os contratos bilaterais de venda de energia no Ambiente de Contratação Livre apresentam risco de crédito decorrente das
negociações com as contrapartes.
A Companhia possui três processos focados na mitigação deste risco:
•

Rating de Crédito: Nota para a saúde financeira associada a uma probabilidade de default da contraparte.
Separados em A, B, C e D, a política não permite fechamento de negócio com empresas de rating D.

•

Limite de Crédito: Crédito (em milhões de reais por ano) máximo concedido para cada contraparte, é ponderado
pelo Rating de Crédito e porte da companhia (Patrimônio Líquido).

•

Garantia Financeira: Padrão é Fiança Bancária no valor de 3 meses de faturamento.

Adicionalmente, para mitigar o risco associado às aplicações financeiras depositadas em instituições financeiras, a
Companhia e sua controlada atuam de modo a diversificar o risco de crédito junto às instituições financeiras, centralizando
as suas transações apenas em instituições de primeira linha e estabelecendo limites de concentração, seguindo suas
políticas internas quanto à avaliação dos investimentos em relação ao patrimônio líquido das instituições financeiras e aos
respectivos ratings das principais agências.

Risco de Liquidez

A Companhia e sua controlada adotam como política de gerenciamento de risco: (i) manter um nível mínimo de caixa como
forma de assegurar a disponibilidade de recursos financeiros e minimizar riscos de liquidez; (ii) estabelecer diretrizes
para contratação de operações de hedge para mitigação dos riscos financeiros da Companhia, bem como a
operacionalização e controle destas posições.
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
Risco de inflação

O principal risco de mercado para o qual a Companhia pode buscar proteção seria relacionado a uma eventual oscilação
do IGP-M, índice de inflação que reajusta o preço da energia vendida via o Contrato de Venda de Energia. A Companhia
pode buscar ainda proteção para o risco de liquidez, risco de crédito e risco cambial referente a eventuais obrigações
atreladas à moeda não funcional.

Risco de Instabilidade Cambial

A Companhia também monitora potenciais necessidades de contratação de instrumentos para proteção de risco de
liquidez, taxa de juros e risco cambial referente a eventuais obrigações atreladas à moeda estrangeira, mas no momento
nenhum instrumento é utilizado diante da inexistência de risco efetivo.

ii.

estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Uma vez identificados os riscos a serem mitigados, a Companhia, bem como suas controladas, poderão buscar os
instrumentos mais adequados para contratar o hedge. Os principais fatores que deverão direcionar a decisão do
instrumento a ser utilizado estão listados a seguir:


Situação de liquidez da Companhia;



Condição de crédito junto a o mercado financeiro; e



Cenário de mercado. O valor de mercado do hedge é calculado com base nos preços médios divulgados

diariamente pela BM&FBOVESPA e

considera a variação cambial do período com base na PTAX- V (câmbio

médio divulgado diariamente pelo BACEN após o fechamento do mercado)

do dia imediatamente anterior da data

inicial e do período analisado.

iii.

instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Os instrumentos financeiros disponíveis visando à proteção patrimonial são:


SWAPs, Juros Máximos (Cap) e Floor Agreements para proteção (Hedge) contra exposição a dívidas de taxa

flutuante sem direito a reclamações (non-recourse); e


SWAPs e Contratos a Termo para proteção (Hedge) contra o risco de moeda estrangeira em certas obrigações

atreladas à moeda não funcional.



Instrumentos derivativos de energia elétrica, incluindo SWAP, Opções, Contratos a Termo e Futuros para gestão

do risco relacionado à compra e venda de energia elétrica.

Definido o objeto do hedge e o instrumento a ser utilizado, a Companhia precifica tais operações sempre
seguindo as metodologias de mercado vigentes. Em 31 de dezembro de 2014, não havia instrumentos de hedge
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
contratados pela Companhia.

iv.

parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Companhia busca gerenciar perdas devido a um cliente ou uma contraparte de instrumento financeiro não cumprir com
suas obrigações contratuais, sendo os principais contas a receber de clientes, caixa e equivalentes de caixa e investimentos
de c urto prazo (instrumentos financeiros).

As vendas de energia da Companhia são efetuadas para a AES Eletropaulo, consumidores livres, comercializadoras
e geradoras principalmente por contratos bilaterais ou mercado de curto prazo. As vendas para a Eletropaulo estão
garantidas pelos seus recebíveis, tendo a Companhia o direito de requerer o bloqueio das contas bancárias de seu cliente
até a recuperação do valor total a receber. Para os contratos bilaterais atuais e naqueles que substituirão o contrato da
AES Eletropaulo a partir de 2016, a Companhia solicita em garantia produtos de mercado comuns a contratos de compra
e venda de energia elétrica, tais como fiança bancária, seguro garantia e aplicações. Para o mercado curto prazo, eventuais
inadimplências nos contratos de venda estão sujeitas à regulamentação da ANEEL, a qual tem a finalidade de garantir a
liquidez no mercado de energia.

Quanto à proteção à sua exposição ao risco de crédito presente em instrumentos financeiros, selecionando instituições
financeiras pelos critérios de reputação no mercado (instituições sólidas, seguras e de boa reputação) e pelo fato de
poderem ou não prover um tratamento diferenciado nas operações, seja em custos, qualidade de serviços, termos e
inovação. As operações também deverão atender aos requisitos de compliance e as instituições financeiras deverão se
enquadrar em classificação de risco para operações de aplicações financeiras conforme tabela abaixo:

Ratings em escala nacional e moeda local
Fitch Atlantic Rating

Moody’s Investor

Standard & Poor’s

AA, AA+, AAA

Aa2, Aa1, Aaa

AA, AA+, AAA

Quaisquer instituições financeiras que apresentem, em uma das agências de risco, rating inferior ao estabelecido (AA)
não poderão fazer parte da carteira de investimentos das empresas do Grupo.

Quanto aos valores de exposição máxima por instituições financeiras a Companhia definiu os seguintes critérios:

• Critério de Caixa: Aplicações de no máximo 20% ou 25% do total da carteira por instituição financeira;

• Critério de Patrimônio Líquido (PL) da Companhia: Aplicações de no máximo 20% de seu PL por instituição financeira
ou até R$ 4.000.000,00 para empresas com PL abaixo de R$ 20.000.000,00; e

• Critério de PL da Instituição Financeira recebedora de recursos: Cada instituição financeira poderá receber recursos de
no máximo 3 ou 5% de seu PL.

Vale o mais restritivo dos critérios i, ii e iii.

A Companhia controla sua estrutura de capital de acordo com as condições econômicas, para possibilitar pagamentos de
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
dividendos, retorno de capital aos acionistas, bem como a captação de novos empréstimos e emissões de debêntures, entre
outros instrumentos que julgar necessário. Desde o exercício findo em 31 de dezembro de 2008, não houve mudança nos
objetivos, políticas ou processos de estrutura de capital. A Companhia monitora a estrutura de alavancagem financeira por
meio de indicadores presentes nos contratos de dívida, sendo o principal deles calculado pelo total de dívida líquida dividida
pelo EBITDA, que deve ficar abaixo de 3,5 vezes, além de buscar o alongamento do perfil de suas dívidas, de forma a
mitigar o risco de refinanciamento.

A Companhia monitora constantemente os riscos do seu negócio que possam impactar de forma adversa suas
operações e seus resultados, realizando sensibilidades de cenários macroeconômicos, hidrológicos e de impactos
regulatórios e setoriais que possam influenciar nossas atividades, analisando índices de preços e de atividade econômica,
assim como a oferta e demanda da Companhia.

A Companhia possui uma área de gerenciamento de riscos dinâmica, que pode criar novos parâmetros de acordo com o
surgimento de necessidades de cada período.

v.

se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e

quais são esses objetivos

A Companhia não opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge).

i.

estrutura organizacional de controle de gerenciamento desses riscos

A Companhia possui uma Gestão de Riscos que permite uma visão consolidada de todos os riscos ainda que eles sejam
gerenciados nas áreas de origem em que há a exposição. Em sua estrutura, a Companhia conta com a Gerência de
Análises Contábeis e a Gerencia de Gestão de Riscos que tem como principais atribuições garantir o mapeamento de
atividades de controle sobre práticas que possam afetar às demonstrações financeiras, imagem, a capacidade de atingir
os objetivos estratégicos bem como auxiliar na revisão de processos de maneira a assegurar que as políticas,
procedimentos e normas internas em geral estabeleçam um ambiente e de controles internos confiável e níveis adequados
de aprovação para desembolsos e contratações. Complementarmente, a Diretoria de Auditoria Interna atua em quatro
segmentos: operacional, financeiro, tecnologia da informação e forense. A primeira avalia todos os processos e
procedimentos ligados à operação da Companhia, a segunda avalia as demonstrações financeiras e os controles
associados, a terceira os controles de segurança da informação e, por fim a investigação de possíveis fraudes e
irregularidades, ambas em conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley, exigências da legislação brasileira, normas
regulatórias do setor elétrico, normas e procedimentos internos.

Os riscos empresariais mais significativos que possam vir a afetar financeiramente a Companhia, bem como sua
imagem e a capacidade da organização de alcançar os objetivos estratégicos e do negócio são classificados, analisados
e tratados por meio de ações estruturantes, tendo como referência o Modelo COSO ERM (Comitê das Organizações
Patrocinadoras, ERM - Enterprise Risk Management).

A partir da identificação dos riscos , estes são classificados nas seguintes categorias:Risco de Mercado, Risco de
Crédito/Contra Parte, Risco de Liquidez, Risco Regulatório e Legal, Risco Operacional, Risco Ambiental, Risco de
Reputação e Imagem e outros riscos de natureza financeira, e posteriormente analisados por meio de prioridade, onde
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são levados em consideração a exposição do risco com a importância relativa (qualitativa) e financeira (quantitativa),
onde mensalmente os riscos considerados de maior impacto (Riscos Prioritários) são apresentados no Comitê de Gestão
de Riscos. Trimestralmente os riscos prioritários são levados a reuniões de conselho de administração e conselho fiscal.

A Companhia conta com a Gerência de Controles Internos que possui a principal atribuição de assessorar as áreas da
Companhia na revisão de processos e implementação de controles para garantir exatidão das informações financeiras e o
cumprimento de leis, normas, regulamentos e procedimentos internos. A eficácia dos controles chaves implementadas pela
companhia para garantir a exatidão das Demonstrações Financeira é testada anualmente. Em caso de identificação de
eventuais pontos de melhoria sobre esses controles, a Companhia elabora planos de ação, definindo prazos e
responsabilidades, para garantir a mitigação de todos os riscos associados.

A Companhia também conta com uma Diretoria de Auditoria Interna, que atua em quatro segmentos: (i) operacional; (ii)
financeiro; (iii) tecnologia da informação; e (iv) forense. O segmento operacional avalia todos os processos e procedimentos
ligados à operação da Companhia, o segmento financeiro avalia as informações contábeis e os controles associados, o
segmento de tecnologia da informação avalia os controles de segurança da informação e o segmento forense realiza a
investigação de possíveis fraudes e irregularidades, todos em conformidade com a Lei norte-americana Sarbanes-Oxley,
exigências da legislação brasileira, normas regulatórias do setor elétrico e normas e procedimentos internos. O plano anual
de auditoria é elaborado em conformidade com o resultado da avaliação de riscos e tem como principal objetivo prover
avaliação independente sobre riscos, ambiente de controle e deficiências significativas que possam impactar as
Demonstrações Financeiras e processos da Companhia Eventuais deficiências ou não conformidades são remediadas
por meio de planos de ação estabelecidos pelos responsáveis pelos processos, revisados pela área de Controles Internos
e sua implementação devidamente acompanhada pelas áreas de Controles Internos e Auditoria Interna. O plano de auditoria
é aprovado pelo Comitê de Auditoria da AES Corporation e pelo Conselho de Administração da Companhia. Além disto, o
resultado das respectivas auditorias e o plano de ação regularização de potenciais melhorias são apresentados ao
Conselho Fiscal periodicamente.

c.

adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Conforme citado acima, a Companhia executa o monitoramento da gestão dos riscos e os testes de
verificação da efetividade desta gestão são efetuados pela área de Auditoria Interna. Para mais informações sobre o
tema, consultar o item 10.6 deste Formulário de Referência.

Análise de sensibilidade ao risco de taxa de juros

Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos e nas dívidas aos quais a Companhia
estava exposta na data base de 31 de dezembro de 2015, foram definidos 05 cenários diferentes. Com base no relatório
FOCUS de 31 de dezembro de 2015, foi extraída a projeção dos indexadores CDI e IPCA para um ano e assim definindoo como o cenário provável; a partir deste foram calculadas variações de 25% e 50%.

Para cada cenário foi calculada a receita e despesa financeira bruta, que representa o efeito esperado no resultado e
patrimônio liquido em cada cenário projetado, não levando em consideração incidência de tributos e o fluxo de
vencimentos de cada contrato programado para um ano. A data base utilizada da carteira foi 31 de dezembro de 2015,
projetando os índices para um ano e verificando a sensibilidade dos mesmos em cada cenário.
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Não aplicável, uma vez que a Companhia é de origem brasileira e só possui valores mobiliários custodiados no Brasil.

a)

As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando
imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las:

Em sua estrutura, a Companhia conta com a Gerência de Controles Internos que tem como principal atribuição
assessorar as áreas de negócio na revisão de processos e implementação de controles para garantir exatidão
das informações financeiras e o cumprimento das leis, normas, regulamentos e procedimentos internos.

A eficácia dos controles chave implementados pela Companhia para garantir a exatidão das Demonstrações
Contábeis é testada anualmente. Em caso de identificação de eventuais pontos de melhoria sobre esses
controles, a Companhia elabora um plano de ação, definindo prazos e responsabilidades, para garantir a
mitigação de todos os riscos associados.

A Companhia conta também com uma Diretoria de Auditoria Interna, que atua em quatro segmentos:
operacional, financeiro, tecnologia da informação e investigativo. O primeiro segmento avalia todos os
processos e procedimentos ligados à operação da Companhia, o segundo avalia as demonstrações contábeis
e os controles associados, o terceiro os controles de segurança da informação e o quarto a investigação de
possíveis fraudes e irregularidades, todos em conformidade com a Lei norte-americana Sarbanes-Oxley,
exigências da legislação brasileira, normas regulatórias do setor elétrico e normas e procedimentos internos.

O plano anual de auditoria é elaborado em conformidade com o resultado da avaliação de riscos e tem como
principal objetivo prover avaliação independente sobre riscos, ambiente de controle e deficiências significativas
que possam impactar as demonstrações contábeis e processos da Companhia. Eventuais deficiências ou não
conformidades são remediadas por meio de planos de ação estabelecidos pelos responsáveis pelos processos,
revisados pela área de Controles Internos e sua implementação devidamente acompanhada pelas áreas de
Controles Internos e Auditoria Interna.

b)

Estruturas organizacionais envolvidas:

Conforme descrito no item “a” acima, as estruturas organizacionais diretamente envolvidas no processo de
monitoramento da eficácia do ambiente de controle da Companhia são a Gerência de Controles Internos e a
Diretoria de Auditoria Interna.

c)

Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

O plano de auditoria é aprovado pelo Comitê de Auditoria da AES Corporation, pela Diretoria e Conselho de
Administração da Companhia. O resultado das respectivas auditorias e a evolução dos planos de ação para
implementação de potenciais melhorias e regularizações são apresentados aos Diretores, Vice-Presidentes e
Conselho Fiscal periodicamente.
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d)

Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado,
preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação
emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Os auditores externos da Companhia, durante a execução de seus trabalhos de auditoria das demonstrações
financeiras, não identificaram deficiências de controle que pudessem ser consideradas significativas e/ou com
impactos relevantes nas demonstrações contábeis.

e)

Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado
pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Conforme mencionado no item “d” acima, durante a execução dos trabalhos de auditoria das demonstrações
financeiras não foram identificas deficiências de controle que pudessem ser consideradas significativas e/ou
com impactos relevantes nas demonstrações contábeis, no entanto, a Administração avaliou todas as
recomendações de melhorias reportadas pelos auditores independentes e definiu planos de ação para
implementar as melhorias sugeridas. A Gerência de Controles Internos fará o follow up dos planos de ação
definidos para garantir que todos os riscos apontados sejam mitigados dentro dos prazos acordados.
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5.4 - Alterações significativas
Não houve alterações nos principais riscos da Companhia e em seu monitoramento.
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5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

06/11/2000

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
tendo sido transformada em Sociedade Anônima em 30 de dezembro de 2000.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

29/06/2001
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6.3 - Breve histórico
A Companhia foi constituída em 6 de novembro de 2000, com a denominação Energia Paulista Participações Ltda., tendo
como sócias AES Bridge I Ltd. e AES Bridge II Ltd., ambas empresas sediadas em Arlington, Estado da Virginia,
Estado Unidos da América e controladas indiretamente pela AES Corporation, com o objetivo de participar de
oportunidades de negócios principalmente no setor de energia elétrica no Brasil.

Em 30 de dezembro de 2000, as sócias da Companhia aprovaram a transformação da sua natureza jurídica para sociedade
por ações, sendo que por consequência sua denominação social foi alterada para Energia Paulista Participações S.A.
(“Energia Paulista”).

Em agosto de 2001, a Companhia realizou sua primeira emissão de debêntures simples com garantia real, cujos recursos
obtidos foram destinados à aquisição de ações preferenciais de emissão da AES Tietê. Dessa forma, em 21 de agosto de
2001, a Companhia adquiriu 8.968.224.985 ações preferenciais de emissão da AES Tietê, correspondentes a, naquela
data, 9,57% do capital social da AES Tietê. Posteriormente, em 7 de agosto de 2003, tendo sido encerrado prazo para o
exercício do direito de permuta por debenturistas dessa emissão, foram permutadas por ações preferenciais da AES Tietê,
no total, 621.946 debêntures, de modo que o percentual das ações detido pela Companhia na AES Tietê foi reduzido para
8,69%.

Em dezembro de 2003, em decorrência de renegociação de dívidas detidas por empresas do grupo econômico da
Companhia junto ao BNDES e à BNDESPAR (em conjunto, o “Sistema BNDES”), foi implementada reestruturação societária
envolvendo parte das empresas do grupo AES no Brasil, que consistiu na criação de uma nova empresa, a Brasiliana
Energia S.A., para deter e exercer o controle acionário direto e indireto da AES Tietê, AES Eletropaulo e AES Uruguaiana.

O capital social da Brasiliana Energia S.A., por sua vez, era detido indiretamente pela AES Corporation, por meio da AES
Holdings Brasil, que detinha 50% mais uma ação do capital social votante e 46,16% do capital social total da Brasiliana
Energia S.A., e o Sistema BNDES, que detinha 50% menos uma ação do capital votante e 53,84% do capital social total da
Brasiliana Energia S.A.

Em 2005, houve a transferência da Eletropaulo Telecomunicações Ltda., sociedade constituída em
1998 como sociedade de responsabilidade limitada para prestar serviços de telecomunicação em geral, e para fornecer
serviços técnicos, de consultoria e manutenção, além de investir em outras sociedades como sócia ou acionista, para a
AES Transgás Empreendimentos S.A. (“AES Transgás”), atual Companhia Brasiliana de Energia (“Companhia” ou
“Brasiliana”), nos termos do Despacho ANEEL nº 1.363, de 28 de setembro de 2005.

Em setembro de 2006, Brasiliana Energia S.A., AES Corporation e BNDES (por meio de sua subsidiária, a BNDESPAR)
iniciaram a implementação de uma reorganização societária por meio da qual ocorreu a incorporação da Brasiliana Energia
S.A. pela AES Transgás, em 30 de setembro de
2006, e a incorporação da AES Transgás pela Companhia, em 31 de outubro de 2006, sendo que após esta
incorporação a Companhia mudou a sua denominação social de Energia Paulista para Companhia Brasiliana de
Energia. Para mais informações sobre a reorganização societária ocorrida em 2006, vide o item 6.5. deste Formulário de
Referência.

Em 2 de junho de 2010, foi aprovada em reuniões do Conselho de Administração da Brasiliana e da AES Eletropaulo a
liquidação financeira e o termo de quitação referentes à aquisição, pela Companhia, de 39.609.942 quotas da Eletropaulo
Telecomunicações Ltda. (“AES EP Telecom”) detidas pela AES Eletropaulo, representativas de 99,99% do capital social
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AES EP Telecom, conforme Contrato de Compra e Venda de Quotas, celebrado em 15 de setembro de 2005.

Em 31 de outubro de 2011, a Companhia concluiu a venda, para a TIM Celular S.A. (“TIM”), das quotas da AES EP Telecom
e ações de emissão da AES Communications Rio de Janeiro S.A. ("AES Com Rio"), nos termos do Contrato de Compra e
Venda de Ações e Quotas celebrado entre Brasiliana e TIM em 8 de julho de 2011 (“Contrato”).

Em 2015, a Companhia, a AES Tietê S.A. (“AES Tietê”) e determinadas sociedades controladas direta e indiretamente pela
Companhia promoveram uma reorganização societária (“Reorganização”). Em 26 de outubro de 2015, as assembleias
gerais de todas as sociedades envolvidas aprovaram as etapas das da Reorganização, sujeito a determinadas condições
suspensivas que foram consideradas implementadas em 31 de dezembro de 2015.

A Reorganização se deu por meio da cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações
S.A. (“Brasiliana Participações”). A Companhia, após o adimplemento das condições suspensivas ao qual a Reorganização
estava sujeita, passou a deter diretamente exclusivamente o controle da AES Tietê e a Brasiliana Participações passou a
deter o controle, direta ou indiretamente, de todas as demais empresas (Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A., AES Elpa S.A., AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. e AES Serviços TC Ltda.).

Em etapa subsequente, a AES Tietê foi incorporada pela Companhia, sendo esta última a entidade legal remanescente e
cuja denominação social foi alterada para AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê Energia”). Por fim, a AES Tietê Energia aderiu
ao Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) e seus valores mobiliários são negociados por meio de Units, sendo cada Unit formada por 4 (quatro)
ações preferenciais e 1 (uma) ação ordinária. Para mais informações sobre a Reorganização, vide item 3.3 e 6.5 deste
Formulário de Referência.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
Até a presente data, a Companhia não foi notificada de qualquer pedido de falência fundado em valores relevantes, nem
está incursa em processo de recuperação judicial ou extrajudicial.
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6.6 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens anteriores.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
Após a Cisão Parcial e a Incorporação descritas no item 3.3 deste Formulário de Referência, os negócios da Companhia
se concentraram nos negócios exercidos pela AES Tietê S.A. antes da Reorganização e encontram-se descritos abaixo.

A Companhia está autorizada a operar como concessionária de uso do bem público na produção e comercialização de
energia elétrica, na condição de Produtor Independente de Energia, e tem suas atividades regulamentadas e fiscalizadas
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O contrato de concessão
da AES Tietê, assinado em 20 de dezembro de 1999, tem prazo de 30 (trinta) anos.

Objeto Social

O objeto social da Companhia passou a consistir em: I - estudar, planejar, projetar, produzir, comercializar, construir,
executar e operar (a) sistemas de produção, distribuição e comercialização de energia, resultante do aproveitamento de rios
e de outras fontes de energia incluindo, sem contudo se limitar, fontes renováveis como a solar, eólica e biomassa, além de
fontes não renováveis e termoelétricas de qualquer natureza, bem como desempenhar qualquer atividade relacionada a
este objeto, como a instalação e implantação de projetos de produção independente de energia, operação e manutenção
de usinas, obras e edificações correlatas, além de compra e importação de equipamentos para a geração de energia, (b)
barragens de acumulação, eclusas e outros empreendimentos destinados ao aproveitamento múltiplo das águas e de seus
leitos e reservatórios, e (c) planos e programas de pesquisa e desenvolvimento de novas fontes e vetores de energia,
diretamente ou em cooperação com outras entidades; II - explorar, desenvolver, produzir, importar, exportar, processar,
tratar, transportar, carregar, estocar, acondicionar, operar e manter atividades relacionadas ao suprimento, distribuição e
comercialização de combustíveis destinados à geração de energia, além de realizar liquefação e regaseificação; III - prestar
todo e qualquer serviço, observando o que dispõe o Contrato de Concessão; e IV - participar em outras sociedades como
sócia, acionista ou quotista, desde o respectivo objeto social esteja abrangido nos incisos I a III.

Diversificação Geográfica

A base de operações da Companhia está localizada no Estado de São Paulo e a capacidade instalada é de 2.658 MW,
o que corresponde a 11% do parque gerador do Estado de São Paulo, provenientes de 12 usinas localizadas nas
regiões centro e nordeste do Estado de São Paulo (Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão, Nova Avanhandava,
Caconde, Euclides da Cunha, Limoeiro, Mogi-Guaçu, Água Vermelha, São Joaquim e São José). A usina hidrelétrica de
Água Vermelha responde por mais da metade da energia gerada e por aproximadamente 52,5% da capacidade
instalada da AES Tietê.

As usinas da Companhia estão localizadas nos Rios Tietê, Pardo, Grande e no Rio Mogi-Guaçu, conforme demonstrado
no mapa abaixo:
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Mercado de Atuação/Fontes de Receita

As fontes de receita da Companhia se dão através da energia vendida para o mercado livre e regulado, a energia faturada
no MRE e a energia faturada no mercado spot.

Atualmente, a Companhia vende para a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“AES Eletropaulo”)
aproximadamente 49 MW médios, o restante da Garantia Física da AES Tietê é vendida para outras distribuidoras de
energia e para o mercado livre.

A energia produzida pelas geradoras 5no Brasil é destinada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que é formado por
usinas geradoras das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e de parte da região Norte do País. Apenas 1,7% da
capacidade de produção de eletricidade do Brasil encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados, localizados
principalmente na Região Amazônica. As atividades de coordenação e controle da operação de geração de energia são
executadas pelo ONS, que procura manejar o estoque de energia de forma a garantir a segurança em todo o País.

As variações climáticas podem ocasionar excedentes ou escassez de produção hidrelétrica em determinadas regiões e em
determinados períodos do ano, uma vez que o volume de energia gerado pelas usinas hidrelétricas depende do índice
pluviométrico para acumulação de água em seus reservatórios. O SIN possibilita que toda energia gerada no sistema seja
transmitida e distribuída da forma mais adequada por todo o País, permitindo a troca de energia entre regiões, além de
obter benefícios da diversidade das bacias hidrográficas.

De acordo com as regras do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), o volume total de energia gerada pelas usinas
hidroelétricas participantes do mecanismo é alocado para cada usina de forma proporcional aos seus respectivos níveis de
garantia física (ou energia assegurada). Esse mecanismo foi implementado para mitigar o risco hidrológico, uma vez que
os geradores não têm gestão sobre os montantes individualmente gerados e tais decisões são de responsabilidade do
ONS. Se, após a etapa acima ter sido cumprida, todos os membros do MRE atingirem seus níveis de garantias físicas e
ainda houver saldo de energia produzida, o adicional da geração, designado “energia secundária”, é alocado
proporcionalmente entre os geradores, sendo valorada a PLD (Preço de Liquidação das Diferenças).

A mensuração da energia faturada no MRE é feita através da Tarifa de Energia de Otimização - TEO, que é ajustada pela
ANEEL anualmente em janeiro, pela variação do IPCA. Essa tarifa é determinada de forma a reembolsar os custos
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incrementais de operação e manutenção das usinas hidroelétricas e ao pagamento de compensação financeira referente
à energia trocada no MRE.

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) varia de acordo com as condições elétricas, energéticas e climáticas, além
da oferta e demanda de energia. A partir de setembro de 2013, o PLD passou a incorporar o mecanismo de aversão ao
risco, chamado CVaR, que tende a antecipar o despacho térmico de forma a manter a operação do sistema mais
conservadora. A partir de janeiro de 2016 entraram em vigor os novos valores máximo e mínimo do PLD. O teto passou de
R$ 388,48 /MWh para R$ 422,56 MWh. Já o preço mínimo foi elevado de R$ 30,26 MWh para R$ 30,25 MWh. Para a
mudança no cálculo do PLD, a ANEEL usou o conceito de térmica relevante e definiu que, atualmente, essa usina seria a
UTE Mário Lago.

Estratégia de Comercialização Pós 2015

A Companhia definiu a estratégia comercial para a venda da garantia física a partir de janeiro de 2016 tanto para clientes
livres quanto para distribuidoras, de modo a maximizar os resultados da Companhia, de tal forma que o contrato com a
AES Eletropaulo, que findou em dezembro/2015, seja totalmente substituído. No caso das distribuidoras, em função do
Modelo do Setor Elétrico, a venda só poderá ser feita via Leilões de Energia Existente cuja entrega de energia é feita
a partir do ano seguinte ao leilão (A-1).

Portfolio de energia contratada totalizou 95%, 88%, 66% e 33%, respectivamente da energia disponível da Companhia para
os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.
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Segmentos operacionais que tenham sido divulgados nas 3 últimas demonstrações financeiras de encerramento do
exercício social ou, quando houver, nas demonstrações financeiras consolidadas.
a)

Produtos e serviços comercializados

Nos exercícios sociais de 2014 e 2013, a Companhia tinha como atividade principal a participação direta ou indireta no
capital de outras sociedades. Após a Cisão Parcial e a Incorporação descritas no item 3.3 deste Formulário de Referência,
os negócios da Companhia se concentraram no segmento de produção e comercialização de energia elétrica.
b)

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia.

Nos exercícios sociais de 2014 e 2013, a Companhia tinha como atividade principal a participação direta ou indireta no
capital de outras sociedades, conforme evidenciado nas tabelas abaixo. Após a Cisão Parcial e a Incorporação a Companhia
auferirá receita exclusivamente da parcela do segmento de geração representado pela AES Tietê. Para fins comparativos,
seguindo a Demonstração Financeira de 31 de dezembro de 2015, a Companhia apresenta o comparativo entre a receita
operacional líquida das operações continuadas em 2015 e 2014.

AES Tietê Energia S.A - Operações continuadas
Receita Operacional Líquida
% em relação a receita líquida consolidada

Holdings
2014

Receita Operacional
Líquida
% em relação a receita
líquida consolidada

Distribuição

Receita Operacional
Líquida
% em relação a receita
líquida consolidada

2015

3.205.007

2.625.821

100%

100%

Serviços

Total

Cia
Brasiliana

AES
Elpa

AES
Eletropaulo

AES Tietê e
controladas

AES
Uruguaiana

AES
Serviços

Subtotal

Eliminações
e ajustes

Consolidado

0

0

10.557.279

3.205.007

238.608

23.878

14.024.772

-2.259.429

11.765.343

0%

0%

90%

27%

2%

0%

119%

-19%

100%

Holdings
2013

Geração

2014

Distribuição

Geração

Serviços

Total

Cia
Brasiliana

AES
Elpa

AES
Eletropaulo

AES Tietê e
controladas

AES
Uruguaiana

AES
Serviços

Subtotal

Eliminações
e ajustes

Consolidado

0

0

9.012.207

2.336.933

169.755

9.942

11.528.837

-2.100.187

9.428.650

0%

0%

96%

25%

2%

0%

122%

-22%

100%
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A Companhia apresenta a seguir o demonstrativo da sua Receita Bruta para o período de 2015 e 2014 das operações
continuadas.
R$'000
Receita Operacional Bruta
AES Eletropaulo
Mercado Spot
MRE
Outros contratos bilateriais
Outros
(-) Deduções
Receita Operacional Líquida

c)

-

2014
3.430.957
2.233.613
946.948
4.405
234.004
11.987
225.950 3.205.007

2015
2.779.248
2.355.172
183.875
12.270
216.536
11.395
153.427
2.625.821

Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia.

Os exercícios sociais de 2014, 2013 e 2012, a Companhia tinha como atividade principal a participação direta ou indireta
no capital de outras sociedades, conforme evidenciado nas tabelas abaixo. Após a Cisão Parcial e a Incorporação a
Companhia auferirá lucro exclusivamente da parcela do segmento de geração representado pela AES Tietê.

AES Tietê Energia S.A - Operações continuadas

2014

2015

Lucro Líquido no exercício

738.758

412.744

% em relação ao lucro líquido

100%

100%

Holdings
2014

Lucro Líquido no
exercício
% em relação ao lucro
líquido

Lucro Líquido no
exercício
% em relação ao lucro
líquido

Serviços

Total

Cia Brasiliana

AES
Elpa

AES
Eletropaulo

AES Tietê e
controladas

AES
Uruguaiana

AES
Serviços

Subtotal

Eliminações e
ajustes

Consolidado

81.945

-88.163

-131.747

449.344

5.397

1.865

318.641

-236.696

81.945

100%

-108%

-161%

548%

7%

2%

389%

-289%

100%

Holdings
2013

Geração

Distribuição

Distribuição

Geração

Serviços

Total

Cia Brasiliana

AES
Elpa

AES
Eletropaulo

AES Tietê e
controladas

AES
Uruguaiana

AES
Serviços

Subtotal

Eliminações e
ajustes

Consolidado

517.018

13.766

198.182

881.359

138.376

-5.093

1.743.608

-1.226.590

517.018

100%

3%

38%

170%

27%

-1%

337%

-237%

100%
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a.

características do processo de produção

Para a implantação de uma usina hidrelétrica, entre os muitos critérios avaliados, podemos citar a localização do
empreendimento – região que proporciona a maior queda de água – média de afluência (quantidade de água que corre
na calha do rio), região com subsolo rochoso, área de inundação, etc.
Para aproveitar ao máximo as possibilidades de geração de energia a partir de um rio, é construída uma grande parede
de concreto e/ou terra, para represar a água, formando uma barragem. Desse reservatório, é possível obter água de forma
constante em qualquer época do ano, mesmo durante as estações mais secas, respeitadas as variações climáticas. Essa
represa também produz um grande desnível, o que possibilita que a água seja levada em queda até as turbinas seguindo
os passos:
Ao receber a massa de água, as pás da turbina movimentam o eixo, ao qual está acoplado o gerador. É o gerador que
converte a energia cinética (decorrente do giro da turbina provocado pela água) em corrente elétrica.
Após gerada, a energia elétrica passa por um transformador e é transportada pelas linhas de transmissão conectadas ao
Sistema Interligado Nacional (SIN) e entregues às redes de distribuição chegando ao consumidor final. Vale notar que,
assim como a geração, as atividades de transmissão e distribuição são negócios independentes e executados por diversas
empresas no País.
A energia produzida nas usinas no Brasil não necessariamente tem um destino preciso. A produção é destinada ao Sistema
Interligado Nacional (SIN). Este sistema de produção e transmissão de energia elétrica, coordenado pelo Operador
Nacional do Sistema (ONS), permite às diferentes regiões do País permutar energia entre si.
Como as usinas hidrelétricas têm altos e baixos em sua produtividade, porque dependem do índice pluviométrico para
acumulação de água nos reservatórios, o Sistema Interligado Nacional (SIN) permite captar toda a energia gerada e
distribuí-la da maneira mais adequada ao longo do País. As variações climáticas tendem a ocasionar excedente ou
escassez de produção hidrelétrica em determinadas regiões e períodos do ano. A interligação viabiliza a troca de energia
entre regiões, obtendo benefícios da diversidade das bacias hidrográficas.
Cerca de 1,7% da capacidade de produção de energia do Brasil se encontram fora do SIN, em pequenos sistemas
isolados, localizados principalmente na região amazônica.
Parque Gerador da AES Tietê/Localização das Usinas da AES Tietê

As usinas da AES Tietê estão localizadas nas regiões Central, Nordeste e Noroeste do Estado de São Paulo, envolvendo
os rios Tietê, Grande, Pardo, Jaguari Mirim e Mogi-Guaçu. Ao todo, as hidrelétricas somam 2.658 MW (megawatts) de
capacidade instalada (quantidade de energia que pode ser gerada a cada hora pelo complexo de usinas) e no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2015 a Companhia registrou uma geração de 905 MW médios.

Com um parque gerador formado por nove usinas hidrelétricas e três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s), a
Companhia atua no Brasil desde 1999 na geração e a comercialização de energia elétrica. A AES Tietê possui capacidade
instalada de 2.658,35 MW e garantia física de 1.278 MW.

No Rio Tietê estão localizadas as usinas de Barra Bonita (Barra Bonita/SP), Bariri (Bariri/SP), Ibitinga (Ibitinga/SP),
Promissão (Promissão/SP) e Nova Avanhandava (Buritama/SP), que respondiam por aproximadamente 47,3% do total da
energia gerada pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. Outras três usinas estão localizadas
no Rio Pardo – Caconde (Caconde/SP), Euclides da Cunha (São José do Rio Pardo/SP) e Limoeiro (Mococa/SP) – e, no
Rio Mogi-Guaçu, está instalada a PCH Mogi-Guaçu (Mogi Guaçu/SP) e no Rio Jaguari Mirim, estão instaladas as PCHs
São Joaquim (Vargem Grande do Sul/SP) e São José (São João da Boa Vista/SP) – juntas, estas usinas totalizavam
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aproximadamente 7,0% da energia gerada pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.

No Rio Grande, no município de Ouroeste, divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, fica a usina de Água Vermelha,
a maior hidrelétrica da Companhia, que respondeu por 44,77% da energia gerada pela AES Tietê no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2015.

A geração de energia hidrelétrica é uma tecnologia basicamente europeia – Áustria e Alemanha – a qual é bastante ampla
e profundamente conhecida e dominada pelo setor de geração brasileiro. No caso da AES Tietê não é diferente, pois, a
empresa possui os dois tipos de turbina mais comuns do mercado nacional e internacional, as turbinas Kaplan e Francis, e
apenas um tipo de gerador, o síncrono.

A seguir indicamos os indicadores de produtividade de nossas usinas:

Produção (MWmédio)

Usinas Hidrelétricas
30/09/2015 (nove meses)

2014

2013

2012

Energia Gerada (SIN)

60933,73

61746,48

60074,42

58455,92

Energia Gerada Bruta

818,92

848,33

1.401,70

1.587,58

Água Vermelha

374,00

476,96

733,87

950,80

Bariri

56,78

46,42

83,14

79,13

Barra Bonita

46,45

33,65

70,08

69,13

Caconde

20,03

16,60

16,34

37,80

Euclides da Cunha

27,45

24,40

57,93

47,97

Ibitinga

65,46

58,63

75,51

80,93

Limoeiro

7,43

6,29

15,52

11,39

128,31

110,16

198,49

168,70

90,61

74,13

146,77

137,75

2,40

1,07

4,06

3,97

-

-

-

2,07

Nova Avanhandava
Promissão
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's)
PCH's: Mogi-Guaçu/São Joaquim/São José
PCH Minas*
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Os principais riscos à geração de energia são as restrições elétricas/energéticas/hidráulicas/sistêmicas, questões
econômicas relacionadas ao despacho do sistema elétrico e indisponibilidades relacionadas à condição das unidades
geradoras.

A indisponibilidade das unidades pode se dar por: razões técnicas, que reduzem parcialmente a capacidade de geração;
falhas, que causam a parada total do sistema e originam manutenções forçadas; e paradas para manutenção programada,
cujo objetivo é manter a unidade em condições ótimas para o desempenho da função de geração.

As manutenções programadas se dão com base nas horas de operação, no qual são realizados escopos preventivos prédefinidos de atividades, testes e ensaios. Essas manutenções preventivas são previamente acordadas com as diferentes
áreas de interação, com o ONS e previstas no orçamento da companhia. Portanto, são bem conhecidas e com baixo risco
associado.

A categoria de manutenções forçadas são aquelas em que uma falha intempestiva leva à realização de uma manutenção
corretiva. A companhia acompanha indicadores como taxa de falha e tempo de operação sem falha para monitorar as
unidades com maior chance de ocorrência desse tipo de evento. Também são aplicadas técnicas de engenharia de
confiabilidade para fazer a projeção da probabilidade de falhas que cessem a geração por unidade geradora. Para reduzir
o tempo das indisponibilidades forçadas, caso elas venham a ocorrer, a empresa possui planos de contingência e centro
de suporte e diagnóstico. A função do plano de contingência é direcionar as ações necessárias para o retorno da condição
de geração. O centro de diagnóstico orienta as equipes na identificação das falhas ocorridas, reduzindo o tempo de
diagnose em campo.

Todas as falhas ocorridas são investigadas e geram ações de melhoria para evitar a reincidência e servem de gatilho para
alterações de projetos e procedimentos na companhia como um todo. Assim, os riscos de indisponibilidades forçadas são
conhecidos, monitorados e continuamente tratados para que se mantenham em níveis consistentes com os objetivos da
companhia.

Como parte do controle e mitigação
Água Vermelha
Nova Avanhandava
Promissão
Bariri
Barra Bonita
Ibitinga
Euclides da Cunha
Caconde
Limoeiro

Rio Grande (Ouroeste/SP)
Rio Tietê (Buritama/SP)
Rio Tietê (Promissão/SP)
Rio Tietê (Bariri/SP)
Rio Tietê (Barra Bonita/SP)
Rio Tietê (Ibitinga/SP)
Rio Pardo (São José do Rio Pardo/SP)
Rio Pardo (Caconde/SP)
Rio Pardo (Mococa/SP)

Total
% do Total
1.396,2
52,5%
347,4
13,1%
264,0
9,9%
143,1
5,4%
140,8
5,3%
131,5
4,9%
108,8
4,1%
80,4
3,0%
32,0
1,2%

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's)
PCH Mogi‐Guaçu
Rio Mogi‐Guaçu (Mogi‐Guaçu/SP)

7,2

0,3%

PCH São Joaquim

Rio Jaguari‐Mirim (São João da Boa Vista/SP)

3,0

0,1%

PCH São José

Rio Jaguari‐Mirim (São João da Boa Vista/SP)

4,0

0,2%

2.658,4

100%

Total
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Indices de Geração

O volume total de energia gerada pelas usinas da AES Tietê, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, atingiu
7.945,0 GWh, 6,9% superior ao mesmo período de 2014. Essa variação pode ser explicada pelo aumento de chuvas no
último trimestre de 2015. Ressaltando que as condições hidrológicas até o terceiro trimestre foram desfavoráveis, que
culminaram em baixos níveis de reservatórios e na necessidade de recuperá-los com elevado despacho térmico, bem como
à retração da carga de energia observada, reflexo do desempenho econômico atual.

O volume total de energia gerada pelas usinas da AES Tietê, em 2014 atingiu 7.431,3 GWh, 39% inferior ao ano de 2013.
Esta redução é explicada pelas condições hidrológicas desfavoráveis do país, que afetou principalmente os reservatórios
das regiões oeste e sudeste durante o segundo semestre de 2013 e se estendeu ao longo de 2014.

Em 2013 este volume atingiu 12.278,9 GWh, 12% inferior ao ano de 2012. Essa variação pode ser explicada pelo alto
despacho pelo ONS, nos últimos quatro meses do ano, da usina de Água Vermelha, e pelo menor volume gerado pela usina
de Nova Avanhandava em 2011 que teve duas das três máquinas da usina paradas para manutenção até o mês de junho
daquele ano.

Por fim, o volume total de energia gerada pelas usinas da AES Tietê em 2012 atingiu 13.945,3 GWh, 1,00% superior ao
ano de 2011, o que decorre do confortável nível dos reservatórios em todo o país, que permitiu que algumas usinas, inclusive
Água Vermelha, ficassem como reserva do sistema, enquanto outras usinas estavam sendo mais despachadas.

Geração bruta medida nos 3 (três) últimos exercícios e no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015:

Produção (GWh)
Usinas Hidrelétricas
2015

2014

2013

2012

Energia Gerada Bruta

7.945,0

7.431,3

12.278,9

13.945,3

Água Vermelha

3.557,1

4.178,2

6.428,7

8.351,9

Bariri

578,5

406,7

728,3

695,1

Barra Bonita

458,3

294,8

613,9

607,3

Caconde

173,4

145,4

143,1

332,1

Euclides da Cunha

254,3

213,8

507,5

421,4

Ibitinga

616,9

513,6

661,5

710,9

Limoeiro

69,2

55,1

136,0

100,1

Nova Avanhandava

1.295,0

965,0

1.738,7

1.481,8

Promissão

915,6

649,4

1.285,7

1.210,0

PCH's: Mogi-Guaçu/São Joaquim/São José

26,8

9,4

35,6

34,9

PCH Minas*

-

-

-

18,2

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's)

* A venda da PCH Minas foi concluída em 31 de agosto de 2012.

Indisponibilidade não programada

Uma maneira comum para mensurar o desempenho operacional das geradoras no setor elétrico, é através do índice de
indisponibilidade não programada (tempo que a usina fica fora do sistema para efetuar manutenção corretiva). O Parque
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Gerador mantém níveis reduzidos do índice de indisponibilidade das suas usinas. Ainda assim, a Companhia possui a
meta de reduzir este índice. Essa melhoria nas indisponibilidades, que incluem as paradas forçadas e não planejadas, é
resultado de um aprimoramento desde 2010 da nossa política de gestão de ativos físicos. No exercício social findo em 31
de dezembro de 2015, houve um aumento de 53% nas indisponibilidades não programadas das usinas da AES Tietê (vs.
o mesmo período de 2014), consequência do retorno da operação de algumas máquinas após manutenções gerais e
modernizações, as quais ficaram mais suscetíveis a falhas do início da curva da banheira (mortalidade infantil) e em
alguns casos gerando paradas para sanar pendências destes projetos. No ano de 2014, houve redução de 35% nas
indisponibilidades não programadas das usinas da AES Tietê (vs. 2013) refletindo as boas práticas e a confiabilidade na
manutenção de ativos da Companhia.

O índice de indisponibilidade total das usinas durante os 4 (quatro) últimos anos está apresentada abaixo:

1,68

1,31

0,79

1,35

0,35

0,28

0,25

0,25

2012

2013

2014

2015

EFOF

Fator de Manutenção não Planejada

Geração Hidrelétrica – Usinas em operação

Usina Água Vermelha: A usina de Água Vermelha tem capacidade instalada de 1396,2 MW e energia assegurada de
746 MW médios, possuindo 6 (seis) turbinas de 232,7MW cada. A usina está localizada no Rio Grande em Ouroeste, na
divisa entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais. O início da operação ocorreu no ano de 1978 e seu despacho é
centralizado, realizado pelo Operacional Nacional do Sistema (“ONS”), desde a criação deste órgão em 1998.
Usina Nova Avanhandava: A usina de Nova Avanhandava tem capacidade instalada de 347,4 MW e energia
assegurada de 139 MW médios, possuindo 3 (três) turbinas de 115,8 MW cada. A usina está localizada no Rio Tietê
em Buritama, que fica no Estado de São Paulo. O início da operação ocorreu no ano de 1982 e seu despacho é
centralizado, realizado pelo Operacional Nacional do Sistema (“ONS”), desde a criação deste órgão em 1998.
Usina Promissão: A usina de Promissão tem capacidade instalada de 264,0 MW e energia assegurada de 104 MW médios,
possuindo 3 (três) turbinas de 88,0 MW cada. A usina está localizada no Rio Tietê em Promissão no Estado de São Paulo.
O início da operação ocorreu no ano de 1975 e seu despacho é centralizado, realizado pelo Operacional Nacional do
Sistema (“ONS”), desde a criação deste órgão em 1998.
Usina Bariri: A usina de Bariri tem capacidade instalada de 143,1 MW e energia assegurada de 66 MW médios, possuindo
3 (três) turbinas de 47,7 MW cada. A usina está localizada no Rio Tietê em Bariri no Estado de São Paulo. O início da
operação ocorreu no ano de 1965 e seu despacho é centralizado, realizado pelo Operacional Nacional do Sistema
(“ONS”), desde a criação deste órgão em 1998.
Usina Barra Bonita: A usina de Barra Bonita tem capacidade instalada de 140,8 MW e energia assegurada de 45 MW
médios, possuindo 4 (quatro) turbinas de 35,2 MW cada. A usina está localizada no Rio Tietê em Barra Bonita, no Estado
de São Paulo. O início da operação ocorreu no ano de 1963 e seu despacho é centralizado, realizado pelo Operacional
Nacional do Sistema (“ONS”), desde a criação deste órgão em 1998.
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Usina Ibitinga: A usina de Ibitinga tem capacidade instalada de 131,5 MW e energia assegurada de 74 MW médios,
possuindo 3 (três) turbinas de 43,8 MW cada. A usina está localizada no Rio Tietê em Ibitinga, no Estado de São Paulo.
O início da operação ocorreu no ano de 1969 e seu despacho é centralizado, realizado pelo Operacional Nacional do
Sistema (“ONS”), desde a criação deste órgão em 1998.
Usina Euclides da Cunha: A usina de Euclides da Cunha tem capacidade instalada de 108,8 MW e energia assegurada de
49 MW médios, possuindo 4 (quatro) turbinas de 27,2 MW cada. A usina está localizada no Rio Pardo em São José do
Rio Pardo, no Estado de São Paulo. O início da operação ocorreu no ano de 1960 e seu despacho é centralizado,
realizado pelo Operacional Nacional do Sistema (“ONS”), desde a criação deste órgão em 1998.
Usina Caconde: A usina de Caconde tem capacidade instalada de 80,4 MW e energia assegurada de 33 MW médios,
possuindo 2 (duas) turbinas, uma de 41,2 MW e outra de 39,2 MW. A usina está localizada no Rio Pardo em Caconde, no
Estado de São Paulo. O início da operação ocorreu no ano de 1966 e seu despacho é centralizado, realizado pelo
Operacional Nacional do Sistema (“ONS”), desde a criação deste órgão em 1998.
Usina Limoeiro: A usina de Limoeiro tem capacidade instalada de 32,0 MW e energia assegurada de 15 MW médios,
possuindo 2 (duas) turbinas de 16,1 MW cada. A usina está localizada no Rio Pardo em Mococa no Estado de São
Paulo. O início da operação ocorreu no ano de 1958 e seu despacho é centralizado, realizado pelo Operacional Nacional
do Sistema (“ONS”), desde a criação deste órgão em 1998.
PCH São Joaquim: A Pequena Central Hidrelétrica São Joaquim tem capacidade instalada de 3,0 MW e energia
assegurada de 1,3 MW médios, possuindo 1 (uma) turbina de 3,0 MW. A usina está localizada no Rio Jaguari Mirim em
São João da Boa Vista, no Estado de São Paulo. O início da operação ocorreu no ano de 2011. O despacho da PCH São
Joaquim é descentralizado, conduzido pelo agente.

PCH Mogi-Guaçu: A Pequena Central Hidrelétrica Mogi-Guaçu tem capacidade instalada de 7,2 MW e energia assegurada
de 4 MW médios, possuindo 2 (duas) turbinas de 3,6 MW cada. A usina está localizada no Rio Mogi-Guaçu em Mogi Guaçu
no Estado de São Paulo. O início da operação ocorreu no ano de 1997. O despacho da PCH Mogi-Guaçu é descentralizado,
realizado pelo próprio agente.
PCH São José: A Pequena Central Hidrelétrica São José tem capacidade instalada de 4,0 MW e energia assegurada de
1,6 MW médios, possuindo 2 (duas) turbinas de 2,00 MW cada. A usina está localizada no Rio Jaguari Mirim e em São
João da Boa Vista, no Estado de São Paulo. O início da operação ocorreu no ano de 2012. O despacho da PCH São José
é descentralizado,conduzido pelo agente.
Ressalta-se que, desde a construção das usinas acima citadas, não houve atualização e/ou alteração das garantias físicas
das usinas.
Manutenções dos ativos físicos das usinas hidrelétricas

A AES Tietê tem um programa de manutenção que visa manter a excelência operacional, sendo os principais objetivos
assegurar a capacidade de geração de energia e a continuidade das operações, cumprir as metas de disponibilidade das
usinas, conforme os requisitos do ONS e da ANEEL, e maximizar a receita com geração acima da garantia física advinda
do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) e Spot.
As principais atividades de manutenção incluem:

A manutenção das eclusas das usinas acontece com uma frequência bianual,e contempla reforma das comportas;
aquedutos; câmara da eclusa; porta jusante e montante; equipamentos assim como um tratamento anti-corrosivo e pintura.
O custo estimado desta operação é de R$ 7 milhões no ano da manutenção.
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A manutenção preventiva e periódica prevê inspeções no gerador, na turbina e em equipamentos auxiliares, testes dos
sistemas de proteção da unidade geradora, correção de desgastes (cavitação e trincas) na turbina, troca de equipamentos
auxiliares com desgaste e limpeza de geradores. A periodicidade desta manutenção ocorre a cada 6 (seis) anos e o custo
estimado é de R$ 600 mil por máquina.
Por fim, acontece uma manutenção preventiva periódica geral e modernização, que acontece a cada 20 (vinte) ou 30
(trinta) anos. Esta manutenção inclui a desmontagem do gerador, turbina e equipamentos auxiliares, a atualização
tecnológica ou modernizações de equipamentos e sistemas, recuperações em fábrica, e a troca de equipamentos com
desgaste. O custo desta manutenção é estimado em R$ 40 milhões por máquina.
A gestão dos ativos físicos das usinas é baseada em uma estratégia de manutenção que leva em consideração as horas de
operação de cada unidade geradora e os níveis de intervenções nos ativos físicos, seguindo as terminologias e
especificações determinadas pelo Operador Nacional do Sistema, conforme descrito abaixo:

•

MPA – Manutenção preventiva anual (inspeções e pequenas intervenções de 5 dias) – 7800 - 9600 Hrs, com custo

aproximado de R$ 150.000
•

MPP1 – Manutenção preventiva periódica trienal (inspeções e intervenções de 20 dias) – 23500 - 29000 Hrs,

com custo aproximado de R$ 300.000
•

MPP2 – Manutenção preventiva periódica hexaenal (Inspeções e intervenções de 40 dias) – 47500 - 58000 Hrs,

com custo aproximado de R$ 600.000
•

MPP3 – Manutenção preventiva periódica dozenal (Inspeções e intervenções de 60 dias) – 94500 – 115500 Hrs,

com custo aproximado de R$ 1 milhão
•

MPPG - Manutenção preventiva periódica geral (Intervenções de 8-12 meses) - 160.000 Hrs turbinas Kaplan /

250.000 Hrs turbinas Francis, com custo aproximado de R$ 40 milhões
A realização de manutenções segue cronograma definido pela área de gestão de ativos físicos e manutenção e operação
da AES Tietê, no entanto, cabe-se ressaltar que as condições operacionais e hidrológicas do Sistema Interligado Nacional
(SIN) e orientações do ONS são consideradas no planejamento das mesmas.
Existência de seguros dos ativos físicos das usinas hidrelétricas

Em linha com a política de contratação de seguros da Companhia, contratou-se apólice de seguro de Riscos Nomeados e
Operacionais (Property), visando garantir aos ativos da Companhia o reembolso dos valores pagos a título de
indenização, de acordo com as condições estabelecidas no contrato, decorrentes de reparação de danos materiais
causados às propriedades, equipamentos e demais bens da Companhia, durante o regular exercício de suas atividades.
A atual apólice está vigente de 01 de janeiro de 2016 até 01 de janeiro de 2017, tem limite máximo de indenização de R$
3.750.000.000,00 (três bilhões e setecentos e cinquenta milhões de reais) e estão seguradas a AES Tietê e demais
empresas do grupo AES Brasil.

Riscos na geração de energia em hidrelétricas:
•

Condições hidro meteorológicas, tal como a escassez de chuvas na cabeceira dos reservatórios diminuindo,

desta forma, o nível dos reservatórios e sua capacidade para produzir energia.
•

Restrições hidráulicas: escassez de chuva pode limitar a vazão da á g u a retida pelos reservatórios e, portanto,

a transformação da energia potencial em cinética.
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•

Restrições elétricas: poderá o c o r r e r n o s i s t e m a e l é t r i c o , d e v i d o a c a r r e g a m e n t o s limites d e l i n h a s

d e transmissão, transformadores e outros. Também poderá ocorrer uma restrição elétrica na própria unidade geradora
(conjunto turbina gerador) por defeito elétrico.
•

Falha de Equipamentos Principais (turbina, gerador, transformador): paralisação dos equipamentos por defeito

mecânico, elétrico ou hidráulico.
•

Inundação de Usinas: a falha de equipamentos auxiliares, tais como tubulação, poço de drenagem e outros, pode

causar inundação nas usinas.
•

Incêndio: pode ser causado por curtos-circuitos, aquecimento em equipamentos principais e auxiliares, descarga

atmosférica e outros.
•

Vandalismo: depredação do empreendimento por terceiros.

Ressalta-se que a produção de energia está relacionada diretamente com o desempenho e disponibilidade dos
equipamentos das usinas e das condições operativas/ hidrológicas das mesmas. No entanto, ressalta-se que, como as
usinas hidrelétricas da AES Tietê são despachadas de forma centralizada pelo ONS com vistas à otimização do Sistema
Interligado Nacional (“SIN”), sua geração poderá ser aumentada e/ou reduzida e/ou interrompida, seguindo o planejamento
e programação da operação do ONS, respeitando restrições de uso múltiplo como: navegação da hidrovia Tietê/Paraná
(Rio Tietê), captação de água dos municípios próximos, turismo e questões ambientais.

a.

características do processo de distribuição

A companhia não é responsável pela distribuição de energia que gera. A distribuição da energia elétrica produzida pelas
usinas da companhia para atendimento de seus clientes é de responsabilidade das empresas de transmissão e distribuição
que integram o sistema interligado nacional – SIN, as quais são, reguladas pelas normas de funcionamento do setor de
instituídas pela ANEEL.

b.

características do mercado de atuação

i)

participação em cada um dos mercados

Matriz Energética Brasileira

Segundo informações da ANEEL, em 31 de dezembro de 2015, o País possuía no total 4.467 empreendimentos em
operação, com aproximadamente 140,9 GW de potência instalada, sendo aproximadamente 65,07% provenientes de
hidrelétricas (incluindo as pequenas centrais hidrelétricas – PCH’s e centrais geradoras hidrelétricas), e 28,09% de
termoelétricas, 1,41% de energia termonuclear e 5,43% de energia eólica e solar. Vale ressaltar que o Brasil sempre
ocupou uma posição de destaque no cenário mundial no que diz respeito à hidroeletricidade, estando entre os países
com maior capacidade hidrelétrica instalada.
A matriz energética do Brasil atualmente se apresenta conforme o quadro a seguir:
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Fonte: ANEEL (www.aneel.gov.br)

Dados do MME preveem uma ligeira alteração na matriz energética brasileira nos próximos anos, conforme
tabela abaixo:

Fonte: PDE 2015-2024

A evolução da capacidade instalada brasileira prioriza fontes renováveis tais como eólica, fotovoltaica e hidroelétrica. A
expansão desta fonte, por sua vez, está concentrada no Norte do país, em bacias pouco exploradas.
Segmento de Geração de Energia Elétrica no Brasil

A fonte hidrelétrica possui grande vantagem competitiva no país, por se tratar de um recurso renovável e passível de ser
implementado. Além disso, ao possuir uma das mais exigentes legislações ambientais, é possível ao Brasil garantir
que as hidrelétricas sejam construídas atendendo às exigências do desenvolvimento sustentável.
As centrais de produção de eletricidade são objeto de concessão, autorização ou registro, segundo o enquadramento
realizado em função do tipo de central, da capacidade instalada e do destino da energia. Segundo o destino da energia, as
centrais de produção podem ser classificadas como:
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•

Produtores cuja outorga de concessão especifica que a energia produzida destina-se ao serviço público de

eletricidade;

•

Produtores independentes (assumem o risco da comercialização de eletricidade com distribuidoras ou diretamente

com consumidores livres); e

•

Auto-produtores (produção de energia para consumo próprio, podendo o excedente ser comercializado mediante

autorização).

Usinas Hidrelétricas

i)

participação em cada um dos mercados

A companhia possui usinas hidrelétricas localizadas nos Estados de São Pulo, as quais totalizam 2.658 MW de capacidade
instalada e representam 1,89% da capacidade instalada total no Brasil, segundo dados da ANEEL atualizados em 31 de
dezembro de 2015.

ii)

condições de competição no mercado

Conforme dados da ANEEL, a Companhia figura como uma das maiores empresas de geração de energia elétrica do Brasil,
com base nos resultados operacionais e financeiros obtidos nos últimos anos. Neste sentido, a Companhia possui as
seguintes vantagens competitivas:
•

Relacionamento com o Governo e com a Sociedade. A Companhia pauta seu relacionamento com os diferentes

órgãos públicos com os quais se relaciona com um único princípio: o da máxima transparência. Como, por força da sua
atividade principal, há uma inter-relação intensa e constante com todas as instâncias de governo, empresas e cidadãos,
o comportamento ético, claro e dentro do mais rigoroso cumprimento das leis e regulamentos é decisivo para o bom
andamento dos negócios. Além disso, a Companhia pratica e exige dos seus empregados a observação de um código de
ética que atende a preceitos morais e legais.

•

Qualidade Operacional. A Companhia tem operado nos últimos cinco anos com média de 86,62% em disponibilidade

de unidade geradora, índice que mede o tempo médio durante o qual ela esteve disponível para produzir energia elétrica.
O desempenho é fruto da combinação de três fatores: (i) pessoal treinado, experiente e motivado; (ii) investimento em
manutenção dos equipamentos; e (iii) flexibilidade para despacho da energia. Essa flexibilidade é obtida graças ao
programa de manutenção da Companhia, que favorece a disponibilidade e confiabilidade das das unidades geradoras.

•

De 2006 e até 2015, a quase totalidade da garantia física da Companhia (1.268 MW médios) foi objeto de venda

pelo Contrato de Venda de Energia com a AES Eletropaulo, proporcionando estabilidade na geração de caixa.
•
A partir de 2016 a Companhia adotou a estratégia de comercializar energia no mercado livre e regulado, gerenciando
seu portfólio de modo a proporcionar estabilidade e maximizar o resultado da empresa.
•
Administração Experiente. Os conselheiros e diretores da Companhia possuem sólida experiência em indústrias de
geração e distribuição de energia, nos setores privado e público. Conforme entendimento da Companhia, seus conselheiros
e diretores possuem vasta experiência no segmento de distribuição e geração de energia elétrica, tanto no setor privado
como no público.
•

Acionistas Importantes e Comprometidos. Os acionistas indiretos da Companhia são a The AES Corporation (“AES
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Corporation”) e o BNDES, por meio da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”). A AES Corporation é uma
companhia global que atua na geração e distribuição de energia elétrica. Conforme ranking patrocinado pela revista Fortune
em 2015, a AES Corporation está listada entre as 200 maiores empresas dos Estados Unidos. Em 2014, detinha e operava
mais de US$39 bilhões em ativos em 18 países, fornecendo aproximadamente 36 GW de capacidade de geração, e
contando com 8 distribuidoras de energia elétrica. A AES Corporation investe ativamente no Brasil desde 1996 e tem um
forte comprometimento com seus negócios na América Latina. A AES Corporation pretende continuar focada na
consolidação de suas atividades na região. Conforme informações constantes do site do BNDES, o BNDES é o maior Banco
de Desenvolvimento da América Latina, com um montante total de ativos de R$ 911,5 bilhões no ano de 2015, sendo a
principal instituição financeira de execução das políticas de investimento do Governo Federal, auxiliando diretamente ou
por meio da BNDESPAR, programas, projetos, trabalhos e serviços relacionados ao desenvolvimento econômico e social
do Brasil. O BNDES é também a principal fonte doméstica de financiamento de longo-prazo, com uma ênfase especial no
financiamento de projetos de infraestrutura para os setores privado e público, incluindo a indústria de energia elétrica. A
Companhia acredita que o conhecimento técnico e operacional e a importância dos seus acionistas proporcionam vantagens
significativas na administração de suas operações.
Concorrência

Considerando que aproximadamente 100% de garantia física da Companhia está contratada até 31 de dezembro de 2015
por meio do Contrato de Venda de Energia com a AES Eletropaulo, atualmente não havia concorrência relevante que
pudesse afetar adversamente os seus resultados operacionais e participação de mercado.
Para 2016 em diante, a Companhia definiu uma estratégia comercial para a venda de energia a clientes livres, de modo a
maximizar os resultados da Companhia. A partir deste momento, os principais concorrentes da Companhia, com
controle estatal, serão: empresas do Grupo Eletrobras, Companhia Energética de São Paulo (CESP), Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), usinas do grupo Petrobras e Companhia Paranaense de Energia (Copel), além das
seguintes empresas que possuem controle privado: Tractebel Energia, CPFL Energia, Duke Energy, Grupo Neoenergia e
Energias do Brasil.
Cabe ressaltar que a Companhia pode atuar no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), por meio de Leiloes
Regulados e no Ambiente de Contratação Livre, por meio de contratos bilaterais, sempre observando as regulamentações
da ANEEL, que possui normas, dispositivos e diretrizes que buscam manter o equilíbrio e a sustentabilidade do mercado.

Subsídios/ Benefícios fiscais

Em particular para projetos de expansão de energia nova, existem alguns benefícios/ subsídios fiscais, particulares para a
fonte de geração do projeto e/ou Estado e/ou Município no qual o projeto esteja localizado (ex: Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – “REIDI”, redução/ isenção de imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de
comunicação “ICMS”, redução/ isenção de imposto sobre serviço de qualquer natureza – “ISS”). Como os projetos da AES
Tietê ainda estão em fase de desenvolvimento, a AES Tietê não se beneficiou de subsídios e/ou benefícios fiscais até 31
de dezembro de 2015.
Reconhecimentos

•

Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa Carteira 2016: inclusão na carteira pelo 9º ano

consecutivo. A Companhia faz parte da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial desde dezembro de 2007.
•

A AES Tietê é a primeira empresa na América Latina a receber a certificação ISO 55001 em Gestão de Ativos,

no escopo Operação e manutenção de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, incluindo gestão de
reservatórios, processos de geração de energia e de suporte.
•

A Companhia conquistou a medalha de ouro no Prêmio Eloy Chaves, que reconhece as melhores empresas de

PÁGINA: 104 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
energia elétrica de todo o Brasil na área de Saúde e Segurança do Trabalho.
•

A companhia recebeu o título de Empresa Cidadã pela cidade de Mococa, pelos serviços que prestamos ao

município, e pelos projetos sociais e programas educativos como a Casa de Cultura e Cidadania e o Programa Energia do
Bem.
•

A AES Brasil foi reconhecida como a 5ª empresa mais inovadora do Brasil, de acordo com o Prêmio Best

Innovator, promovido pela AT Kearney e Revista Época. O case sobre o uso de drones pela AES Tietê na gestão de
reservatórios foi destaque no reconhecimento.
•

Pelo quinto ano consecutivo, a AES Tietê está entre as empresas mais éticas do país, no reconhecimento

Cadastro Empresa Pró-Ética, realizado pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Instituto Ethos.
•

A AES Tietê foi reconhecida pela Fundação Nacional da Qualidade pela Qualidade da Gestão nos últimos dez

anos.

iii)

utilização de concessões

A companhia é caracterizada como um produtor independente de energia, que significa que, no caso da referida
companhia, recebeu uma concessão do poder concedente para produzir energia elétrica destinada a comercialização de
toda ou parte de sua energia produzida por conta e risco da companhia.
c.

eventual sazonalidade

O despacho das usinas hidrelétricas da AES Tietê (com exceção das PCHs) é determinada pelo Operador Nacional do
Sistema – ONS, a quem cabe executar as atividades de coordenação e controle da operação de geração, visando
otimizar a utilização dos recursos energéticos disponíveis ao longo do tempo. Em resposta às condições vigentes e
projetadas do sistema elétrico, o ONS define o volume de geração de cada uma das usinas da AES Tietê, buscando
assegurar a segurança, a continuidade e a economicidade do suprimento de energia elétrica no país. Assim, a sazonalidade
da geração de energia elétrica em nossas usinas não é gerenciável pela AES Tietê, uma vez que as determinações
de despacho são definidas centralizadamente pelo ONS, de acordo com as necessidades do SIN.

As vendas efetuadas por meio do contrato bilateral com a AES Eletropaulo admitiam sazonalidade na entrega de energia,
embora a quantidade anual seja fixa em 1.268 MW médios. O referido contrato, que se encerrou em dezembro de 2015,
previa que o volume de energia entregue à AES Eletropaulo variava ao longo do ano e a cada ano, de acordo com a
demanda do mercado atendido pela AES Eletropaulo e com a alocação de energia dos demais contratos por ela
celebrados. Essa sazonalização pode variar de ano para ano, sendo que para o ano de 2015, a AES Tietê adotou a
sazonalização flat, isto é, todos os meses, coube à AES Tietê entregar à AES Eletropaulo 1.268MW médios de energia.

Para o ano de 2016 o lastro da garantia física foi sazonalizada de forma a tornar constante a posição de lastro da AES
Tietê ao longo do ano. Para fins de MRE, a AES Tietê seguiu o perfil do MRE (Mecanismo de Realocação de Energia)
para o ano.

d.

principais insumos e matérias primas, com (i) descrição das relações mantidas com fornecedores,

inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva
legislação aplicável; ii) eventual dependência de poucos fornecedores; iii) eventual volatilidade de seus preços

i)

descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou

regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável e (ii) eventual
dependência de poucos fornecedores
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Para a construção de usinas, os principais insumos utilizados em nossas atividades são materiais, equipamentos de
geração e transmissão de energia, notadamente turbinas para geração hídrica e subestações de alta / média tensão, além
de serviços de engenharia civil para a construção da infra-estrutura das centrais de geração, incluindo barragens. Para
estas atividades, a opção de fornecedores dependerá do tamanho do empreendimento. De qualquer forma, não há muitas
opções no mercado, o que limita a concorrência, com consequente volatilidade de preços. A contratação destes
fornecedores não está sujeita a controle ou regulamentação governamental.

Para as usinas em operação, a Companhia possui como principal matéria-prima os recursos hídricos utilizados nos
aproveitamentos hidrelétricos no qual possui concessão do órgão regulador. Adicionalmente, os principais insumos e
materiais das usinas hidrelétricas estão relacionados às atividades de reposição e modernização de equipamentos e
sistemas hidromecânicos. Para esta, que é nossa principal atividade, existem poucos grandes fornecedores, o que limita a
concorrência, com consequente volatilidade de preços. A contratação destes fornecedores não está sujeita a controle ou
regulamentação governamental.

(iii) eventual volatilidade de seus preços

A volatilidade dos preços dos insumos e das matérias primas está relacionada com as variações de índices de inflação e
câmbio (caso parte dos equipamentos sejam de origem internacional). No entanto, importante destacar que os preços são
reajustados de acordo os contratos e/ou propostas comerciais vigentes.
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Nos exercícios sociais de 2015, 2014 e 2013, a Companhia tinha como atividade principal a participação direta ou indireta
no capital de outras sociedades, conforme evidenciado nas tabelas abaixo. Após a Cisão Parcial e a Incorporação a
Companhia auferirá receita exclusivamente da parcela do segmento de geração representado pela AES Tietê Energia.

a)

Montante total de receitas provenientes do cliente

A garantia física da AES Tietê Energia está contratada no longo prazo por meio do Contrato de Venda de Energia com a
AES Eletropaulo que foi assinado e homologado pela ANEEL em 2000 e que possui prazo de validade até 31 de dezembro
de 2015. Esse contrato prevê que, a partir de 2003, o volume de energia contratado pelos contratos iniciais seria reduzido
na proporção anual de 25%, conforme previsto na Lei do Setor Elétrico (Resolução da ANEEL nº 450/98). Tal volume,
excluído dos contratos iniciais, foi contratado automaticamente pela AES Eletropaulo por meio do Contrato de Venda de
Energia. Dessa forma, desde 2003, a cada mês de janeiro, 25% da garantia física da AES Tietê Energia passou a ser
comercializada por meio do Contrato de Venda de Energia até que, desde 2006, toda a garantia física da AES Tietê Energia
passou a ser vendida via esse contrato. A seguir segue divisão da receita bruta da AES Tietê Energia:

Em R$ milhões

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro

Receita bruta
Contrato bilateral AES Eletropaulo
Outras Receitas
Total

2015

% Total

2014

% Total

2013

% Total

2.355,17

91%

2.233,61

65%

2.088,14

84%

250,15

9%

1.197,34

35%

389,55

16%

2.605,32

100,0%

3.430,95

100%

2.477,69

100%

A AES Tietê Energia definiu como estratégia para a comercialização a partir de janeiro de 2016 formar uma base de clientes
no mercado livre (e, eventualmente no mercado regulado), de modo a maximizar os resultados da Companhia, de tal forma
que o contrato com a AES Eletropaulo seja totalmente substituído. Cabe-se destacar que esta estratégia comercial é
reavaliada de tempos em tempos, com o objetivo de maximizar os resultados para a Companhia.

b)

Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Conforme pode ser verificado na tabela a seguir, a AES Eletropaulo é um cliente relevante da AES Tietê Energia, sendo
responsável por mais de 10% da receita líquida da AES Tietê para os períodos expostos abaixo
Receita bruta No período
em R$
de nove
milhões,
meses findo
exceto
em
percentuais 31/12//2015
Contrato
bilateral AES
Eletropaulo
Total

2.355,17

2.605,32

Total

No exercício
encerrado
em
31/12/2014

91%

100%

%

Total

No exercício
encerrado
em
31/12/2013

2.233,61

65%

3.431,0

100%

%

Total

No exercício
encerrado
em
31/12/2012

Total

2.088,10

84%

1.982,70

89%

2.478,10

100%

2.228,60

100%

%

%
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a.

necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a

administração pública para obtenção de tais autorizações

Fundamentos Históricos – O Setor Elétrico Brasileiro

Considera-se como marco inicial da reforma do Setor Elétrico Brasileiro a Lei n° 8.631/93, que extinguiu a equalização
tarifária vigente, e criou os chamados contratos de suprimento entre geradores e distribuidores, visando estancar as
dificuldades financeiras das empresas na época.

Outro marco importante na reforma do setor foi a Lei n° 9.074/95, de 7 de julho de 1995, que estimula a participação da
iniciativa privada no setor de geração de energia elétrica com a criação da figura do Produtor Independente de Energia
(PIE) e estabelece os primeiros passos rumo à competição

na comercialização de energia elétrica, com o conceito de

consumidor livre, que é o consumidor que, atendendo a requisitos estabelecidos na legislação vigente, tem liberdade de
escolha de seu fornecedor de energia elétrica.

Em 1996 foi implantado o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (“Projeto RE-SEB”), coordenado pelo MME.
Os trabalhos do Projeto RE- SEB definiram as bases conceituais que deveriam nortear o desenvolvimento do setor elétrico.
As principais conclusões do projeto foram a necessidade de implementar a desverticalização das empresas de energia
elétrica, ou seja, dividi-las nos segmentos de geração, transmissão e

distribuição, incentivar a competição nos segmentos

de geração e comercialização, e manter sob regulação os setores de distribuição e transmissão de energia elétrica.
Concluído em 1998, o Projeto RE-SEB definiu o arcabouço conceitual e institucional do modelo a ser implantado no setor
elétrico brasileiro.

Acrescente-se ainda a Lei nº 9.427/96, de 26 de dezembro de 1996, que instituiu a ANEEL, autarquia vinculada ao MME,
com a finalidade de regular e

fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A

ANEEL veio a substituir (em parte) o antigo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (“DNAEE”), recebendo
deste o acervo técnico e patrimonial, as obrigações, os direitos e receitas, exceto aquelas decorrentes da compensação
financeira pelo uso de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica (§1º do artigo 20 da Constituição Federal).
O acervo e a administração dos assuntos vinculados ao uso das águas, de competência do antigo DNAEE, não foram
transferidos p ara a ANEEL: parte foi transferida para o MME (a rede hidrométrica e atividades de hidrologia relativas aos
aproveitamentos de energia hidráulica) e parte, posteriormente para a Agência Nacional de Águas (ANA).

As maiores diferenças entre a ANEEL e o antigo DNAEE, podem ser resumidas em: (i) Autonomia – instituída como
autarquia, a ANEEL dispõe

de autonomia de ação (patrimonial, administrativa e financeira), desde que cumpridas as

determinações legais, as políticas e diretrizes setoriais; (ii) Gestão – existem dispositivos legais para a escolha e
especialmente para a destituição dos dirigentes da ANEEL, o que garante desvinculação da gestão administrativa da
Agência em relação ao Poder Executivo; e (ii) Receita – a garantia de receita própria, decorrente especialmente
da taxa de fiscalização, desvinculada a execução orçamentária da ANEEL da existência ou não de disponibilidade de
recursos no orçamento da União.

Em 1998, foi promulgada a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, ou a Lei do Setor Energético, com vistas a revisar a
estrutura básica do setor elétrico. A Lei do Setor Energético determinou:


a criação de um órgão auto-regulador responsável pela operação do mercado de energia de curto-

prazo, ou o Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE (substituído posteriormente pela Câmara de
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Comercialização de Energia Elétrica – CCEE), que substituiu o sistema anterior de preços de geração e contratos
de fornecimento regulados;



a exigência de que as empresas de distribuição e geração firmassem contratos de fornecimento de

energia inicial, ou os contratos iniciais, em geral compromissos do tipo take or pay, a preços e volumes
previamente aprovados pela ANEEL. O principal objetivo dos contratos iniciais era garantir que as empresas de
distribuição tivessem acesso a um fornecimento estável de energia a preços que lhes assegurassem uma taxa
mínima de retorno durante o período de transição (2002 a 2005), levando ao estabelecimento de um mercado
de energia elétrica livre e competitivo;


a criação do ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, uma entidade de direito privado sem

fins lucrativos responsável pela administração operacional das atividades de geração e transmissão do Sistema
Interligado Nacional – SIN;



o estabelecimento de processos de licitação pública para concessões para construção e

operação de usinas de energia elétrica e instalações de transmissão;


a separação das atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia
elétrica (desverticalização);



o estabelecimento de restrições de concentração da titularidade de ativos nas áreas de geração e
distribuição; e



a nomeação do BNDES como agente financeiro do setor, especialmente para dar suporte a novos
projetos de geração.

Em 2001, o Brasil enfrentou uma grave crise de energia que durou até o fim de fevereiro 2002. Como resultado, o Governo
Federal implantou medidas que incluíram:



um programa para racionamento de consumo de energia nas regiões mais adversamente

afetadas, a saber as regiões sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil; e


a criação da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (“GCE”) (por meio da Medida Provisória

n.º 2.198-5/2001), que aprovou uma série de medidas emergenciais que estabeleceram metas para reduzir o
consumo de energia pelos consumidores residenciais, comerciais e industriais nas regiões afetadas, por meio de
regimes tarifários especiais

Em março de 2002, a GCE suspendeu as medidas emergenciais e o racionamento de energia em consequência do grande
aumento no fornecimento (em virtude de um aumento significativo nos níveis dos reservatórios) e de uma redução
moderada na demanda. O Governo Federal promulgou novas medidas em abril de 2002 que, entre outras coisas,
determinou um reajuste tarifário extraordinário para compensar as perdas financeiras incorridas pelas fornecedoras de
energia como resultado do racionamento obrigatório.

Adicionalmente, o Governo Federal, por meio do BNDES, lançou o Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às
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Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica em novembro de 2002, e o Programa de
Apoio à Capitalização de Empresas Distribuidoras

de Energia Elétrica, ou Programa de Capitalização, em setembro de

2003, com o objetivo de oferecer apoio financeiro ao refinanciamento das dívidas

das empresas de distribuição, para

compensá-las pela perda de receitas resultantes do Racionamento, da desvalorização do Real frente ao Dólar e dos atrasos
na aplicação dos reajustes tarifários durante 2002.

Em 2002, novas mudanças foram introduzidas por meio da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, (a) proibiu as
concessionárias de oferecerem bens vinculados à concessão, os direitos dela emergentes e qualquer outro ativo que possa
comprometer suas respectivas concessões em garantia de operação destinada a atividade distinta de sua concessão; e (b)
autorizou a criação de subvenção econômica para outorga de benefícios tarifários aos consumidores integrantes da
subclasse residencial baixa renda, dentre outras providências.

O Governo Federal estabeleceu, ainda, regras para universalização do serviço público de distribuição de energia
elétrica, o qual consiste no atendimento a todos os pedidos de fornecimento, inclusive aumento de carga, sem qualquer ônus
para o consumidor solicitante, desde que atendidas às condições regulamentares exigidas. A ANEEL estabeleceu as
condições gerais para elaboração dos planos de universalização de energia elétrica, prevendo as metas de universalização
até 2014 e estipulando multas no caso de descumprimento destas por parte da distribuidora.

Durante os anos de 2003 e 2004, o Governo Federal lançou as bases de um novo modelo para o Setor Elétrico Brasileiro,
sustentado pelas Leis nº 10.847, pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, e pelo Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004
- Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico. Tratou- se de um esforço para reestruturar o Setor de Energia Elétrica a fim de
fornecer incentivos aos agentes privados e públicos para construir e manter capacidade de geração e garantir o fornecimento
de energia no Brasil a tarifas moderadas por meio de processos competitivos de leilões públicos de energia. Essa lei

foi

regulamentada por inúmeros decretos a partir de maio de 2004 e está sujeita à regulamentação posterior emitida pela
ANEEL e pelo MME, conforme detalhado mais adiante.

As Leis nº 10.847 e 10.848, de 15 de março de 2004, introduziram regras como a com petição nos leilões de novos
empreendimentos pelo menor valor da tarifa para o consumidor. O critério substitui o anterior que privilegiava o maior ágio
pago ao Governo. As usinas passam a ser licitadas com a concessão da licença prévia. Contratos de longo prazo e a compra
centralizada contribuem para maior segurança do abastecimento. O setor público reassume o planejamento do setor elétrico
e cria a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) substitui os
antigos Mercado Atacadista de Energia e Mercado Brasileiro de Energia e assume a liquidação dos contratos de compra e
venda de energia elétrica e o sistema para aquisição de eletricidade em conjunto pelas distribuidoras.

A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico introduziu alterações relevantes na regulamentação do setor elétrico brasileiro
visando (1) fornecer

incentivos aos agentes privados e públicos para construir e manter a capacidade de geração e (2)

garantir o fornecimento de energia no Brasil a tarifas módicas por meio de processos de leilões públicos de compra e venda
de energia elétrica. As principais características da Lei são:


Criação de dois ambientes paralelos que definem a comercialização de energia elétrica, quais

sejam (i) o Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”) e (ii) o Ambiente de contratação Livre (“ACL”).

 Os

agentes

de geração, sejam

independentes de energia ou

concessionários

de serviços público de

geração, produtores

autoprodutores, assim como os comercializadores, podem vender energia
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elétrica nos dois ambientes, mantendo o caráter competitivo

da geração. Adicionalmente, todos os

contratos, sejam no ACR ou no ACL, devem ser registrados na CCEE e servem de base para a
contabilização e liquidação das diferenças no mercado de curto prazo.

 Restrições a certas atividades das distribuidoras, de forma a garantir que estejam voltadas apenas a seu
principal negócio, a fim de assegurar serviços mais eficientes e confiáveis a seus consumidores. Dentre tais
restrições, é possível citar a proibição da venda de eletricidade pelas distribuidoras aos consumidores livres
a preços não regulados.

 A obrigatoriedade das concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de
distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN adquirirem energia para garantir o
atendimento de 100% do seu mercado, mediante contratação regulada, por meio de licitação.

 Cumprimento dos contratos assinados antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a fim de proporcionar
estabilidade às transações realizadas antes de sua promulgação.

 Proibição da participação das distribuidoras em outras sociedades de forma direta ou indireta; e

 Exclusão da Eletrobrás e de suas subsidiárias do Plano Nacional de Desestatização (programa criado
pelo governo em 1990), vis ando promover o processo de privatização das empresas estatais.

Ambiente De Contratação Regulada – ACR

No Ambiente de Contratação Regulada, empresas de distribuição compram energia para consumidores cativos por meio de
leilões públicos promovidos pela ANEEL com base nas diretrizes aprovadas pelo MME. Compras de energia serão feitas por
meio de dois tipos de contratos: (i) Contratos de Quantidade de Energia, e (ii) Contratos de Disponibilidade de Energia.
De acordo com o Contrato de Quantidade de Energia, a geradora compromete-se a fornecer determinado volume de energia e
assume o risco de que esse fornecimento de energia seja afetado por condições hidrológicas e níveis baixos dos reservatórios,
entre outras condições que poderiam reduzir a energia produzida ou alocada, hipótese na qual a geradora é obrigada a comprar
energia de outra fonte a fim de cumprir seu compromisso de fornecimento. De acordo com o Contrato de Disponibilidade de
Energia, a geradora compromete-se a disponibilizar uma determinada capacidade de geração ao Ambiente de Contratação
Regulada. Nesse caso, a parcela da receita referente à remuneração do custo de implantação do empreendimento e custos
fixos relativos à operação e manutenção da usina geradora está garantida e possíveis riscos hidrológicos são imputados as
distribuidoras. Conjuntamente, estes dois tipos de contratos constituem os Contratos de Compra e Venda de Energia no
Ambiente Regulado (“CCEAR”).

De acordo com a Lei do Modelo do Setor Elétrico, a previsão de mercado de cada Distribuidora é o principal fator na
determinação do volume de energia

a ser contratado pelo sistema. De acordo com o modelo, as Distribuidoras são obrigadas

a celebrar contratos para garantir o atendimento de 100,0% de suas necessidades projetadas de energia, e não mais os 95,0%
estabelecidos pelo modelo anterior. O não atendimento da totalidade dos seus

requisitos pode resultar em penalidades para

as Distribuidoras.
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Ambiente de Contratação Livre – ACL

No Ambiente de Contratação Livre, a energia elétrica pode ser comercializada entre agentes de geração, agentes de
comercialização, importadores e exportadores de energia elétrica, e consumidores livres. Nesse ambiente há liberdade para se
estabelecer volumes de compra e venda de energia e seus respectivos preços, bem como as necessidades e flexibilidades
contratuais específicas de cada consumidor livre, sendo as transações pactuadas através de contratos bilaterais.

Acrescente-se ainda a existência da figura do Consumidor Parcialmente Livre, que é o Consumidor Livre que exerce a opção
de contratar parte das necessidades de energia e potência das unidades consumidoras de sua responsabilidade com a
distribuidora local, nas mesmas condições reguladas aplicáveis a consumidores cativos, incluindo tarifas e prazos.

Consumidores potencialmente livres são aqueles cuja demanda excede 3 MW em tensão igual ou superior a 69 kV ou em
qualquer nível de tensão, se a ligação da unidade consumidora ocorreu após a edição da Lei 9.074 de 1995. Além disso,
consumidores com demanda contratada igual ou superior a 500 kW ou mais poderão ser servidos por fornecedores, que não
pela distribuidora local, contratando energia de empreendimentos de geração por fontes incentivadas, tais como eólica,
biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas, sendo denominados como consumidores especiais

Uma vez que um consumidor potencialmente livre tenha optado pelo Ambiente de Contratação Livre, nos termos estabelecidos
pela Lei 9.074 de 1995, somente poderá retornar ao ambiente regulado se notificar sua distribuidora local com cinco anos de
antecedência, ou em menor prazo a critério da distribuidora. Tal exigência prévia busca garantir que, se necessário, a
distribuidora tenha tempo hábil para contratar o suprimento da energia necessária para atender o regresso de consumidores
livres ao Ambiente de Contratação Regulada. A fim de minimizar os efeitos resultantes da migração de consumidores livres, as
Distribuidoras podem reduzir o montante de energia contratado junto às geradoras, por meio dos CCEARs de energia oriunda
de empreendimentos de geração existente, de acordo com o volume de energia que não irão mais distribuir a esses
consumidores.

Os agentes de geração, sejam concessionários de serviço público de geração, produtores independentes de energia ou
autoprodutores, assim como os comercializadores, podem vender energia elétrica nos dois ambientes, mantendo o caráter
competitivo da geração, e todos os contratos, sejam do ACR ou do ACL, devem ser registrados na CCEE e servem de base
para a contabilização e liquidação das diferenças no mercado de curto prazo.

Os clientes de alta tensão que compravam energia de Distribuidores no Ambiente de Contratação Regulado o faziam a preços
subsidiados. Esse subsídio, conhecido por “subsídio cruzado”, começou a ser reduzido gradualmente a partir de julho de 2003,
e foi totalmente eliminado em julho de 2007.

Eliminação do self-dealing

Uma vez que a compra de energia para consumidores cativos será realizada no Ambiente de Contratação Regulada, a
contratação entre partes relacionadas (self-dealing), por meio da qual as Distribuidoras podiam atender até 30,0% de suas
necessidades de energia por meio da energia adquirida de empresas afiliadas, não é mais permitida, exceto no contexto dos
contratos que foram devidamente aprovados pela ANEEL antes da promulgação da Lei do Modelo do Setor Elétrico ou em
função de leilões de energia em que empresas afiliadas atuem concomitantemente.
Contratos Assinados Antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
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A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que contratos assinados por empresas de distribuição e aprovados pela
ANEEL antes da edição da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico não podem ser alterados em seus prazos, preços ou volumes
já contratados, com exceção dos contratos iniciais.

PRINCIPAIS AUTORIDADES

Ministério de Minas e Energia - MME

Após a aprovação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, o Governo Federal, atuando basicamente por meio do MME, tornouse responsável pela condução das políticas energéticas do País.

Suas principais obrigações incluem a formulação e implementação de políticas para o setor energético, de acordo com as
diretrizes definidas pelo CNPE. O MME é responsável por estabelecer o planejamento do setor energético nacional, monitorar
a segurança do suprimento e defini r ações preventivas para restauração da segurança de suprimento no caso de desequilíbrios
conjunturais entre oferta e demanda de energia.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

A ANEEL foi instituída pela Lei n° 9.427/96 e constituída pelo Decreto n° 2.335/97, com as finalidades básicas de regular e
fiscalizar as atividades setoriais de energia elétrica, estando vinculada ao MME, sucedendo o antigo Departamento Nacional de
águas e Energia Elétrica (DNAEE).

As atuais responsabilidades da ANEEL incluem entre outros: acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração,
transmissão, distribuição, comercialização e importação de energia elétrica; avaliar as condições de abastecimento e de
atendimento; realizar periodicamente a análise integrada de segurança de abastecimento e de atendimento; identificar
dificuldades e obstáculo que afetem a regularidade e a segurança de abastecimento e expansão do setor e elaborar propostas
para ajustes e ações preventivas que possam restaurar a segurança no abastecimento

e no atendimento elétrico.

Conselho Nacional de Política de Energia – CNPE

A Lei n° 9.478/1997 definiu os objetivos a serem perseguidos pela política energética nacional e criou o Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE), vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministério de Minas e Energia.

O CNPE é um órgão de assessoramento do Presidente da República, tendo como finalidade propor ao Presidente da República,
políticas nacionais e medidas específicas destinadas a: a) Promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do
país; b) assegurar, em função das características regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de
difícil acesso do País; c) rever periodicamente as matriz es energéticas aplicadas às diversas regiões do País; d) estabelecer
diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, álcool, carvão e da energia termonuclear; e) estabelecer
diretrizes para a importação e exportação de petróleo e seus derivados, gás natural e condensado ; f) propor critérios de
garantia de suprimento de energia elétrica que assegurem o equilíbrio adequado entre confiabilidade de fornecimento e
modicidade de tarifas e preços; e g) propor critérios gerais de garantias de suprimento, a serem considerados no cálculo das
energias asseguradas e em outros respaldos físicos para a contratação de energia elétrica, incluindo importação.

PÁGINA: 113 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE

A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico (ART. 14) autorizou a constituição do CMSE, com funções de acompanhar e avaliar
permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletro energético em todo o território nacional. O CMSE é
presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia tendo em sua composição quatro representantes do MME, e os titulares
da ANEEL, ANP, CCEE, EPE e ONS.

O principal objetivo do Comitê é o de evitar o desabastecimento do mercado de energia elétrica. Para isto deverá acompanhar
a evolução do mercado

consumidor, o desenvolvimento dos programas de obra, identificando, inclusive, as dificuldades e

obstáculos de caráter técnico, ambiental, comercial, institucional e outros que afetem, ou possam afetar, a regularidade e a
segurança do abastecimento.

O CMSE tem poderes para definir diretrizes e programas de ação, podendo requisitar, dos agentes setoriais, estudos e
informações.

Operador Nacional do Sistema - ONS

Criado em decorrência da Lei n° 9.648/98. O ONS é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos que opera mediante
autorização da ANEEL e integrado por titulares de concessão, permissão ou autorização e por consumidores livres cujo papel
básico é coordenar e controlar as operações degeração e transmissão do Sistema Elétrico Interligado Nacional. Os objetivos e
as principais responsabilidades do ONS incluem:


planejamento operacional para o setor de geração e transmissão;



organização do uso do Sistema Elétrico Interligado Nacional e interligações internacionais;



garantir aos agentes do setor acesso à rede de transmissão de maneira não discriminatória;



assistência na expansão do sistema energético;



propor ao MME os planos e diretrizes para extensões da Rede Básica; e



apresentação de regras para operação do sistema de transmissão para aprovação da ANEEL. O ONS é

responsável, também, pela garantia do livre acesso aos sistemas de transmissão e pela administração dos respectivos
contratos: a) Contratos em que concessionárias de transmissão colocam seus sistemas a disposição do Operador; e 2)
Contratos em que os usuários da transmissão asseguram o direito de uso da mesma.

O ONS deve desempenhar seu papel em nome de todos os interessados no setor e não poderá desempenhar qualquer
atividade comercial de compra e venda de energia elétrica.

Mercado Atacadista de Energia (MAE) / Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE

A existência de um Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) foi considerada um elemento fundamental no setor
elétrico parcialmente implantado

a partir de 1998 e possuía como objetivos básicos a promoção de competitividade na

geração e a instituição de um mercado para operações de curto prazo de energia elétrica. O MAE foi instituído pela Lei n°
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9.648/98 (Art. 12).

A Lei n° 10.848/2004 autorizou a criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para suceder ao
Mercado Atac adista de Energia (MAE).

Assim como o MAE, a CCEE é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que opera sob autorização do Poder
Concedente e mediante regulação e fiscalização da ANEEL. Nos termos da Lei n° 10.848/2004, a CCEE é integrada por
titulares de concessão, permissão ou autorização, por outros agentes vinculados aos serviços e às instalações de
energia elétrica e pelos consumidores livres.

A CCEE absorveu as funções e estrutura do MAE. Entre suas principais atribuições estão: (i) a realização de leilões de
compra e venda de energia no Ambiente de Contratação Regulada por delegação da ANEEL; (ii) registrar o volume de
todos os contratos de comercialização de energia no Ambiente de Contratação Regulada, os contratos resultantes de
contratações no Ambiente de Contratação Livre; (iii) contabilizar e liquidar a diferença entre os montantes efetivamente
gerados ou consumidos e aqueles registrados nas transações de curto prazo e (iv) apuração do PLD, utilizado para
valorar as transações no mercado de curto prazo.

O Conselho de Administração da CCEE é composto por cinco membros, com o seu Presidente indicado pelo Ministério de
Minas e Energia, três membros indicados pelas categorias (geração, distribuição e comercialização) e um membro
indicado pelo conjunto de todos os agentes.

Empresa de Pesquisa Energética - EPE

Instituída pela Lei n° 10.847/2004 e criada pelo Decreto n° 5.187/2004, a EPE é uma empresa vinculada ao Ministério de
Minas e Energia (MME), cuja finalidade é prestar serviços de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento
do setor energético. Suas principais atribuições incluem a realização de estudos e projeções da matriz energética
brasileira, execução de estudos que propiciem o planejamento integrado de recursos energéticos,
desenvolvimento de estudos que visem o planejamento de expansão de geração e da transmissão de energia elétrica de
curto, médio e longo prazos, realização de análises de viabilidade técnico-econômica e sócio-ambiental das usinas, bem
como a obtenção da licença ambiental prévia para aproveitamentos hidrelétricos e de transmissão de energia elétrica.

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP (originalmente denominada
Comissão de Serviços Públicos De Energia – CSPE) é a agência reguladora e fiscalizadora dos serviços de energia,
criada pelo Governo do Estado de São Paulo em 1997 para controlar e fiscalizar as concessionárias estaduais de energia
elétrica e gás canalizado. Na área de energia elétrica, a ARSESP exerce a fiscalização técnica, comercial e econômicofinanceira das 14 concessionárias de distribuição de energia elétrica, que atuam no Estado de São Paulo, por meio de
convênio de delegação e descentralização, firmado com a ANEEL.

Outras instituições: ANA, IBAMA, Órgãos Estaduais e Municipais.

A Agência Nacional de Águas (“ANA”) é responsável pela regulação do uso da água em lagos e rios sob o domínio
federal. Seus objetivos incluem a garantia da qualidade e quantidade da água para atender seus usos múltiplos.
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Adicionalmente, a ANA deve implementar o Plano Nacional de Monitoramento de Recursos Hídricos, uma série de
mecanismos que buscam o uso racional dos recursos hídricos do país.

No que tange aos rios e lagos sob domínio estadual, compete aos órgãos estaduais a implantação dos respectivos Planos
Estaduais de Recursos Hídricos, assim como a análise e concessão das outorgas de uso de recursos hídricos.

O IBAMA, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, é responsável pelo monitoramento e fiscalização ambiental em âmbito
federal. O IBAMA é, ainda, responsável pelo licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que produzam
impacto ambiental em âmbito regional ou nacional.

Os órgãos e agências ambientais estaduais detêm a competência para realizar o licenciamento ambiental de
empreendimentos que causem impacto em áreas protegidas ou que ultrapassem os limites territoriais de um ou mais
Municípios ou por delegação da União.

Por fim, os órgãos e agências ambientais municipais são responsáveis pelo licenciamento das atividades que impliquem
impacto ambiental local ou por delegação do Estado.

PENALIDADES

Por meio da Resolução Normativa nº 63/2004, a ANEEL prevê a imposição de sanções contra os agentes do setor e
classifica as penalidades com base na natureza e severidade da infração (inclusive advertências, multas, suspensão
temporária do direito de participar de processos de licitação para novas concessões, permissões ou autorizações e
caducidade).

Para cada infração que seja caracterizada como multa, os valores podem chegar a até 2,0% do faturamento da
concessionária, ou do valor estimado da energia produzida nos casos de auto- produção e produção independente,
correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração, ou estimados para um período de 12
meses, caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a 12 meses. Algumas infrações
que podem resultar em multas referem-se à falha das concessionárias em solicitar a aprovação da ANEEL, inclusive, sem
limitação, no que se refere a:
 celebração de contratos entre partes relacionadas;
 venda ou cessão de ativos relacionados a serviços prestados assim como a imposição de qualquer ônus
sobre esses ativos; e

 alterações no controle societário.

Na fixação do valor das multas deverão ser consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela
resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator e a existência de sanção anterior nos
últimos quatro anos.
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COMPRAS DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI DO MODELO DO SETOR ELÉTRICO

Em 30 de julho de 2004, o governo editou regulamentação relativa a compra e venda de energia no Ambiente de
Contratação Regulada e no

Ambiente de Contratação Livre, assim como a outorga de autorizações e concessões para

projetos de geração de energia. Essa regulamentação

inclui regras referentes aos leilões, aos contratos de

comercialização de energia e ao método de repasse dos custos de aquisição de energia

elétrica aos consumidores

finais.

De acordo com as diretrizes do modelo, (i) todos os agentes compradores de eletricidade devem garantir a contratação de
toda a energia (e

potência) necessária para o atendimento de 100% de seus mercados ou cargas; e (ii) os agentes

vendedores de energia devem fornecer suporte comprobatório (lastro) por meio de garantia física de usinas próprias ou
de contratos de compra e venda de energia com terceiros. Os agentes que não cumprirem tais exigências estão sujeitos
a multas impostas pela ANEEL, por meio da CCEE, conforme regras e procedimentos vigentes.

Desde 2005, os autoprodutores, distribuidoras, comercializadoras e consumidores livres são obrigados a notificar o MME,
até 1º de agosto de cada

ano, a respeito de suas necessidades de contratação de energia para cada um dos cinco anos

subsequentes. As distribuidoras devem, ainda, definir

os montantes a serem contratados por meio dos leilões,

conforme prazos e condições estabelecidos em ato do Ministro de Estado de Minas e

Energia. Além disso, as empresas

de distribuição são obrigadas a especificar a parte do montante que pretendem contratar para atender seus consumidores
potencialmente livres, ou seja, aqueles que apresentam os requisitos para se tornarem consumidores livres, mas ainda
não

exerceram essa opção.

O MME estabelece o montante total de energia a ser comercializado no Ambiente de Contratação Regulada e a lista das
instalações de geração que terão permissão para participar dos leilões a cada ano.
Os Leilões de Energia

Os leilões de energia para os novos projetos de geração são realizados cinco anos antes da data de entrega inicial
(chamados de leilões “A-5”), e três anos antes da data de entrega inicial (chamados de leilões “A-3”). Há também leilões
de energia das instalações de geração existentes realizados um ano antes da data da entrega inicial (chamados de
leilões “A-1”), e aqueles chamados de “ajustes de mercado” realizados

aproximadamente quatro meses antes da data

de entrega, notadamente utilizando-se o critério de menor tarifa no julgamento. À ANEEL cabe a

realização das

licitações no âmbito do ACR, observando as diretrizes fixadas pelo MME, para contratação de energia elétrica pelas
distribuidoras do

Sistema Interligado Nacional (SIN). Esta promoção do leilão poderá ser realizada diretamente pela

ANEEL ou por delegação à outra instituição

como, por exemplo, à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

(CCEE).

Cada empresa geradora que contrate a venda de energia por meio do leilão firmará um Contrato de Compra e Venda de
Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) com cada empresa distribuidora, proporcionalmente à demanda estimada da
distribuidora. Os CCEAR’s dos leilões “A-5” e “A-3”

terão um prazo variando de 15 a 30 anos, dependendo do produto

ofertado, e os CCEAR dos leilões “A-1” terão um prazo variando entre 3 e 15

anos. Contratos decorrentes dos leilões de

ajuste de mercado estarão limitados ao prazo de dois anos.
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Leilões de Energia Existente

Os leilões de energia existente complementam os contratos de energia nova para cobrir 100% da carga das
distribuidoras. Seu objetivo é

recontratar periodicamente a energia existente, por meio de leilões anuais de contratos

com duração média de 3 anos. A entrega da energia é feita a partir do ano seguinte ao leilão, e por esta razão este leilão
é chamado de A-1. Os leilões A-1 possuem limites mínimos e máximos de compra de

energia.

Além da duração, os contratos de energia existente têm outras características especiais que os diferenciam dos contratos
de energia nova: a

quantidade de energia existente contratada pode ser gerenciada através do Mecanismo de Cessão

de Sobras e Déficits (MCSD), que ocorre em datas específicas e é divulgado através de comunicados pela CCEE. Ao
todo, existem quatro opções de MCSD, sendo elas:

i)

MCSD Mensal: referente à migração de consumidores potencialmente livres do mercado cativo para o
livre, desde que a migração se dê por fonte convencional. A energia não cedida entre distribuidoras é
devolvida aos geradores;

ii)

MCSD Trocas Livres: é derivado de outros desvios de mercado e limitado até a equalização dos
montantes declarados de sobras e déficits. Não é feita devolução de montantes ao gerador, e o
excedente retorna à distribuidora;

iii)

MCSD 4%: a quantidade de energia contratada pode ser reduzida, a critério da distribuidora, em até
4% a cada ano para adaptação a desvios em relação às projeções de demanda;

iv)

MCSD Ex-post: ocorre anualmente e se dá apenas para compensação para fins de lastro, ou seja, não
há cessão ou redução de contratos.

Leilões de Energia Nova

Os leilões de energia nova têm como objetivo promover a construção de nova capacidade para atender ao crescimento
do consumo das

distribuidoras. Nestes leilões, contratos de suprimento de energia de longo prazo (15-30 anos) são

oferecidos aos geradores candidatos.

A regulamentação atual prevê os seguintes leilões de energia diferenciados pelo tempo de antecedência na contratação:
(i) Leilão Principal (A-5), que oferece contratos bilaterais para nova capacidade, com duração entre 15 e 30 anos, com
entrada em operação em 5 anos após o leilão. Assim, com estes prazos, este contrato permitirá que o investidor vencedor
do leilão obtenha o “project finance”, e ofereça o tempo necessário para

construção da nova planta; (ii) Leilão

Complementar (A-3), que oferece contratos bilaterais para nova capacidade com duração entre 15 e 30 anos.

Neste

caso, porém, as usinas devem entrar em operação 3 anos após o leilão.

Leilões de Ajuste

Esse tipo de leilão tem como objetivo fazer um “ajuste fino” entre a energia contratada e a demanda. Estes leilões
oferecem contratos com duração

de até 2 anos e são realizados três ou quatro vezes ao ano, com entrega para o

mesmo ano. Por esta razão, esses contratos são conhecidos como

“A0”. A distribuidora poderá comprar até 1% do total

de sua energia contratada por meio dos leilões de ajuste. Da mesma forma que os contratos de

geração distribuída, os

custos de aquisição desta energia também serão limitados, para efeitos de repasse para os consumidores cativos, pelo
Valor

de Referência.
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Leilões de Fonte Alternativa

Além dos leilões de energia nova e existente, o MME também pode periodicamente organizar leilões específicos para
contratar energia de fontes

alternativas (biomassa, PCH, eólica e solar). Contratos padronizados de longo prazo (10-30

anos) são oferecidos e a sistemática do leilão tem sido

similar aos dos leilões A-3 e A-5. O primeiro leilão de energia

alternativa ocorreu em junho de 2007.

Leilão de Geração Distribuída (GD)

As distribuidoras podem fazer licitações especiais para a contratação de geração distribuída localizada em sua área de
concessão (tensões abaixo

de 230 KV). Até 10% da demanda da distribuidora pode ser suprida por este tipo de

contrato. Para participar do processo, o gerador deve respeitar

algumas restrições, tais como mínima eficiência para

empreendimentos termoelétricos (com exceção para fonte biomassa ou resíduos de processo) e limite máximo de
capacidade de 30MW para hidrelétricas.

Leilões Especiais

A legislação atual também permite que o governo realize alguns leilões especiais, destinados a atender propósitos
específicos de política

energética. Estes leilões são realizados para estimular competição entre tecnologias

especificas, ou para um projeto específico. Eles são discutidos

a seguir:

 Leilão de Projeto Estruturante

A atual legislação dá direito ao governo de promover leilões de projetos específicos que são considerados estratégicos
para o País. Este é o caso, por exemplo, dos leilões das usinas do rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, leiloadas em
dezembro de 2007 e maio de 2008, respectivamente, além da usina de Belo Monte, licitada em 2010.
 Leilão de Reserva
O governo ainda pode realizar leilões especiais para contratação de energia de reserva, de acordo com Decreto
n°6.353, de 16 de janeiro de 2008. Esses leilões são totalmente definidos pelo governo (desenho, tipo de energia a ser
contratada, demanda do leilão, etc.) e o objetivo principal é aumentar a segurança e a garantia de fornecimento de
eletricidade no país.

ENCARGOS SETORIAIS/ REGULATÓRIOS

Os principais encargos do setor elétrico são:

CCEE – Encargo Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Contribuição associativa paga pelos membros para cobrir os custos administrativos e operacionais da CCEE. É calculada
com base na energia comercializada.
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CDE – Conta de Desenvolvimento Energético

A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, criou a CDE objetivando promover a competitividade da energia produzida a partir
de fontes alternativas (eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral nacional) nas áreas
atendidas pelos sistemas elétricos interligados e promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo
território nacional. Os recursos da CDE são provenientes, dentre outras fontes, dos pagamentos anuais realizados a título
de uso de bem público, de multas aplicadas pela ANEEL e, desde 2003, de quotas anuais pagas por todos os agentes
que comercializam energia elétrica com consumidor final no SIN, mediante encargo tarifário incluído na TUSD e na TUST.
A CDE tem previsão de duração de 25 anos.

ESS – Encargo de Serviço do Sistema

A ANEEL homologou as regras de mercado relativas ao ESS por meio da Resolução nº 290, de 4 de agosto de 2000. O
ESS consiste em um valor em R$/MWh correspondente à média dos custos incorridos para manter a confiabilidade e a
estabilidade dos serviços do sistema prestados aos usuários do SIN. A Resolução CNPE nº 03/2013 instituiu que o custo
do despacho adicional será rateado entre os agentes de merc ado, proporcionalmente à energia comercializada nos
últimos doze meses, inclusive o mês corrente, de acordo com as normas vigentes, mediante processo de contabilização e
liquidação da CCEE, e será cobrado mediante Encargo de Serviços do Sistema por motivo de segurança energética, na
forma do disposto no art. 59 do Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004. Atualmente, uma liminar impede a cobrança
deste encargo aos produtores independentes de energia elétrica.

TFSEE - Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica

A Taxa de Fiscalização foi criada pela Lei Federal n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e regulamentada pelo Decreto
Federal n.º 2.410, de 28 de novembro de 1997 e pela ANEEL. A Taxa de Fiscalização é uma taxa anual devida desde
1997 por todas as concessionárias, permissionárias e autorizadas, equivalente a 0,4% do benefício econômico anual
auferido, com a finalidade de constituir a receita da ANEEL para cobertura das suas despesas administrativas e
operacionais.

EER – Encargo de Energia de Reserva

O EER foi criado pelo Decreto n.º 6.353, de 15 de janeiro de 2008, e regulamentado pela Resolução Normativa ANEEL
n.º 337, de 11 de novembro de 2008. O EER tem o objetivo de arcar com as despesas relacionadas com a contratação de
energia de reserva contratada para aumentar a segurança do fornecimento de energia no SIN. O EER é pago
mensalmente pelos consumidores finais do Sistema Interligado Nacional.

PROINFA – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia

O PROINFA, instituído pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002 e revisado pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de
2003 é pago por todos os agentes do SIN que comercializam energia com o consumidor final ou que recolhem tarifa de
uso das redes elétricas relativa a consumidores livres, para cobertura dos custos da energia elétrica produzida por
empreendimentos de produtores independentes autônomos, concebidos com base em fontes eólicas, pequenas
centrais hidrelétricas e biomassa participantes do PROINFA.
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ONS – Operador Nacional do Sistema

Refere-se ao ressarcimento de parte dos custos de administração e operação do ONS (entidade responsável pela
operação e coordenação da Rede Básica) por todas as empresas de geração, transmissão e de distribuição bem como os
grandes consumidores (consumidores livres) conectados à Rede Básica.

CFURH - Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos

A CFURH foi criada pela Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Destina-se a compensar os municípios afetados pela
perda de terras produtivas, ocasionada por inundação de áreas na construção de reservatórios de usinas hidrelétricas. As
distribuidoras passaram a contribuir com este encargo a partir de janeiro de 2013 devido às medidas adotadas através da
MP 579/2012.

CONTA-ACR

O Decreto nº 8.221/14 (01/04/2014), regulamentado pela Resolução Normativa Aneel nº 612/2014, estabeleceu a criação
da Conta Ambiente de Contratação Regulada - Conta-ACR, a ser administrada pela Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica – CCEE. A conta é destinada a cobrir total ou parcialmente, no período de fevereiro a dezembro de 2014,
as despesas das distribuidoras de energia elétrica decorrentes de exposição involuntária no mercado de curto prazo e dos
despachos de usinas termelétricas vinculadas a contratos por disponibilidade do ambiente regulado.

Para captação de recursos à Conta-ACR, a CCEE obteve financiamentos junto a um grupo de instituições financeiras.
Tais recursos devem ser repassados aos agentes da classe de distribuição, conforme determinado no Decreto nº
8.221/14 e na Resolução Normativa Aneel nº 612/14.

Outros Custos


TUSDgeração - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – A TUSDgeração, que é revisada anualmente de acordo

com a variação de seus componentes, é paga por geradoras e consumidores livres e especiais pelo uso do sistema de
distribuição da concessionária, na qual tais geradoras e consumidores livres e especiais estejam conectados. O valor a
ser pago pelo respectivo agente conectado ao sistema de distribuição, por ponto de conexão, é calculado pela
multiplicação da quantidade de energia elétrica contratada junto à concessionária de distribuição, em kW, pela tarifa
estabelecida pela ANEEL, em R$/kW. A TUSDg tem três componentes: TUSDg-D/DIT: parcela relativa à receita da Rede
Unificada - RU; II - TUSDg – T: parcela relativa ao fluxo de exportação para a rede básica; e III - TUSDg – ONS: parcela
relativa ao custeio do ONS.

• TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – A TUST é paga por distribuidoras, geradoras e consumidores
livres e especiais pelo uso da R e d e Básica e é revisada anualmente de acordo com a inflação e com a receita
anual das empresas de transmissão (que incorpora custos de expansão da própria rede). De acordo com critérios
estabelecidos pela ANEEL, proprietários das diferentes partes da rede de transmissão transferiram a coordenação
de suas instalações para o ONS em contrapartida ao recebimento de pagamentos de usuários do sistema de
transmissão. Usuários da rede, inclusive geradoras, distribuidoras e consumidores livres e especiais, assinaram contratos
com o ONS que lhes conferem o direito

de usar a rede de transmissão mediante o pagamento de tarifas. Outras
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partes da rede que são de propriedade de transmissoras, mas não são consideradas como parte da rede de
transmissão são disponibilizadas diretamente aos usuários interessados que pagam uma taxa específica para a empresa
de transmissão.

• P&D – Pesquisa e Desenvolvimento de Eficiência Energética: encargo do setor a ser investido em programas de
eficiência energética e estudos de pesquisa e desenvolvimento. Geradores, transmissoras e distribuidoras devem investir
anualmente pelo menos 1% de sua receita operacional líquida.

• UBP – Uso do Bem Público: corresponde a uma taxa pelo direito de concessão pago pelos investidores de hidrelétricas
pelo uso do sitio hidrológico para geração de energia. Este pagamento é necessário, pois a concessão de instalação
das hidrelétricas pertence à União Federal, e não pode ser cedido sem pagamento.

Mecanismo de Realocação de Energia

De acordo com as regras de comercialização em vigor, a proteção financeira contra riscos hidrológicos para os geradores
é garantida através de um Mecanismo de Realocação de Energia (MRE). O MRE é um mecanismo financeiro desenvolvido
por um processo de cinco etapas, que objetiva o

compartilhamento dos riscos hidrológicos que afetam os geradores, na

busca de garantir a otimização dos recursos hidrelétricos do SIN. Tais etapas são detalhadas abaixo:

Etapa 1 - aferição se a produção total líquida de energia dentro do MRE alcança os níveis totais de garantia física dos
membros do MRE como um

todo;

Etapa 2 - aferição se alguma geradora gerou volumes acima ou abaixo de seus volumes de garantia física, conforme
determinados pelo ONS;

Etapa 3 - caso determinadas geradoras, participantes do MRE, tenham produzido acima de seus respectivos níveis de
garantia física, o adicional da energia gerada será alocado a outras geradoras do MRE que não tenham atingido seus níveis
de garantia física. Esta alocação do adicional da energia gerada, designada “energia otimizada”, é feita, primeiramente,
entre as geradoras dentro de uma mesma região e, depois, entre as diferentes

regiões, de forma a assegurar que

todos os membros do MRE atinjam seus respectivos níveis de garantia física;

Etapa 4 - se, após o cumprimento da Etapa 3 acima, todos os membros do MRE atingirem seus níveis de garantia
física (ou sua energia contratada, para aqueles membros do MRE que não tiverem contratado 100% de sua garantia
física), e houver saldo de energia produzida, o adicional da geração regional líquida, designada “energia secundária”,
deve ser alocado entre as geradoras das diferentes regiões. A energia será negociada pelo preço CCEE prevalecente na
região em que tiver sido gerada; e

Etapa 5 - se, após o cumprimento das Etapas 3 ou 4 acima, todos os membros do MRE não atingirem o nível de
garantia física total do MRE, a energia faltante será paga pelos membros do MRE com base no PLD.

Para as PCHs participantes do MRE, caso a geração média verificada no período de 2 anos não atenda aos limites de
geração mínima estabelecidos n a Resolução ANEEL n.° 409, de 23 agosto de 2010, aquelas poderão ser excluídas do MRE.
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Racionamento

A Lei 10.848/04 estabelece que, na hipótese de decretação de uma redução compulsória no consumo de energia de
determinada região, todos os CCEAR’s por quantidade de energia, cujos compradores estejam localizados nessa mesma região,
terão seus volumes ajustados na proporção da redução de consumo verificada.
Fonte: FitchRatings

CONCESSÕES

A Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 regulamentou o artigo 175 da Constituição Federal e determinou normas para a
prestação de serviços públicos. A Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995 estabeleceu regras específicas para o setor de energia
elétrica e, dentre elas, permitiu a prorrogação das concessões de distribuição.

As empresas distribuidoras, que operavam sem um “contrato de concessão” formal, passaram a firmar os referidos
instrumentos. Os contratos de concessão de distribuição definem os “direitos e obrigações da concessionária”,
considerando os termos da Lei n° 8.987/95.

As empresas ou consórcios que desejem construir e/ou operar instalações para geração com potência acima de 30 MW,
transmissão ou distribuição de energia no Brasil devem participar de processos licitatórios. As concessões garantem o direito
de gerar, transmitir ou distribuir energia em determinada área de concessão por um período determinado. Esse período é
limitado a 35 anos para novas concessões de geração, e 30 anos para novas concessões de transmissão ou distribuição.
Concessões existentes poderão ser renovadas a critério do poder concedente por igual período.

A Lei de Concessões estabelece, entre outras coisas, as condições que a concessionária deve cumprir na prestação dos
serviços de energia, os direitos dos consumidores, e as obrigações da concessionária. Os principais dispositivos da Lei de
Concessões estão resumidos como segue:

 Serviço adequado. A concessionária deve prestar adequadamente serviço regular, contínuo, eficiente e
seguro.
 Servidões (uso de terrenos). O poder concedente pode declarar quais são os bens necessários à execução de
serviço ou obra pública de necessidade ou utilidade pública, nomeando-os de servidão administrativa, em
benefício de uma concessionária. O poder concedente, nesse caso, fica responsável pelas indenizações cabíveis.
 Responsabilidade objetiva. A concessionária é objetivamente responsável pelos danos diretos e indiretos
resultantes da prestação inadequada dos serviços de distribuição de energia, como no caso de interrupções
abruptas no fornecimento e variações na voltagem, independentemente de sua culpa.
 Alterações do Controle Societário. O poder concedente deve aprovar qualquer alteração direta ou indireta de
participação controladora na concessionária.
 Intervenção pelo poder concedente. O poder concedente poderá intervir na concessão a fim de garantir o
desempenho adequado dos serviços e o cumprimento integral das disposições contratuais, regulatórias e legais.
Dentro de 30 dias da data do decreto autorizando a intervenção, o poder concedente deve dar início a um
procedimento administrativo em que é assegurado à concessionária o direito de contestar

a intervenção.
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Durante o procedimento administrativo, um interventor nomeado pelo poder concedente passa a ser
responsável pela prestação dos serviços objeto da concessão. Caso o procedimento administrativo não seja
concluído dentro de 180 dias da data do decreto, a intervenção cessa e a administração da concessão é
devolvida à concessionária, sendo necessária prestação de contas pelo interventor. A administração da
concessão é também devolvida à concessionária se o interventor decidir pela não extinção da concessão e o seu
termo final não tiver expirado.
 Término antecipado da concessão. O término do contrato de concessão poderá ser antecipado por meio de
encampação ou caducidade.

Encampação consiste na retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo de uma concessão por
razões relacionadas ao interesse público que devem ser expressamente declaradas por lei autorizativa específica. A
caducidade deve ser declarada pelo poder concedente depois de a ANEEL ou o MME ter emitido um despacho
administrativo final indicando que a concessionária, entre outras coisas, (1) deixou de prestar serviços adequados
e eficientes ou de cumprir a legislação ou regulamentação aplicável; (2) não tem mais capacidade técnica
financeira ou econômica para fornecer serviços adequados; ou (3) que a concessionária não cumpriu as
penalidades eventualmente impostas pelo poder concedente. A concessionária pode contestar a encampação ou
caducidade em juízo e tem direito à indenização por seus investimentos em ativos reversíveis que não tenham sido
integralmente amortizados ou depreciados, após dedução de quaisquer multas contratuais e danos causados pela
concessionária.
 Término por decurso do prazo. Com o advento do termo contratual, todos os ativos relacionados à prestação
dos serviços de energia revertem ao G o v e r n o

Federal.

Depois d o

término,

a concessionária tem

direito de indenização por seus investimentos em ativos revertidos que não tenham sido integralmente
amortizados ou depreciados.

Atualmente, a indefinição sobre o destino das concessões vincendas em 2015 sem possibilidade legal de prorrogação, vem
sendo um entrave para os agentes do setor elétrico, principalmente geradores e distribuidores de energia. O assunto vem
sendo debatido pelo governo, mas até o momento não há definição do modelo que será adotado. As possibilidades são: (i)
reversão dos ativos para a União e nova licitação, para nova s delegações e (ii) alterar legislação para admitir novas
prorrogações.

Dependendo da opção a ser adotada, haverá um sinal de preço maior ou menor para a recontratação de energia por parte
das Distribuidoras, e consequente impacto nos preços praticados no mercado livre. A percepção é de que deve prevalecer
a prorrogação das atuais concessões, mantendo a exploração dos serviços, mas de forma onerosa.

Com o propósito de analisar as implicações sobre a questão das prorrogações ou licitação, o governo federal, liderado
pelo MME, formou um grupo de trabalho.

Em setembro de 2012 o governo promulgou a Medida Provisória nº 579 de 11 de Setembro de 2012, que versava acerca
da renovação das concessões de Geração, Transmissão e Distribuição, vincendas entre 2015 e 2017 bem como da
redução dos encargos setoriais.

A mencionada Medida Provisória foi aprovada no Congresso Nacional e portanto, convertida na Lei nº 12.783 de 11 de
Janeiro de 2013. O quadro apresenta um resumo dos prazos de concessão por segmento e por data de outorga:
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RENOVAÇÃO DAS CONCESSÕES

Em 14 de janeiro/13, foi promulgada a lei 12.783, que renova as concessões de ativos de energia elétrica. O
processo foi desencadeado pela publicação da MP 579, iniciado em 11 de setembro de 2012. As concessões foram

O principal objetivo de possibilitar tal renovação das concessões vincendas de geração e transmissão é possibilitar
redução nos custos da tarifa de energia, bem como nos custos de transmissão. Para isso, o governo extinguiu ainda alguns
encargos que incorporavam a tarifa como a Reserva Global de Reversão e a Conta de Consumo de Combustíveis.
A referida Lei abrange as concessões de geração alcançadas pela Lei 9.074/1995, não é o caso das usinas
concessionárias da AES Tietê Energia. Tais concessões optaram pela renovação de sua concessão por mais 30 anos,
sendo sua remuneração por tarifa calculada pela ANEEL e sua garantia física alocada por cotas às distribuidoras. As
concessões não prorrogadas nos termos desta Lei serão licitadas.

Remuneração por tarifa e indenização

A remuneração das concessionárias de geração será calculada com base nos custos de operação, além disso deverá
considerar, quando houver, a parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados, não
depreciados ou não indenizados pelo poder concedente. Quanto a indenização do valor dos investimentos dos bens
reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados será calculada com base no Valor Novo de Reposição - VNR, e
considerará a depreciação e a amortização acumuladas a partir da data de entrada em operação da instalação, até 31 de
dezembro de 2012.

Redução dos encargos setoriais

Nos termos da Lei, ficaram desobrigadas do recolhimento da RGR – Reserva Global de Reversão, a partir de 1º de janeiro
de 2013, as distribuidoras, as geradoras e transmissoras prorrogadas e as concessionárias de transmissão licitadas a partir
de 12 de setembro de 2012. Quanto a CDE – Conta de Desenvolvimento Energético, fica reduzida a 25% a cobrança ao
consumidor final.

As geradoras do Sistema Isolado não mais arrecadam a CCC – Conta de Consumo de Combustível.

Extinção das Concessões

Em 27 de dezembro/12, foi promulgada a lei 12.767, que dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de
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energia elétrica, a prestação temporária do serviço e sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia
elétrica. O processo foi desencadeado pela publicação da MP 577, iniciado em 29 de agosto/2012.

FORMAÇÃO DE PREÇO / COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

A Companhia, que é caracterizada como um Produtor Independente de Energia (PIE), produz energia elétrica destinada a
comercialização por conta e risco da companhia, podendo vender sua energia tanto no Ambiente de Contratação Regulada
(ACR) como no Ambiente de Contratação Livre (ACL), já descritos previamente. Não há tarifa regulada para a venda de
energia dos PIE’s e o preço resultante da comercialização de energia é livremente negociado com as contrapartes
compradoras de sua energia. Os preços negociados dependem preponderantemente das condições hidrológicas (regime
de chuvas), do balanço de oferta e demanda e do custo para construção de novas usinas (expansão) do Sistema Interligado
Nacional (SIN).

a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com
a administração

pública para obtenção de tais autorizações

A prestação de serviço público de g e r a ç ã o de energia elétrica pela Companhia está autorizada até 19 de dezembro
de 2029, por meio do Contrato de serviços.

Autorizações PCH’s

As PCH’s atuam na modalidade de Produtores Independentes de Energia Elétrica, ou IPE ou autoprodutores de Energia
Elétrica, estando sujeitas ao regime jurídico da autorização para produção de energia elétrica. Ao contrário das concessões,
tradicionais de uso de bem públicou do regime de prestação de serviço público de geração de energia elétrica, as autorizações
para exploração de PCH’s não requerem licitação prévia e são mais flexíveis e menos onerosas que as concessões.
Autorizações para exploração de PCH’s são outorgadas a título gratuito. AS PCH’s ainda são dispensadas do pagamento pelo
uso do recurso hídrico (conforme 4° do artigo 26 da Lei 9.427/96).

As autorizações para exploração de PCH’s são válidas por 30 anos, ambas podendo ser prorrogadas à critério da ANEEL. Os
direitos decorrentes das autorizações, incluídos aqueles sobre a exploração de potencial hidrelétrico, podem ser cedidos para
outra empresa ou consórcio de empresas, desde que mediante prévia autorização da ANEEL.

No Brasil, o PIE pode contratar livremente os preços (e não tarifas) de venda de energia elétrica, o que não seria possível se
sua atividade econômica fosse regida pelas regras aplicáveis às concessionárias de serviços públicos.

As autorizações perdem sua validade quando do término do prazo fixado pelo Poder Concedente. No entanto, o Poder
concedente pode extinguir as autorizações antes do prazo fixado, caso a respectivo autorizado cometa alguma das infrações
listadas abaixo, consideradas razões que ensejam a extinção das autorizações antes do prazo:

- comercializar energia em desacordo com as prescrições da legislação específica e das próprias autorizações;
- descumprir as obrigações decorrentes das autorizações e da legislação de regência;
- transferência a terceiros dos bens e instalações sem prévia e expressa autorização da ANEEL;
- não recolhimento de multa decorrente de penalidade imposta por infração;
- descumprimento de notificação da ANEEL para regularizar a exploração da central geradora eólica ou das PCH’s;
- solicitação das respectivas autorizadas; ou
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- desativação da central geradora eólica ou das PCH’s.

b. política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se
for o caso, de

outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção

ambiental

A AES Tietê Energia possui uma Política de Sustentabilidade que é baseada no compromisso com o desenvolvimento
sustentável, e nos direcionadores estratégicos do Planejamento Estratégico Sustentável do grupo: satisfação do cliente;
desenvolvimento de negócios; eficiência no uso de recursos e disciplina na execução; engajamento de públicos de
relacionamento.

Além da estratégia de sustentabilidade ambiental, a Companhia tem o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implementado
e é auditada constantemente, tanto pela própria AES Corporation, como também por organismo externo para a manutenção
e certificação de processos pela norma ambiental ISO 14.001.

A companhia utiliza metodologias e padrões internacionais em diversos processos, como por exemplo o GHG Protocol
para a gestão de emissões de gases de efeito estufa e a metodologia de quantificação de carbono de reflorestamento
nativo aprovada pelas Nações Unidas.

Licenciamento Ambiental

Para o desenvolvimento de atividades potencialmente poluidoras ou que utilizem recursos naturais, tais como a construção
e operação de UHE’s e PCH’s, a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981,
alterada pela Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, e regulamentada pelo Decreto Federal n.º 99.274, de
06 de junho de 1990, estabelece a obrigação do prévio licenciamento ambiental. Trata-se de um procedimento administrativo
pelo qual o órgão ambiental competente analisa a localização, instalação, ampliação e a operação dos empreendimentos,
bem como estabelece as condições para o seu desenvolvimento.

De acordo com a Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, assim como na pela Lei Complementar nº 140,
de 08 de dezembro de 2011, o processo de licenciamento ambiental compreende três etapas, nas quais o órgão ambiental
competente emite as seguintes licenças:
 Licença Prévia: solicitada durante a fase preliminar de planejamento do projeto, aprovando sua localização e
concepção. Contém requisitos básicos a serem atendidos com relação à localização, instalação e operação do
empreendimento.

 Licença de Instalação: Autoriza a instalação do empreendimento, de acordo com as especificações
determinadas no projeto das obras a serem executadas e as ações para controle de impactos ambientais.

 Licença de Operação: solicitada na fase de início da operação do empreendimento para autorizar o início do
funcionamento da atividade licenciada e dos sistemas de controle ambiental previstos no processo de
licenciamento.

Também é prevista em legislação federal (Resolução CONAMA 006/87) e nos procedimentos de licenciamento ambiental
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dos Estados, a:
 Licença de Operação Corretiva: solicitada com o objetivo de regularizar a operação de um empreendimento
que foi construído anteriormente à regulamentação da obrigação de licenciamento ambiental prévio.

Atualmente todas as usinas em operação possuem licenças ambientais válidas. O parque gerador da Companhia é
composto por 12 (doze) empreendimentos e também opera e mantém duas pequenas linhas de transmissão, dispensadas
de licenciamento ambiental em razão da baixa tensão, uma de 11,7 Km, com tensão de 22kV, da UHE CAC até a Subestação
da PCH João Batista de Lima Figueiredo (Itaiquara), e outra que interliga Euclides da Cunha a Limoeiro, de aproximadamente
7,0 km, com tensão de 11,5kV. Todos os 12 empreendimentos possuem suas LO’s renovadas. Para 2016, a Companhia
continuará a desenvolver seus programas ambientais e complementos solicitados para o atendimento das condicionantes
das licenças ambientais dos empreendimentos, como projetos voltados ao monitoramento de erosão, monitoramento de
qualidade de água, monitoramento arqueológico, e ao manejo pesqueiro, entre outros.

Para fins de licenciamento de empreendimentos cujos impactos sejam considerados significativos, exige-se a elaboração
de EIA/RIMA. Nesses casos, é obrigatória a realização de investimento, por meio das Compensações Ambientais, em
Unidades de Conservação, no valor definido pelo órgão ambiental competente com base no grau de impacto ambiental do
empreendimento, de até 0,5% do valor do investimento do empreendimento, conforme Lei Federal n° 9.985/00, e Decreto
Federal n.º 6.848/09.

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (“CTF”)

Conforme dispõe a Política Nacional do Meio Ambiente, desde a publicação da Lei Federal nº 10.165/00, além do
licenciamento ambiental, os empreendimentos que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras ou que utilizem
recursos naturais, devem ser registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (“CTF”),
perante o IBAMA. A regularidade desse cadastro depende da apresentação periódica de relatórios sobre as atividades
exercidas e, em alguns casos, do pagamento da Taxa de Controle Fiscalização Ambiental (“TCFA”). As atividades da
Companhia estão registradas perante o IBAMA, para fins do CTF. Em dezembro de 2012, foi regulamentado o Cadastro
Técnico Estadual, em SP, instituído através da Lei Estadual nº 14.626/2011, por meio da Resolução SMA/SP nº 94.

De acordo com essa Resolução, as pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvam atividades potencialmente poluidoras e
à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente degradadores do meio ambiente, assim
como as que utilizam produtos e subprodutos da fauna e da flora ficam obrigadas se registrarem no Cadastro Técnico
Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – Cadastro Ambiental Estadual.
De acordo com essa Resolução, consideram-se registrados no Cadastro Ambiental Estadual os empreendedores, cujos
estabelecimentos (por CNPJ) tenham sido registrados no Cadastro Técnico Federal em data anterior à da publicação desta
Resolução.

Proteção da Flora e das Áreas de Preservação Permanente

As Áreas de Preservação Permanente (APP’s) compreendem as florestas e demais formas de vegetação que, por
determinação legal, em razão da sua localização, por exemplo, no entorno de reservatórios artificiais sob concessão da
Companhia, não podem sofrer intervenção ou supressão, exceto nos casos de utilidade pública, interesse social ou baixo
impacto ambiental.
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Nesses casos excepcionais, é necessária autorização prévia da autoridade ambiental competente para realização de
supressão de vegetação. A proteção das APP’s tem por objetivo preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade e o fluxo gênico de fauna e flora, e proteger o solo e o bem-estar da população humana.

A Companhia desenvolve monitoramento e controle das ocupações no entorno dos reservatórios, em APP’s. Essas
medidas visam identificar e regularizar ocupações nessas áreas sob concessão da Companhia, observando-se as
disposições do Contrato de Concessão e a legislação ambiental pertinente, bem como garantir uma melhor convivência
entre a atividade de geração de energia e o desenvolvimento socioeconômico local.

Em 25/05/2012, foi publicada a nova Lei Florestal, Lei Federal nº 12.651, que, dentre outros aspectos, afastou a
necessidade de aquisição de áreas complementares às faixas de APP, formalizou a dispensa de averbação de reserva
legal nas áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão para exploração de potencial de energia hidráulica
nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de
transmissão e de distribuição de energia elétrica, e, principalmente, limitou a APP do entorno dos reservatórios artificiais
de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de
concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, à distância
entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.

Uso de Recursos Hídricos

A utilização de recursos hídricos para as finalidades de derivação ou captação, extração de aquífero para processo
produtivo, lançamento de efluentes líquidos em corpo de água, aproveitamento hidrelétrico, e outra finalidade que altere a
quantidade ou qualidade da água em um corpo d’água, depende de prévia autorização do órgão ambiental competente,
conforme a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/97).

Todas as usinas da AES Tietê Energia tiveram a outorga de direito de uso de recursos hídricos dispensada, por meio
da Resolução 131/2003, da Agência Nacional de Águas. Essa dispensa está confirmada pelo ofício n° 770/2010 da
Agência Nacional de Águas para as usinas de domínio federal, e pelo ofício SUP/1521/2010 do Departamento de Águas
e Energia Elétrica (“DAEE”) para as usinas de domínio estadual.

Em 20/11/2015, com a publicação da Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 1305, que revogou o artigo 7º da Resolução ANA
nº 131/2003, os detentores das concessões vigentes em 12/03/2003 não necessitam solicitar a outorga de uso de recursos
hídricos, contudo, deve ser enviada documentação técnica para análise da ANA. Para a manutenção da outorga das Bacias
do Grande e Pardo a AES Tietê Energia encaminhará à ANA as informações necessárias até o dia 30/06/2016, conforme
exigência da resolução.

Reserva de disponibilidade hídrica

Para novos empreendimentos, a reserva de disponibilidade hídrica (reserva da quantidade de água necessária à
viabilidade do empreendimento hidrelétrico) é obtida junto às secretarias estaduais de recursos hídricos ou, no caso de
lagos e rios sob domínio federal, junto à ANA. No Estado de

São Paulo, o órgão competente para emitir a outorga de

direito de uso de água é o Departamento de Águas e Energia Elétrica (“DAEE ”). A sua obtenção é feita com base em
estudos de usos múltiplos da água, de forma a garantir a disponibilidade de água compartilhada, mesmo para
empreendimentos que operam a fio d’água, como é o caso das PCH’s.
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Responsabilidade Ambiental

A legislação ambiental estabelece padrões de qualidade e de proteção ambiental que devem ser respeitados e que, se
violados, podem sujeitar a Companhia a sanções administrativas e criminais, independente da obrigação de reparar os
danos na esfera cível.

Responsabilidade Administrativa

A Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98) foi regulamentada pelo Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, que
dispõe sobre as infrações ao meio ambiente e respectivas sanções administrativas, posteriormente alterado pelos Decretos
nº 6.686 de 10 de dezembro de 2008 e no 7.029, de 11 de dezembro de 2009. Toda ação ou omissão que viole as regras
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente é considerada infração administrativa,
resultando em sanções que abrangem: (i) advertência; (ii) multa, que pode variar entre R$50,00 (cinquenta reais) e
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); (iii) apreensão de produtos; (iv) destruição ou inutilização de produtos; (v)
suspensão de venda e fabricação de produtos; (vi) embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; (vii) suspensão
parcial ou total da atividade; (viii) demolição de obra; e/ou (ix) restritiva de direitos.

Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil do poluidor é objetiva, de modo que sua configuração independe da verificação da culpa pelo dano
causado, bastando, portanto, a comprovação do dano e a demonstração do nexo de causalidade deste com a atividade
desenvolvida pelo eventual poluidor.

Ademais, de acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, a responsabilidade civil ambiental é solidária, de modo
que poluidor pode ser todo aquele responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental.
Portanto, a reparação da degradação ambiental pode abranger aquele que contribuiu direta ou indiretamente para a
ocorrência do dano, sendo assegurado o direito de regresso perante os demais corresponsáveis por referido dano.

Consequentemente, a contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção nas operações, como disposição final
de resíduos, não exime o contratante da responsabilidade por eventuais danos ambientais causados pelos contratados.

Responsabilidade Criminal

A Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98) prevê a responsabilização de todos aqueles que, de qualquer forma,
concorrem para a prática de crimes contra o meio ambiente, sendo cada qual penalizado na medida de sua culpabilidade. Tal
lei prevê, ainda, a responsabilidade da pessoa jurídica, caracterizada se a infração for cometida (i) por decisão de seu
representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado; ou (ii) no interesse ou benefício da pessoa jurídica que
representa. As penas aplicáveis às pessoas jurídicas incluem: (i) multa, (ii) restritiva de direitos, (iii) prestação de serviços à
comunidade (iv) suspensão parcial ou total da atividade, (v) interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, e (iii)
proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.

A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a responsabilização das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes, o
que estende a responsabilidade de tais atos aos membros das pessoas jurídicas que tenham participado de tais decisões ou
tenham se omitido, quando poderiam evitar os prejuízos delas advindos. Por fim, é possível a desconsideração da pessoa
jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente, havendo
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responsabilização dos sócios e administradores da empresa.

Geração de Créditos de Carbono

O mercado de créditos de carbono consiste na comercialização de permissões de emissão e certificados de redução de
emissão de gases de efeito estufa, de forma genérica como créditos de carbono. O Decreto Legislativo nº 144, de 20 de
junho de 2002, ratificou o texto do Protocolo de Kyoto, que foi aberto à assinatura a partir da terceira Conferência das
Partes (CP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (“CQNUMC”), na cidade de Quioto, no
Japão, em 11 de dezembro de 1997. Entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, após o número mínimo de 55 das Partes
da CQNUMC, e que representavam 55% das emissões antrópicas inventariadas em 1990, terem formalmente ratificado
o protocolo na sede das Nações Unidas, em Nova York.

Dentre as políticas e programas estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto, merece destaque o mecanismo de flexibilização
descrito em seu artigo 12, denominado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Trata-se de um instrumento que
pode ser utilizado para que países industrializados atinjam suas metas adicionalmente às atividades de projeto
implementadas localmente e que não tenham sido suficientes para promover a necessária redução ou limitação de gases
do efeito estufa. Neste sistema, cada tonelada métrica de carbono equivalente que deixa de ser emitida ou é retirada da
atmosfera por um país em desenvolvimento poderá ser negociada com países desenvolvidos que possuem metas de
redução a serem alcançadas.

Dessa forma, com a introdução do MDL, as empresas ou governos de países industrializados que não conseguirem diminuir
suas emissões de forma suficiente no primeiro período de compromisso (2008 a 2012), puderam comprar Reduções
Certificadas de Emissão (RCE’s) geradas a partir de atividades de projeto implementadas em países em desenvolvimento
e usar esses certificados para complementar o cumprimento de suas obrigações quantificadas. Os países em
desenvolvimento, por sua vez, devem utilizar o MDL para promover seu desenvolvimento sustentável, além de se beneficiar
com o ingresso de divisas por conta das vendas de RCE’s e transferência de tecnologias mais limpas.

Neste contexto, a AES Tietê registrou, em 2011, junto ao Comitê Executivo das Nações Unidas (ONU)

– Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), o projeto MDL de reflorestamento
com espécies nativas sem fins industriais no entorno dos reservatórios das usinas hidrelétricas da Companhia,
considerado pioneiro no mundo. No final de 2010, a empresa assinou um contrato com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) negociando as primeiras 400 mil toneladas de carbono. Em 2012 foi realizada
a verificação inicial em que foi identificada a necessidade de ajuste da metodologia e projeto. No ano de 2013, toda
a documentação foi submetida para aprovação do Grupo de Trabalho e Conselho Executivo da CQNUMC, incluindo o
relatório de monitoramento. O contrato com o BIRD também foi aditado e a quantidade de créditos negociada para
um teto de aproximadamente 200 mil. Cabe-se destacar que em fevereiro de 2014 os Certificados de Redução de
Emissão (CER’s) foram emitidos pela CQNUMC e o montante equivalente a aproximadamente 167 mil créditos foram
pagos à AES Tietê em março do mesmo ano. O projeto é constantemente monitorado e deve receber novas verificações
para avaliar a emissão de novos CER’s nos próximos anos, já que está o registro prevê um período de 30 anos para
geração de créditos de carbono.

Gerenciamento Ambiental

A Companhia realiza um constante trabalho de monitoramento ambiental e adota uma série de medidas de prevenção,
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mitigação e compensação de eventuais impactos ambientais decorrentes de suas atividades.

A Companhia assume o compromisso de melhoria contínua de seu desempenho ambiental por meio do atendimento à
legislação ambiental aplicável e do estabelecimento de objetivos e metas.

Os objetivos e metas ambientais da Companhia são:
 programas institucionais de educação ambiental;
 prevenção de acidentes e capacitação para combate à situação de emergência;
•

redução de impactos por geração / disposição de resíduos sólidos;

•

redução de impacto / alteração nos corpos hídricos; e

•

redução de impactos de geração e consumo de energia elétrica.

O Programa de Reflorestamento

Com o Programa de Reflorestamento, a Companhia auxilia na preservação dos ecossistemas ciliares nas bordas de seus
reservatórios de suas usinas hidrelétricas e ainda contribui para a mitigação das mudanças climáticas globais, promovendo
e estimulando o desenvolvimento sustentável.

Em 2007 foi aprovada pela ONU (Organização das Nações Unidas) a metodologia para aflorestamento e reflorestamento
de

áreas

de

preservação permanente no âmbito do MDL (“Mecanismo de Desenvolvimento Limpo”) englobando os

restauros realizados pela Companhia desde 2001, sendo um dos projetos mais importantes da AES Corporation, voltados ao
meio ambiente.

No período compreendido entre 2001 e 2015 foram restaurados mais de 2.999 hectares pela Companhia, e a meta é
recuperar áreas da mata ciliar nas bordas dos reservatórios, por meio de reflorestamentos.

Manejo da Flora

Por meio do Programa de Manejo de Flora, a Companhia produz anualmente, no viveiro da Usina Hidrelétrica Promissão
1 milhão de mudas, de aproximadamente 120 espécies nativas das bacias dos rios Tietê, Pardo, Mogi Guaçu e Grande, de
ocorrência nos biomas do Cerrado e da Mata Atlântica.

O viveiro atende ao Programa de Reflorestamento e ao Programa de Fomento Florestal da companhia, onde o excedente
das mudas produzidas é doado a prefeituras, organizações não-governamentais (“ONGs”) e proprietários de terrenos
próximos às usinas

No período compreendido entre 2001 e 2015, a AES Tietê deu continuidade ao Programa, compatibilizando suas iniciativas
e atividades com os Planos de Gestão Ambiental que vêm sendo apresentados aos órgãos ambientais, em atendimento
às condicionantes das Licenças Ambientais emitidas para cada usina.

Além disso, foi firmada uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, para recuperação de áreas de Mata Atlântica
nas bordas dos reservatórios da Companhia, com potencial de reflorestamento conjunto de mais de 3.000 hectares. Entre
2013 e 2015, o total de 215,5 hectares foram destinados à parceria.
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Repovoamento dos Reservatórios

A Companhia produz, anualmente, 2,5 milhões de alevinos em 2 (duas) unidades de piscicultura, localizadas em Promissão
e Barra Bonita. São p r o d u z i d a s seis espécies nativas do Rio Tietê (pacu- guaçu, curimbatá, dourado, pirancajuba,
tabarana e piapara), para o repovoamento dos reservatórios da Companhia. Em paralelo ao repovoamento, a Companhia
monitora continuamente a qualidade da água. São ações que garantem às com un ida de s ribeirinhas sua principal fonte de
renda: a pesca.

No período compreendido entre 2001 e 2015, a AES Tietê deu continuidade ao programa, atendendo a meta anual de
produção de 2.5 milhões de alevinos. Em 2015, pretende-se manter a produção compromissada de 2.5 milhões de
alevinos.

Sistema de Gestão Ambiental – SGA e Responsabilidade Sócio-Ambiental

Além da estratégia de sustentabilidade ambiental, a Companhia implementou seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que
tem como premissa a c o n s e r v a ç ã o dos recursos naturais dos quais depende a atividade de geração de energia.
O SGA foi desenvolvido com base na Política de Sustentabilidade do grupo AES no Brasil, que define os compromissos
a serem seguidos por todos os seus colaboradores.

Em dezembro de 2011, todas as 10 usinas da AES Tietê foram certificadas nas normas ISO 14.001 e OHSAS 18.001,
de forma integrada. Anualmente, a empresa recebe auditoria do órgão certificador para garantir a conformidade com os
requisitos da norma e manter a certificação. Os certificados nas normas ISO 14001 e OHSAS 18001 estão válidos até
janeiro/2018.

Esses compromissos envolvem o planejamento e o desenvolvimento de tecnologias e processos que minimizem os impactos
ambientais; a operação e manutenção das instalações nos termos da legislação ambiental; a adoção de medidas de
conservação e de uso racional de recursos naturais. Faz parte de sua política socioambiental a conscientização de
colaboradores e da população, bem como investimentos em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento voltados à
preservação do meio ambiente.

Nesta linha, faz parte do SGA, o Programa de Educação Ambiental desenvolvido para conscientização dos visitantes das
UHE’s quanto aos aspectos de utilização consciente da energia elétrica e do recurso natural água, e, ainda, programas
ambientais desenvolvidos pela Companhia, tais como o Programa de Manejo e Conservação da Flora, Programa de
Manejo e Conservação da Fauna, Programa de Manejo Arqueológico, Programa de Monitoramento da Qualidade da Água,
entre outros.

Adicionalmente aos projetos relacionados ao meio ambiente, a AES Tietê lançou em 2008 o projeto de responsabilidade
social Casa de Cultura e Cidadania, que promove atividades culturais e esportivas para crianças e jovens nos municípios
de Caconde, Barra Bonita, Lins e São José do Rio Pardo. Em 2015 o projeto beneficiou 1.901 crianças e jovens matriculados
e registrou 145.424 atendimentos em cursos regulares, palestras e apresentações

Em 2015, aproximadamente 18.846 pessoas participaram de visitas às usinas e em eventos de educação ambiental como
o Dia do Rio Tietê e Dia do Meio Ambiente, entre outros eventos, onde fizeram a soltura de alevinos.
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c. dependência

de

patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para

o desenvolvimento das atividades da Companhia

A Companhia é concessionária de geração de energia cujo sucesso independe de patentes, marcas, franquias e
contratos de transferência de tecnologia.

Para informações referentes a patentes e marcas vide item 9.1.b.

Contrato de Concessão

Nos termos do Contrato de Concessão, firmado entre a AES Tietê Energia e a União (sendo a ANEEL a representante),
foram outorgadas à Companhia diversas concessões referentes aos aproveitamentos hidrelétricos a partir dos quais a
AES Tietê Energia gera sua energia a ser comercializada. Tais concessões expiram em 20 de dezembro de 2029, mas
poderão ser prorrogadas por mais 30 anos, a critério da ANEEL, desde que a exploração das centrais geradoras esteja
nas condições estabelecidas no Contrato de Concessão e na legislação pertinente, bem como a Companhia

solicite tal

prorrogação com antecedência mínima de 36 (trinta e seis) meses da data de seu vencimento, sendo que o requerimento
deverá estar acompanhado dos comprovantes de regularidade e adimplemento das obrigações fiscais, previdenciárias e dos
compromissos e encargos assumidos com os órgãos da Administração Pública, referentes à exploração de energia elétrica
e de quaisquer outros encargos previstos nas

normas legais e regulamentares então vigentes. A ANEEL manifestar-se-á

sobre o requerimento de prorrogação até o 18º (décimo oitavo) mês anterior ao término do prazo da concessão.

O Contrato de Concessão dispõe que cada concessão poderá ser extinta, antes do término de seu prazo inicial de 30 (trinta)
anos em caso de encampação, caducidade, anulação decorrente de vício ou irregularidade constatada no procedimento ou
no ato de sua outorga, falência ou extinção

da Companhia ou descumprimento das normas contratuais pelo Poder

Concedente. A encampação somente pode ocorrer para atender o interesse público e depende de lei específica que a autorize.
Ademais, antes da encampação, o Poder Concedente deverá indenizar a Companhia sobre os investimentos não amortizados
ou depreciados.

No caso de a Companhia descumprir as obrigações previstas no Contrato de Concessão e na legislação e regulamentação
aplicáveis, o Poder Concedente poderá declarar a caducidade da concessão ou a aplicação de sanções contratuais.
Entretanto, tal declaração deve ser precedida de um processo administrativo no qual seja assegurado à Companhia o direito
de ampla defesa e contraditório, assim como no caso da encampação, implicará no pagamento de indenização.
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a)

receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na receita líquida

total da Companhia

As atividades da Companhia estão restritas ao território nacional. Nesse contexto, 100% da receita líquida total da
Companhia é proveniente de clientes atribuídos ao seu país sede. A receita líquida da Companhia em 2015, 2014 e 2013
foi de R$ 2.625,8 milhões, R$ 3.205,0 milhões e R$ 2.336,9 milhões, respectivamente. No exercício social findo em 31 de
dezembro de 2014, a Companhia tinha como atividade principal a participação direta ou indireta no capital de outras
sociedades. Após a cisão parcial e incorporação, conforme descrito no item 10.9, a Companhia se concentrou
exclusivamente no segmento de geração de energia elétrica, representado pelas atividades da incorporada AES Tietê.

b)

receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida

total da Companhia

A Companhia não obtém receitas de outros países que não o Brasil.

c)

receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total da Companhia

A Companhia não obtém receitas de outros países que não o Brasil.
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Não aplicável, tendo em vista que a atuação da Companhia está restrita ao território nacional.
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a. se o emissor divulga informações sociais e ambientais
Relatório de Sustentabilidade

Publicado anualmente desde 2006, a AES Tietê Energia adota seu relatório de Sustentabilidade como ferramenta para a
descrição da estratégia de negócios e dos aspectos econômicos, sociais e ambientais (tripple bottom line) relacionados a
de suas atividades e para a prestação de contas sobre seu desempenho a todos os nossos públicos de relacionamento
(colaboradores, clientes e fornecedores, entre outros).

b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações
O Relatório de Sustentabilidade é elaborado de acordo com as diretrizes internacionais da Global Reporting Initiative (GRI).
Nos relatórios de sustentabilidade de 2014 e 2015, a empresa passou a aplicar os princípios para Relato Integrado, com
base nos princípios promovidos pelo International Integrated Reporting Council (IIRC), referência global no assunto.

c. se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente
O Relatório de Sustentabilidade da AES Tietê Energia foi submetido a verificação externa pela KPMG.

d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações
O relatório de sustentabilidade está disponível no hotsite de sustentabilidade da AES Brasil no endereço:
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br. No mesmo endereço são divulgadas informações sobre a contribuição da AES Tietê
Energia para o desenvolvimento sustentável, de acordo com a Visão e direcionadores estratégicos do Grupo.
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Estratégia da Companhia/ Excelência na Gestão

Desde que a Companhia e suas controladas diretamente e indiretamente lançaram o Planejamento Estratégico Sustentável
2012-2016, ocorreram mudanças no contexto de atuação dessas companhias. As alterações no ambiente econômico,
político e setorial evidenciaram a necessidade de revalidar o Planejamento Estratégico Sustentável para os anos de 2015
a 2019.

Simplificação e foco foram os grandes direcionadores da nova estratégia, formada por objetivos de longo prazo,
direcionadores estratégicos e compromissos do negócio. Uma estratégia que tem como base os seus principais Ativos
Intangíveis e seus valores:

Direcionadores estratégicos:

Compromissos de negócio:

Satisfação do cliente

Garantir excelência dos serviços prestados com
ética e respeito ao cliente

Desenvolvimento de negócios

Crescer com soluções sustentáveis de
energia

Eficiência no uso de recursos e disciplina na

Maximizar valor antecipando e reduzindo

execução

riscos

e

impactos

econômicos,

sociais

e

ambientais
Engajamento dos públicos de

Promover avanços no setor, educar a
população para o consumo consciente e desenvolver

relacionamento

colaboradores, parceiros e comunidades

Com o amadurecimento e avanços conquistados em termos de pensamento integrado e entendimento da relação entre
sustentabilidade e negócios e em função dos desafios trazidos pelas mudanças de cenários climático e regulatório, a alta
gestão decidiu dar um passo muito importante. De forma a tornar mais tangível a integração dos temas sociais, ambientais
e de governança, os principais aspectos da Plataforma de Sustentabilidade foram incorporados

ao Planejamento

Estratégico Sustentável 2015-2019.

O novo planejamento surge, portanto, para oferecer a todos os públicos de relacionamento uma estratégia unificada e
consistente para que suas controladas avancem em direção à sua nova visão a partir de 2015 e para que possa gerar valor
compartilhado a todos. O acompanhamento de indicadores estratégicos é realizado periodicamente em fóruns de
performance e reuniões com gestores e lideranças, em que são tomadas decisões visando ao cumprimento de metas
estabelecidas.

A empresa se baseia no Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) como um
dos pilares da estratégia, ligado ao direcionador Eficiência no uso de recursos e disciplina na execução. A partir do
MEG, diversos processos da sua controlada AES Eletropaulo são revisados anualmente para avaliar o grau de maturidade
da gestão e definir ações para a melhoria dos processos.

Como base para este diagnóstico, é feita uma avaliação dentro do ciclo do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), uma
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iniciativa da FNQ que reconhece as empresas de classe mundial, consideradas como detentoras das melhores práticas de
gestão.
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8.1 - Negócios extraordinários
Venda das quotas da Eletropaulo Telecomunicações Ltda. ("AES EP Telecom") e ações de emissão da AES
Communications Rio de Janeiro S.A. ("AES Com Rio")

Em 31 de outubro de 2011, a Companhia concluiu a venda, para a TIM Celular S.A. (“TIM”), das quotas da Eletropaulo
Telecomunicações Ltda.

("AES EP Telecom") e ações de emissão da AES Communications Rio de Janeiro S.A. ("AES

Com Rio"), nos termos do Contrato de Compra e

Venda de Ações e Quotas celebrado entre Brasiliana e TIM em 8 de

julho de 2011. A Brasiliana recebeu R$1.074,2 milhões pelas quotas da AES

EP Telecom e R$447,5 milhões pelas

ações da AES Com Rio de sua propriedade. Em maio de 2013, a quantia de R$ 21.862.871,31, que havia

ficado retida

em conta garantida, foi resgatada pela Brasiliana. A quantia de R$185.166,52 permanecerá em conta garantida, pelo prazo
máximo de

42 meses, de forma a garantir eventuais obrigações da Brasiliana, nos termos do Contrato Brasiliana-TIM.

Na forma do art. 245 da Lei nº 6.404/76, e descontando o valor da liquidação financeira do contrato celebrado em 2005 entre
Brasiliana e a controlada Eletropaulo para a venda das quotas da Telecom (“Contrato Brasiliana-Eletropaulo”), ocorrida
em junho de 2010, a Brasiliana efetuou pagamento compensatório à controlada Eletropaulo, em 31 de outubro de 2011,
a título de ajuste de preço, no montante de R$ 693,3 milhões, ficando retido o montante de R$14 milhões em conta
garantida, criando desta forma uma obrigação a pagar para a AES Eletropaulo.

O pagamento compensatório foi calculado tendo por base a diferença entre (a) o valor pago nesta data, pela TIM à
Brasiliana, pelas quotas da AES EP Telecom, deduzido do montante retido na conta garantida e dos gastos, custos e
despesas incorridas pela Brasiliana com a implementação da

venda das referidas quotas, e (b) o valor de R$ 308,4

milhões pago pela Brasiliana à Companhia, em 24 de junho de 2010, pelas quotas da AES EP Telecom, corrigido pela
SELIC até 31 de outubro de 2011.

Dissolução da AES Uruguaiana, Inc.

Em 11 de agosto de 2011, no contexto da liquidação da controlada da Companhia, a AES Uruguaiana, Inc., o Conselho
de Administração da Companhia aprovou a realização das seguintes operações, nos termos da legislação das Ilhas Caimã:
(i)

Aquisição, pela Companhia, de 1 ação de emissão da AES Uruguaiana, Inc. de titularidade de BNDESPAR

Em 07 de outubro de 2011, a Companhia celebrou com BNDESPAR contrato de compra e venda de ação, por meio do
qual a Companhia comprou e adquiriu 1 ação de emissão da AES Uruguaiana, Inc., no valor nominal de US$ 1,00 (um
dólar estadunidense) de titularidade de BNDESPAR. Como contraprestação pela transferência da ação, a Companhia
pagou a título de preço de aquisição a importância de R$ 39.056,28, correspondente ao valor patrimonial da ação em 31 de
maior de 2011.

Após o pagamento do preço de aquisição e a transferência da ação, a Companhia passou a ser a titular de 1.001 ações
ordinárias, no valor nominal de US$ 1,00 (um dólar estadunidense) cada uma, representativas de 100% do capital social da
AES Uruguaiana, Inc.
(ii)

Recompra pela AES Uruguaiana, Inc de ações de sua emissão e de titularidade da Companhia

Em 26 de outubro de 2011, o Conselho de Administração da AES Uruguaiana, Inc, aprovou a recompra de 1.000 ações
de sua emissão e de titularidade da Companhia, no valor nominal de US$1,00 cada uma, porn um preço total R$
39.095.335,06, calculado com base nas demonstrações contábeis da AES Uruguaiana, Inc. levantadas em 31 de maio de
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2011.

O valor devido pela AES Uruguaiana, Inc., em decorrência da recompra das suas próprias ações, foi pago à Companhia
em bens e dinheiro, da seguinte forma: (a) transferência de 1.015.222.731 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal de emissão da AES Uruguaiana Empreendimentos S.A., de titularidade da AES Uruguaiana, Inc.; e (b) pagamento
em dinheiro da importância de US$ 14.912,73.
(iii)

Encerramento da AES Uruguaiana, Inc em 30 de dezembro de 2011

Após a operação de recompra das suas próprias ações citada acima, a AES Uruguaiana Inc. deixou de ter ativos ou
passivos, exc eto pelo valor de seu capital social, que passou a ser de US$1,00, dividido em 1 ação no valor nominal de
US$1,00 (um dólar). Dessa forma, em reunião do Conselho de Administração da AES Uruguaiana, Inc. realizada em 27
de outubro de 2011, foi aprovado o pedido de dissolução da AES Uruguaiana, Inc.

mediante o cancelamento do seu

registro junto ao Registro de Sociedades das Ilhas Caimã, o que foi aceito pelo Registro de Sociedades com efeitos a partir
de 30 de dezembro de 2011.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve alterações significativas na formação de condução dos negócios da Companhia, nos 3 últimos exercícios sociais.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Não houve contratos relevantes celebrados pela Companhia e suas controladas não diretamente relacionados com suas
atividades operacionais, nos 3 últimos exercícios sociais.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
Todas as informações relevantes pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.

PÁGINA: 144 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
Introdução

Antes da Reorganização descrita no item 3.3 deste Formulário de Referência, os negócios da Companhia consistiam
principalmente na participação em outras sociedades e, portanto, a Companhia não possuía ativos relevantes que não as
participações nas sociedades investidas. Entretanto, após a Reorganização e a Incorporação da AES Tietê, os ativos
relevantes da AES Tietê passaram a integrar o patrimônio da Companhia e estão descritos abaixo.

AES Tietê Energia S.A.

Nos termos do Contrato de Concessão, a AES Tietê passa a ser responsável pela operação de barragens, reservatórios,
vertedouros, estruturas de tomada d'água, condutores de energia, usinas de geração de energia, eclusas e duas LT´s, uma
de 22KV e outra de 11,5KV.

O parque gerador da AES Tietê (controladora) é composto, por 9 usinas e 3 PCH´s nas regiões central e nordeste do Estado
de São Paulo, que juntas possuem capacidade instalada de 2.658 MW, conforme o mapa abaixo:

A tabela a seguir demonstra as principais características das usinas de energia da AES Tietê que foram incorporadas no patrimônio
da Companhia:
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Início
Usinas
Barra Bonita

Unidade n°
1
2
3
4
Bariri
1
2
3
Ibitinga
1
2
3
Promissão
1
2
3
Nova Avanhandava 1
2
3
Água Vermelha
1
2
3
4
5
6
Caconde
1
2
Euclides da Cunha 1
2
3
4
Limoeiro
1
2
Mogi Guaçu
1
2
São Joaquim
1
São José
1
2
Total

dasCapacidade

Atividades
1963
1963
1964
1964
1969
1966
1965
1969
1969
1969
1975
1975
1977
1982
1985
1984
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1966
1966
1960
1960
1965
1965
1958
1966
1997
1997
2011
2012
2012

Instalada (MW)
35,19
35,19
35,19
35,19
47,70
47,70
47,70
43,83
43,83
43,83
88,00
88,00
88,00
115,80
115,80
115,80
232,70
232,70
232,70
232,70
232,70
232,70
41,20
39,20
27,20
27,20
27,20
27,20
16,10
16,10
3,60
3,60
3,0
2,0
2,0
2.658

Capacidade TotaGarantia Física
Instalada (MW)
141

Média de (MW)
45

143

66

132

74

264

104

347

139

1396

746

80

33

109

49

32

15

7

4,1

3,0
4,0

1,3
1,7

2.658

1.278

As Usinas Hidrelétricas (“UHE”) de Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão e Nova Avanhandava localizam-se no Rio Tietê,
que tem 1.100 Km de extensão e corta o Estado de São Paulo. Tais usinas foram projetadas e construídas visando ao
múltiplo aproveitamento das águas, pois além da

geração de energia elétrica, permitem controle das cheias, navegação

hidroviária, desenvolvimento da piscicultura e atividades de recreação.

A UHE de Água Vermelha, localizada no Rio Grande, é a maior hidrelétrica da Companhia, respondendo isoladamente por
mais de 50% da sua energia gerada e por, aproximadamente, 53% de sua capacidade instalada. As UHEs de Caconde, Euclides
da Cunha e Limoeiro estão localizadas no Rio Pardo e a Pequena Central Hidrelétrica (“PCH”) Mogi Guaçu está localizada no
Rio Mogi-Guaçu.

Em julho de 2011, a Companhia finalizou a construção da PCH São Joaquim, em São João da Boa Vista (SP), que
soma 3 MW à capacidade instalada da AES Tietê e que fica localizada no Rio Jaguari – Mirim. Há ainda outra
unidade, a PCH São José, também localizada no Rio Jaguari-Mirim, que possui 4 MW de capacidade instalada e cuja
entrada em operação ocorreu em março de 2012

Além das usinas de energia, a Companhia também opera e mantém duas pequenas linhas de transmissão, uma de 12,9 Km, com
tensão de 22 kV da UHE de Caconde até a Subestação da PCH Itaiquara, e outra de 7,0 Km, com tensão de 11,5 kV da UHE de
Euclides da Cunha até a Subestação da UHE Limoeiro.
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UHE de Barra Bonita

A UHE de Barra Bonita, usina mais a montante (upstream) no rio Tietê, iniciou suas operações em 1963, e possui uma
capacidade instalada de 140,8 MW a uma vazão de 712 m²/s. A vazão da usina é regulada no Reservatório de Barra Bonita,
no Rio Tietê.

UHE de Bariri

A UHE de Bariri é uma usina fio d'água (usina com reservatório de baixa capacidade de acumulação) localizada no Rio Tietê,
que regula parte da vazão diária do Reservatório de Bariri, e também utiliza a vazão regulada do Reservatório de Barra Bonita,
situados na parte alta do Rio Tietê. A UHE de Bariri iniciou suas operações em 1965 e possui uma capacidade instalada de
143,1 MW a uma vazão de 690 m²/s.

UHE de Ibitinga

A UHE de Ibitinga é uma usina fio d'água localizada no Rio Tietê, que regula parte da vazão diária do Reservatório de Ibitinga, e também
utiliza a vazão regulada do Reservatório de Barra Bonita, situados a montante do Rio Tietê. A UHE de Ibitinga iniciou suas operações
em 1969 e possui uma capacidade instalada de131,5 MW a fluxo calculado de 717 m²/s.

UHE de Promissão.

A vazão da UHE de Promissão é regulada a partir dos reservatórios de Barra Bonita e Promissão, no Rio Tietê. A UHE de Promissão
está situada abaixo da UHE de Ibitinga. A UHE de Promissão iniciou suas operações em 1975 e possui capacidade Instalada de 264,0
MW a vazão de 1.122 m²/s.
UHE de Nova Avanhandava

A UHE de Nova Avanhandava é uma usina fio d'água localizada no Rio Tietê, que regula parte da vazão diária no Reservatório
de Nova Avanhandava, e também utiliza a vazão regulada dos Reservatórios de Barra Bonita e Promissão, situados a montante
do Rio Tietê. A UHE de Nova Avanhandava iniciou

suas operações em 1982 e possui uma Capacidade Instalada de 347,4 MW

a vazão de 1.200 m²/s.

UHE de Água Vermelha

Os influxos da UHE de Água Vermelha são regulados a partir do Reservatório de Água Vermelha, no Rio Grande. Ela também
se beneficia de regulação adicional de fluxo nos reservatórios da parte alta do Rio Pardo. A UHE de Água Vermelha é a
única Usina Hidrelétrica da Companhia situada no Rio Grande. A UHE de Água Vermelha, que foi posta em operação em
1978, tem uma capacidade instalada de 1.396,2MW a um fluxo calculado de 2.880 m²/s.

UHE de Caconde

A vazão da UHE de Caconde é regulada a partir do Reservatório de Caconde no Rio Pardo, afluente do Rio Grande. É a
Usina Hidrelétrica mais a montante (upstream) do Rio Pardo, e iniciou suas operações em 1966. A UHE de Caconde possui
uma capacidade instalada de 80,4 MW a vazão de 78 m²/s.

PÁGINA: 147 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
UHE de Euclides da Cunha

A UHE de Euclides da Cunha é uma usina fio d'água localizada no Rio Pardo, que regula parte da vazão diária do Reservatório
de Euclides da Cunha, e também utiliza a vazão regulada do Reservatório de Caconde, localizado a montante do Rio Pardo.
A Usina Hidrelétrica de Euclides da Cunha iniciou suas

operações em 1960, e possui uma capacidade instalada de 108,8 MW a

uma vazão de 142 m²/s.

UHE de Limoeiro

A UHE de Limoeiro é uma usina fio d'água localizada no Rio Pardo, que regula parte da vazão diária do Reservatório de
Euclides da Cunha, e também utiliza a vazão regulada do Reservatório de Caconde, localizado a montante do Rio Pardo.
A Usina Hidrelétrica de Limoeiro iniciou suas operações em 1958, e possui uma capacidade instalada de 32,0 MW a uma
vazão de 157 m²/s.

PCH de Mogi Guaçu

A PCH de Mogi Guaçu é uma usina fio d'água localizada no Rio Mogi Guaçu. A usina iniciou suas operações em 1997, e possui
uma capacidade instalada de 7,2 MW a uma vazão de 70,3 m²/s.

PCH de São Joaquim

A PCH de São Joaquim é uma usina fio d'água localizada no Rio Jaguari-Mirim. A usina iniciou suas operações em 2011,
e possui uma capacidade instalada de 3 MW.

PCH de São José

A PCH de São José é uma usina fio d'água localizada no Rio Jaguari-Mirim. A usina iniciou suas operações em 2012, e possui
uma capacidade instalada de 4 MW.
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Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

PCH de Mogi Guaçu

Brasil

SP

Mogi Guaçu

Própria

UHE de Limoeiro

Brasil

SP

Mococa

Própria

UHE de Euclides da Cunha

Brasil

SP

São José do Rio Pardo

Própria

PCH São José

Brasil

SP

São João da Boa Vista

Própria

UHE Ibitinga

Brasil

SP

Ibitinga

Própria

UHE de Barra Bonita

Brasil

SP

Barra Bonita

Própria

PCH São Joaquim

Brasil

SP

São João da Boa Vista

Própria

UHE de Bariri

Brasil

SP

Bariri

Própria

UHE de Caconde

Brasil

SP

Caconde

Própria

UHE de Promissão

Brasil

SP

Promissão

Própria

UHE de Água Vermelha

Brasil

SP

Ouroeste

Própria

UHE de Nova Avanhandava

Brasil

SP

Buritama

Própria
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Processo Nº
2019
829136304: AES Tietê;
classe 37

No âmbito administrativo (junto ao INPI),os pedidos de registro
de marca e de patentes que estão sob análise do INPI podem
ser negados. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e eventualmente
obtenham alguma vitória. Ademais, a manutenção dos registros
de marcas, patentes, desenhos industriais e nomes de domínio
é realizada através do pagamento periódico de retribuições aos
órgãos competentes, após decorrido o respectivo prazo de
vigência de cada um deles. O pagamento de certas taxas
devidas também é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre as mesmas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. A Companhia acredita que não
perderá seus direitos sobre suas atuais marcas, a
Companhia também entende que a não obtenção
desses pedidos ou perda de tais marcas e
patentes não acarretará um efeito negativo
substancialmente adverso às suas operações e
condição financeira. Existe a remota possibilidade
de perda de algumas marcas consideradas
estratégicas para a Companhia, o que não
acarretará em uma perda substancial do ativo da
empresa. A condução do negócio da Companhia
não depende de patentes próprias. Sua marca
comercial registrada mais importante é a AES
Tietê, na forma nominativa, em três classes
diferentes. Todas as demais marcas comerciais
que possui não são relevantes para suas
operações.

Processo Nº
829031006: AES
Brasiliana; classe 42

No âmbito administrativo (junto ao INPI),os pedidos de registro
de marca e de patentes que estão sob análise do INPI podem
ser negados. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e eventualmente
obtenham alguma vitória. Ademais, a manutenção dos registros
de marcas, patentes, desenhos industriais e nomes de domínio
é realizada através do pagamento periódico de retribuições aos
órgãos competentes, após decorrido o respectivo prazo de
vigência de cada um deles. O pagamento de certas taxas
devidas também é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre as mesmas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. A Companhia acredita que não
perderá seus direitos sobre suas atuais marcas,
ela também entende que a não obtenção desses
pedidos ou perda de tais marcas e patentes não
acarretará um efeito negativo substancialmente
adverso às suas operações e condição financeira.
Existe, a remota possibilidade de perda de
algumas marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que não acarretará em uma perda
substancial do ativo da empresa. A condução do
negócio da Companhia não depende de patentes
próprias. Sua marca comercial registrada mais
importante é a AES Tietê, na forma nominativa,
em três classes diferentes. Todas as demais
marcas comerciais que possui não são relevantes
para suas operações.

2025
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Processo Nº
2025
829136231: AES
Energia; classe NCL 42

No âmbito administrativo (junto ao INPI),os pedidos de registro
de marca e de patentes que estão sob análise do INPI podem
ser negados. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e eventualmente
obtenham alguma vitória. Ademais, a manutenção dos registros
de marcas, patentes, desenhos industriais e nomes de domínio
é realizada através do pagamento periódico de retribuições aos
órgãos competentes, após decorrido o respectivo prazo de
vigência de cada um deles. O pagamento de certas taxas
devidas também é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre as mesmas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. A Companhia acredita que não
perderá seus direitos sobre suas atuais marcas,
ela também entende que a não obtenção desses
pedidos ou perda de tais marcas e patentes não
acarretará um efeito negativo substancialmente
adverso às suas operações e condição financeira.
Existe, a remota possibilidade de perda de
algumas marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que não acarretará em uma perda
substancial do ativo da empresa. A condução do
negócio da Companhia não depende de patentes
próprias. Sua marca comercial registrada mais
importante é a AES Tietê, na forma nominativa,
em três classes diferentes. Todas as demais
marcas comerciais que possui não são relevantes
para suas operações.

Processo Nº
829136290: AES
Tietê ; classe NCL 40

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marca e de patentes que estão sob análise do INPI podem
ser negados. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e eventualmente
obtenham alguma vitória. Ademais, a manutenção dos registros
de marcas, patentes, desenhos industriais e nomes de domínio
é realizada através do pagamento periódico de retribuições aos
órgãos competentes, após decorrido o respectivo prazo de
vigência de cada um deles. O pagamento de certas taxas
devidas também é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre as mesmas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. A Companhia acredita que não
perderá seus direitos sobre suas atuais marcas, a
Companhia também entende que a não obtenção
desses pedidos ou perda de tais marcas e
patentes não acarretará um efeito negativo
substancialmente adverso às suas operações e
condição financeira. Existe a remota possibilidade
de perda de algumas marcas consideradas
estratégicas para a Companhia, o que não
acarretará em uma perda substancial do ativo da
empresa. A condução do negócio da Companhia
não depende de patentes próprias. Sua marca
comercial registrada mais importante é a AES
Tietê, na forma nominativa, em três classes
diferentes. Todas as demais marcas comerciais
que possui não são relevantes para suas
operações.

2019
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Marcas

Processo Nº
2019
829136282: AES Tietê;
classe 42

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

No âmbito administrativo (junto ao INPI),os pedidos de registro
de marca e de patentes que estão sob análise do INPI podem
ser negados. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e eventualmente
obtenham alguma vitória. Ademais, a manutenção dos registros
de marcas, patentes, desenhos industriais e nomes de domínio
é realizada através do pagamento periódico de retribuições aos
órgãos competentes, após decorrido o respectivo prazo de
vigência de cada um deles. O pagamento de certas taxas
devidas também é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia
acarretaria o fim do direito de uso exclusivo sobre
as mesmas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes. A Companhia
acredita que não perderá seus direitos sobre suas
atuais marcas, ela também entende que a não
obtenção desses pedidos ou perda de tais marcas
e patentes não acarretará um efeito negativo
substancialmente adverso às suas operações e
condição financeira. Existe, a remota possibilidade
de perda de algumas marcas consideradas
estratégicas para a Companhia, o que não
acarretará em uma perda substancial do ativo da
empresa. A condução do negócio da Companhia
não depende de patentes próprias. Sua marca
comercial
registrada mais importante é a AES Tietê, na
forma nominativa, em três classes diferentes.
Todas as demais marcas comerciais que possui
não são relevantes para suas operações.
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Marcas, Patentes e Domínios
Marcas
No Brasil, a propriedade de uma marca nominativa, figurativa ou mista adquire-se somente pelo Certificado de Registro
validamente expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, órgão responsável pelo registro de marcas e
patentes, sendo assegurado ao titular seu direito de uso exclusivo em todo o território nacional por um prazo determinado
de 10 anos, passível de sucessivas renovações. Durante o processo de registro e até o deferimento, o depositante tem
apenas uma expectativa de direito para utilização das marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos
ou serviços.

As marcas de titularidade da Companhia, conforme listadas abaixo, foram registradas frente ao INPI. A empresa The AES
Corporation emitiu carta de autorização para o uso das marcas “AES” de sua titularidade pela Companhia no Brasil.

Adicionalmente, a Companhia é titular dos pedidos de registros de marca em trâmite no INPI, conforme listados abaixo:
MARCAS – AES Tietê Energia
Data de
Nº do Processo
Depósito

Data de
Registro

Marcas

Situação

Classe

829136282

11/05/2007 20/10/2009

AES Tietê

Registro vigente até 20.10.2019

NCL (42)

829136304

11/05/2007 20/10/2009

AES Tietê

Registro vigente até 20.10.2019

NCL (37)

829136290

11/05/2007 20/10/2009

AES Tietê

Registro vigente até 20.10.2019

NCL (40)

829030913

26/02/2007

Pedido de registro suspenso
AES Brasiliana aguardando decisão final de pedidos
correlatos

NCL (37)

829030875

26/02/2007

Pedido de registro suspenso
AES Brasiliana aguardando decisão final de pedidos
correlatos

NCL (39)

829031065

26/02/2007

Pedido de registro suspenso
AES Brasiliana aguardando decisão final de pedidos
correlatos

NCL (40)

829031006

26/02/2007 01/12/2015

AES Brasiliana Registro vigente até 01.12.2025.

NCL (42)

829031049

26/02/2007

Pedido de registro suspenso
AES Brasiliana aguardando decisão final de pedidos
correlatos

NCL (36)

829136240

11/05/2007

AES Energia

Pedido de registro suspenso
aguardando decisão final de pedidos
correlatos

NCL (40)

829136231

11/05/2007

AES Energia

Registro vigente até 01.12.2025.

NCL (42)

01/12/2015
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MARCAS – AES Tietê Energia
Nº do Processo

Data de
Depósito

829030867

26/02/2007

829030905

829031014

829030972

829031030

829030816

829031022

829030883

829031073

829030999

829031057

829030859

829030891

829031081

26/02/2007

26/02/2007

26/02/2007

26/02/2007

26/02/2007

26/02/2007

26/02/2007

26/02/2007

26/02/2007

26/02/2007

26/02/2007

26/02/2007

26/02/2007

Data de
Registro

Marcas
Brasiliana

Brasiliana

Brasiliana

Brasiliana

Brasiliana
Brasiliana
Energia
Brasiliana
Energia
Brasiliana
Energia
Brasiliana
Energia
Brasiliana
Energia
Brasiliana
Energia
Brasiliana
Energia
Brasiliana
Energia
Brasiliana
Energia

Situação
Interposto recurso contra a decisão de
indeferimento do INPI. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão de
indeferimento do INPI. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão do
INPI de indeferimento. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão do
INPI de indeferimento. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão do
INPI de indeferimento. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão do
INPI de indeferimento. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão do
INPI de indeferimento. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão do
INPI de indeferimento. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão do
INPI de indeferimento. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão do
INPI de indeferimento. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão do
INPI de indeferimento. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão do
INPI de indeferimento. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão do
INPI de indeferimento. Recurso
pendente de exame.
Interposto recurso contra a decisão do
INPI de indeferimento. Recurso
pendente de exame.

Classe

NCL (37)

NCL (39)

NCL (40)

NCL (42)

NCL (36)

NCL (37)

NCL (36)

NCL (39)

NCL (40)

NCL (42)

NCL (36)

NCL (37)

NCL (39)

NCL (40)

Domínios na internet
No Brasil, a titularidade de um domínio adquire-se pelo registro frente ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto
BR - Nic.br, associação civil responsável pelo registro de domínios, sendo assegurado ao titular seu direito de uso exclusivo
em todo território nacional por um prazo de 10 anos contados da data do registro, passível de sucessivas renovações.

A Companhia é titular dos nomes de domínio www.companhiabrasiliana.com.br, www.ciabrasiliana.com.br,
www.aesbrasiliana.com.br, www.aestieteenergia.com.br, www.aestiete.com.br www.gencobr.com.br e devidamente
registrados no Registro.br – Domínios para a Internet no Brasil, entidade responsável pelo registro de nomes de domínio
no Brasil.
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a.

condições financeiras e patrimoniais gerais

A diretoria entende que a Companhia apresenta atualmente (e também apresentou nos três últimos exercícios) condições
financeiras e patrimoniais suficientes para desenvolver as atividades do seu negócio, assim como para cumprir suas
obrigações de curto e médio prazo. A diretoria acredita que a Companhia, por meio de uma análise dos números de seu
ativo circulante e de seu passivo circulante, que possui um capital de giro que permite que ela tenha liquidez e recursos
de capital suficientes para

cobrir seus investimentos planejados, suas despesas, suas dívidas e outros valores a serem

pagos nos próximos anos. A diretoria da Companhia não tem como garantir que tal situação permanecerá inalterada, mas
caso entenda necessário contrair empréstimos para financiar seus investimentos e possíveis aquisições, acredita que terá
capacidade para contratá-los.
A Dívida Líquida individual (corresponde à Dívida Bruta, composta por Empréstimos e Financiamentos, de um determinado
período descontando as disponibilidades do mesmo período) em 31 de dezembro de 2015 era R$ 644,9 milhões e a dívida
líquida consolidada era de R$ 3.438.4 milhões em 2013 e R$ 4.142,1 milhões em 2014. Os diretores da Companhia entendem
que a redução de R$ 3.497,2 milhões entre 31 de dezembro de 2013 e 2015 é explicada principalmente pela cisão parcial da
Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A. (conforme detalhado nos itens3.3 e 8.4 deste
formulário de referência). Em 31 de dezembro de 2015, a relação Dívida Líquida/EBITDA Ajustado para fins de contrato de
covenants, considerando o EBITDA dos últimos 12 meses, era de 0,46.
O indicador de liquidez corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante) foi 1,29 no final do exercício de 2015 ante 0,97
no final do

exercício de 2014 e 1,20 no final do exercício de 2013. Já o índice de endividamento geral (passivo circulante +

passivo não circulante / patrimônio líquido) foi de 1,30 em 2015, 1,99 em 2014 e 1,53 em 2013. Conforme explicado
anteriormente os saldos patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e consequentemente os índices computados por estes
saldos são impactados pela reorganização societária da Companhia, portanto, os saldos comparativos não estão impactados
pela cisão parcial da Companhia.

b.

estrutura de capital

Os diretores da Companhia entendem que os objetivos do processo de administração do capital é garantir a capacidade de
continuidade das operações da Companhia, visando oferecer retorno aos acionistas, bem como manter uma estrutura de
capital ideal para diminuir esses custos, mantendo equilíbrio adequado no financiamento do capital empregado. Os diretores
da Companhia monitoram o grau de alavancagem financeira para analisar a performance da estrutura de capital em
comparação à geração de resultados do capital empregado. O índice que é utilizado é obtido mediante a divisão entre a
Dívida Líquida (corresponde à Dívida Bruta de um determinado período descontando as disponibilidades do mesmo período)
sobre patrimônio líquido.
Em 31 de dezembro de 2015, o nível de endividamento se apresenta em níveis confortáveis de alavancagem, porém dentro
dos objetivos de estrutura de capital, Em 31 de dezembro de 2015, essa relação era de 31,9% ante 70,2% em 31 de
dezembro de 2014 e 52,6% em 31 de dezembro de 2013. Os diretores salientam que, conforme explicado anteriormente,
os saldos patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e consequentemente os índices computados com base nestes saldos
são impactados pela reorganização societária da Companhia, portanto, os saldos comparativos não estão impactados pela
cisão parcial da Companhia.
Nossa Diretoria entende que a nossa atual estrutura de capital apresenta níveis de alavancagem adequados, o padrão de
financiamento da Companhia baseia-se na utilização de recursos próprios e de capital de terceiros, podendo este ser
referente à captação de recursos junto às instituições financeiras ou emissão de debêntures.
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O patrimônio líquido da Companhia ao final dos exercícios de 2013, 2014 e 2015 era de R$ 6.538,3 milhões, R$

5.902,9

milhões e R$ 2.018,5, respectivamente.
Em 2013, a Companhia efetuou a distribuição de R$396,3 milhões, correspondente a 72,80% do lucro líquido ajustado, à
distribuição de dividendo aos acionistas da Companhia, incluído nesse valor as importâncias declaradas e pagas como
dividendos intermediários com base no lucro líquido apurado em demonstrações contábeis intermediárias levantadas ao
longo do exercício social de 2013 e o montante do dividendo adicional proposto; e (ii) do montante total de R$148.1 milhões
à formação da reserva estatutária.
Em 2014, a Companhia efetuou a distribuição de R$ 132,1 milhões, em vista do resultado apresentado e das estimativas
de geração de caixa, face à apuração de lucro líquido no montante de R$ 81,9 milhões, que acrescido do ajuste de avaliação
patrimonial, no valor de R$ 53,0 milhões, dos dividendos e juros sobre capital próprio prescritos de controladas, no valor de
3,9 milhões e deduzido à constituição de reserva legal no valor de R$6,7 milhões, perfaz um total a destinar de R$ 132,1
milhões. Sendo o montante total de R$29,3 milhões à formação da reserva de lucro e R$102,8 milhões, distribuído aos
acionistas da Companhia a título de dividendos intermediários.
Em 2015, em visto do resultado apresentado e das estimativas de geração de caixa, a administração da AES Tietê Energia
propõe a destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, face à apuração de lucro líquido
da controlada no montante de R$ 393,6 milhões, que acrescido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R$ 46,2
milhões, dos dividendos e juros sobre capital próprio prescritos de controladas, no valor de 1,6 milhão e da incorporação da
AES Tietê e outras companhias, no valor de R$ 205,1 milhões, e deduzido à constituição de reserva legal, no valor de R$
12,0 milhões, e do patrimônio cindido para a Brasiliana Participações, no valor de R$ 63,3 milhões, perfaz um subtotal a
destinar de R$ 571,2 milhões.
i.

Hipótese de resgate

ii.

Fórmula de cálculo do valor de resgate

Com relação à possibilidade de resgate de ações, a Companhia afirma não existir intenção para realização de tal evento
e, mesmo que houvesse, o mesmo deveria ser devidamente aprovado pela ANEEL.

c.

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Os Diretores acreditam que a Companhia possui liquidez e recursos de capital suficientes para cumprir com obrigações de
eventuais gastos, pagamento de obrigações e outros valores a serem pagos no curto e longo prazo, embora não possa
garantir que tal situação permanecerá igual. Entretanto, caso tenha mudanças no plano de crescimento ou na geração de
caixa ou caso opte por refinanciar as linhas atuais dentro de condições que venha a considerar mais atrativas, a Companhia
poderá vir a tomar novas linhas de financiamento no futuro, sendo que os Diretores entendem que a Companhia terá plena
capacidade para contratá-los. Ademais, a capacidade de pagamento da Companhia está vinculada ao seu resultado
operacional

Ainda, os Diretores acreditam que nossas principais fontes de recursos são financiamentos bancários, como Debêntures e
Cédulas de Créditos Bancários.
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo da sua Dívida Bruta individual (corresponde as linhas de Empréstimos e
financiamentos, Debêntures e Arrendamento Financeiro do Passivo Circulante e não Circulante do Balanço Patrimonial de
determinado período contábil) era de R$ 1.391,7 milhões. A disponibilidade é de R$ 746,8 milhões, logo a Dívida Líquida
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(corresponde à Dívida Bruta de um determinado período descontando as disponibilidades do mesmo período) era de R$
644,9 milhões.
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo da sua Dívida Consolidada (corresponde as linhas de Empréstimos e financiamentos,
Debêntures e Arrendamento Financeiro do Passivo Circulante e não Circulante do Balanço Patrimonial de determinado
período contábil) era de R$ 5.966,7 milhões. A disponibilidade consolidada é de R$ 1.824,6 milhões, logo a Dívida Líquida
consolidada (corresponde à Dívida Financeira Bruta de um determinado período descontando as disponibilidades do mesmo
período) era de R$ 4.142,1 milhões.
Em 31 de dezembro de 2013, o saldo da sua Dívida Consolidada (corresponde as linhas de Empréstimos e financiamentos,
Debêntures e Arrendamento Financeiro do Passivo Circulante e não Circulante do Balanço Patrimonial de determinado
período contábil) era de R$ 5.078,8 milhões. A disponibilidade consolidada é de R$ 1.640,3 milhões, logo a Dívida Líquida
consolidada (corresponde à Dívida Financeira Bruta de um determinado período descontando as disponibilidades do mesmo
período) era de R$ 3.438,4 milhões.
A tabela abaixo indica a evolução de alguns índices financeiros da Companhia, nos três últimos exercícios sociais, e a
estrutura de capital nos mesmos períodos.
Em 31 de Dezembro de:

2015 (1)

2014 (2)

2013 (2)
R$ Milhões

Dívida Financeira*

1.391,7

5.966,7

5.078,8

Disponibilidades

746,8

1.824,6

1.640,3

Dívida Líquida**

644,9

4.142,1

3.438,4

Ativo Circulante

1.185,4

4.424,0

3.450,5

Ativo Não Circulante

3.451,4

13.249,8

13.123,0

915,9

4.548,9

2.865,4

Passivo Não Circulante

1.702,4

7.222,0

7.169,8

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

2.618,3

11.770,9

10.035,1

Patrimônio Líquido

2.018,5

5.902,9

6.538,3

Passivo Total

4.636,8

17.673,8

16.573,5

Dívida Líquida / Patrimônio Líquido

31,9%

70,2%

52,6%

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Passivo Total

56,5%

66,6%

60,5%

1.404,5 (***)

1.404,9

2.390,0

Passivo Circulante

EBITDA
Dívida Líquida/EBITDA

(1)

0,46

2,95

1,44

2015: Saldos apresentados referem-se aos saldos individuais da Companhia pós reorganização societária.

(2)
2014 e 2013: Saldos apresentados refletem os saldos históricos consolidados da Companhia antes da
reorganização societária.
(*) Dívida Bruta: corresponde as linhas de Empréstimos e financiamentos, Debêntures e Arrendamento Financeiro do
Passivo Circulante e não Circulante do Balanço Patrimonial de cada período contábil.
(**) Dívida Líquida: é a Dívida bruta de um determinado período descontando as disponibilidades do mesmo período.
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(***) EBITDA – Ajustado para fins de Covenants em 2015,considera o resultado operacional da AES Tietê consolidada antes
dos efeitos da incorporação pela AES Tietê Energia.

d.

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

Tendo em vista a análise das projeções financeiras das operações continuadas, os diretores entendem que a Companhia
não necessita de financiamento de capital de giro, pois vem mantendo as disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa e
investimentos de curto prazo) em montantes adequados e previsão de geração de caixa consistente com as obrigações da
Companhia, sendo seu saldo em 31 de dezembro de 2015 de R$746,8 milhões.
Para o período social de 2013 e 2014, por se tratar de uma holding a Companhia não necessitava de financiamento de
capital de giro, pois não possuía atividades operacionais. As necessidades, quando existentes, ocorreram em suas
controladas.

e.

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende

utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Tendo em vista a análise das projeções financeiras, os diretores entendem que não há necessidade da Companhia captar
recursos para capital de giro no momento. Para investimentos em ativos não-circulantes, como os projetos citados no item
10.10 (a), a Companhia buscará financiamentos com caráter de longo prazo, incluindo BNDES e outros instrumentos de
longo prazo disponíveis no mercado nacional e internacional, tais como Debêntures, Cédulas de Créditos Bancários e
Instituições de Fomento.

f.

níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo: (i) contratos de empréstimo e

financiamento relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras; (iii) grau de subordinação
entre as dívidas; e (iv) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de
novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas
restrições

As obrigações totais da Companhia, que contemplam o somatório do Passivo Circulante e Não Circulante totalizaram em
R$ 2.618,3 em 31 de dezembro de 2015, R$ 11.770,9 milhões em 2014 (dados consolidados), R$ 10.035,1 milhões em
2013 (dados consolidados), e estão representadas nos itens 3.7 e 3.8 deste Formulário de Referência de forma resumida.
Em 31 de dezembro de 2015, a composição deste valor correspondeu principalmente a R$ 1.391,7 milhões de
Empréstimos e Financiamentos, R$ 352,1 milhões a saldo a pagar com fornecedores, R$ 312,6 milhões a obrigações
fiscais e R$ 381,1 milhões a Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos.
Em 31 de dezembro de 2014, a composição deste valor correspondeu principalmente a R$ 4.695,9 milhões de
Empréstimos e Financiamentos, R$ 1.752,9 milhões a saldo a pagar com fornecedores, R$ 724,2 milhões a obrigações
fiscais e R$ 511,6 milhões a Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos.
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Em 31 de dezembro de 2013, a composição deste valor correspondeu principalmente a R$ 3.865,8 milhões de
Empréstimos e Financiamentos, R$ 1.039,1 milhões a saldo a pagar com fornecedores, R$ 680,4 milhões a obrigações
fiscais e R$ 543,0 milhões a Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos.
Em março de 2013 foi realizada a 1ª emissão de notas promissórias comerciais para a amortização da primeira
parcela da 1ª

emissão de debêntures. Em maio de 2013 houve a troca da 1ª emissão de notas promissórias pela 2ª

emissão de debêntures, com vencimento final em 15 de maio de 2019. Em março de 2014 foi realizada a 3ª emissão
de debêntures para pagamento da 2ª amortização da 1ª emissão de debêntures, com vencimento em 20 de março de
2020. Em dezembro de 2014 foi realizada a 2ª emissão de notas promissórias comerciais para refinanciamento de dívidas,
reforço de capital de giro e investimentos da Companhia.
A tabela a seguir demonstra a evolução da dívida da AES Tietê nas respectivas datas em 31 de dezembro:

R$ Milhões

2015

2014

2013

Vencimento

Taxa de
Remuneração

Debêntures – 1ª emissão

-

309,0

614,5

Abr/15

CDI + 1,2% aa

Debêntures – 2ª emissão

499,9

503,6

501,9

Mar/19

CDI + 0,79% aa

Debêntures – 3ª emissão

307,2

308,8

-

Mar/20

108,2%CDI

Debêntures – 4ª emissão

538,8

-

-

Diversos

Diversos

-

501,0

-

Dez/15

CDI + 1,2% aa

0,8

0,6

-

Diversos

Diversos

1.391,7

1.623,0

1.116,7

Notas Promissórias – 2ª emissão
Arredondamento Financeiro
Total

(i) Principais contratos relacionados ao endividamento da Companhia
A AES Tietê possui os seguintes contratos relacionados ao seu endividamento, os quais se encontram detalhadamente descritos
abaixo.
1ª Emissão de Debêntures
Em maio de 2010 houve a troca da dívida da Eletrobrás pela 1ª emissão de debêntures. Os recursos da emissão foram
utilizados integralmente para pagamento da dívida existente com a Eletrobrás. Foram emitidas 90 mil debêntures simples,
não conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada, com valor nominal de R$10 mil, no valor total de
R$ 900 milhões, com data de emissão em 01 de abril de 2010. As debêntures rendem juros, correspondentes a 100,0%
da variação da Taxa DI, capitalizada de um spread de 1,20% ao ano. O vencimento das debêntures é 1 de abril de
2015.
Em 01 de abril de 2015, a Companhia realizou o resgate do saldo total (principal e juros) da 1ª emissão de debêntures,
no valor de R$ 318,9 milhões.
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1ª Emissão de Nota Promissória
Em março de 2013 foi realizada a 1ª emissão de 498 notas promissórias no valor nominal unitário de R$1 milhão totalizando
R$498 milhões com prazo de vencimento de 180 dias. Os recursos da emissão foram utilizados para a amortização da
primeira parcela da 1ª emissão de debêntures da Companhia, sendo o restante utilizado para a realização de investimentos.
Em 22 de maio de 2013, a Companhia realizou o resgate antecipado do saldo total (principal e juros) da 1ª emissão
de notas promissórias, no valor de R$ 503.957. As notas promissórias foram resgatadas, cada uma, no valor de R$
1.012, calculada prorata temporis, desde a data de emissão até a data do efetivo pagamento. Os recursos para
pagamento do resgate total foram provenientes da 2ª Emissão de Debêntures.
2ª Emissão de Debêntures
Em 15 de maio de 2013 foi realizado a 2ª emissão de debêntures. Os recursos da emissão foram utilizados integralmente
ao pré-pagamento da 1ª emissão de notas promissórias da Companhia (“Notas Comerciais”), no valor de R$498
milhões, com o consequente cancelamento de tais Notas Comerciais. Foram emitidas 49.800 mil debêntures simples,
não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com valor nominal de R$10 mil, no valor total de R$
498 milhões. As debêntures rendem juros, correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI, capitalizada de um spread
de 0,79% ao ano. O vencimento das debêntures é 15 de maio de 2019.
Essa debênture impõe à Companhia o dever de manter determinados índices financeiros (covenants): manutenção, até o
vencimento das debêntures, e desde que haja debêntures em circulação, dos seguintes índices e limites: (i) o índice obtido
da divisão da Dívida Liquida Financeira pelo EBITDA Ajustado não poderá ser igual ou superior a 3,5 e (ii) o índice obtido da
divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras não poderá ser igual ou inferior a 1,75.
Além disso, há restrições em relação à alteração do controle acionário da Companhia que não resulte na AES Corporation
como

controlador (direto ou indireto) da Companhia ou no BNDES, como acionista da Companhia, exceto se a

operação tiver sido previamente aprovada por debenturistas, no mínimo, 75% das debêntures em circulação, conforme
descritas no item 18.5 deste Formulário de Referência.
A Companhia está em pleno cumprimento de todas as obrigações qualitativas e quantitativas (covenants) estabelecidas nos
contratos mencionados neste subitem 10.1(f).
Em 31 de dezembro de 2015 (acumulado 12 meses), a Companhia apresentou os seguintes índices:
(i) Dívida Liquida Financeira pelo EBITDA ajustado: 0,5 vezes e (ii) EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras: 6,3 vezes.
3ª Emissão de Debêntures
Em 20 de março de 2014 foi realizada a 3ª emissão de debêntures. Os recursos da emissão foram utilizados integralmente
para a amortização da 2ª parcela da 1ª emissão de debêntures. Foram emitidas 30 mil debêntures simples, não conversíveis
em ações, em série única da espécie quirografária, com valor nominal de R$10 mil, no valor total de R$ 300 milhões.
As debêntures rendem juros remuneratórios, correspondentes a até108,2% da variação acumulada das Taxas Médias diárias
dos DI. O vencimento das debêntures

é 20 de março de 2020. Esta debênture impõe à Companhia o dever de manter

determinados índices financeiros (covenants): manutenção, até o vencimento das debêntures, e desde que haja debêntures em
circulação, dos seguintes índices e limites: (i) o índice obtido da divisão da Dívida Liquida Financeira pelo EBITDA Ajustado não
poderá ser superior a 3,5 e (ii) o índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras não poderá ser
inferior a 1,75.
Além disso, há restrições em relação à alteração do controle acionário da Companhia que não resulte na AES Corporation como
controlador

(direto ou indireto) da Companhia ou no BNDES, como acionista da Companhia, exceto se a operação tiver sido
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previamente aprovada por debenturistas, no mínimo, 75% das debêntures em circulação, conforme descritas no item 18.5, deste
Formulário de Referência.
A Companhia está em pleno cumprimento de todas as obrigações qualitativas e quantitativas (covenants) estabelecidas
nos contratos mencionados neste subitem 10.1(f).
Em 31 de dezembro de 2015 (acumulado 12 meses), a Companhia apresentou os seguintes índices:
(i) Dívida Liquida Financeira pelo EBITDA ajustado: 0,5 vezes e (ii) EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras: 6,3
vezes.
4ª Emissão de Debêntures
Em 15 de dezembro de 2015 foi realizada a 4ª emissão de debêntures em 3 séries. Os recursos captados com a emissão da
1ª e 2ª série, no valor total de R$292.242, foram utilizados para a liquidação do saldo da dívida da 2ª Nota promissória com
vencimento conforme prazo em 17 de dezembro de 2015. Os recursos captados com a emissão da 3ª série, no valor de
R$301.758, serão destinados ao custeio de despesas já incorridas ou a incorrer com a finalidade de modernizar e/ou
recapacitar os equipamentos das usinas: Água Vermelha, Barra Bonita, Bariri, Caconde, Euclides da Cunha, Ibitinga, Nova
Avanhandava e Promissão.
Foram emitidas 594 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 séries, da espécie quirografária, com valor
nominal de R$1 mil, no valor total de R$ 594 milhões. As debêntures da 1ª série rendem juros remuneratórios, correspondentes
a 100,0% da variação da Taxa DI, capitalizada de um spread de 1,55% ao ano. As debêntures da 2ª série rendem juros
remuneratórios, correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI, capitalizada de um spread de 2,15% ao ano. As
debêntures da 3ª série rendem juros remuneratórios de 8,43% ao ano. Para esta série, o saldo devedor será corrigido
monetariamente pelo IPCA em uma base diária, sendo este montante incorporado ao saldo da dívida. O vencimento das
debêntures da 1ª série é 15 de dezembro de 2016, da 2ª série é 17 de dezembro de 2018 e da 3ª série é 15 de dezembro de
2020. Esta debênture impõe à Companhia o dever de manter determinados índices financeiros (covenants): manutenção, até
o vencimento das debêntures, e desde que haja debêntures em circulação, dos seguintes índices e limites: (i) o índice obtido
da divisão da Dívida Liquida Financeira pelo EBITDA Ajustado não poderá ser superior a 3,5 e (ii) o índice obtido da divisão
entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras não poderá ser inferior a 1,75.
A Companhia está em pleno cumprimento de todas as obrigações qualitativas e quantitativas (covenants) estabelecidas
nos contratos mencionados neste subitem 10.1(f).
Em 31 de dezembro de 2015 (acumulado 12 meses), a Companhia apresentou os seguintes índices:
(i) Dívida Liquida Financeira pelo EBITDA ajustado: 0,5 vezes e (ii) EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras: 6,3
vezes.
2ª Emissão de Nota Promissória
Em dezembro de 2014 foi realizada a 2ª emissão de 250 notas promissórias no valor nominal unitário de R$2 milhões totalizando
R$500

milhões. Os recursos da emissão serão utilizados para refinanciamento de dívidas, reforço de capital de giro e

investimentos. As notas

promissórias rendem juros, correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI, capitalizada de um

spread de 1,20% ao ano. O vencimento das notas promissórias é 17 de dezembro de 2015.
Em 17 de dezembro de 2015, a Companhia realizou o resgate do saldo total (principal e juros) da 2ª emissão de
notas promissórias, no valor de R$ 571,9 milhões.
Todos recursos obtidos pela AES Tietê com os financiamentos contratados foram destinados à finalidade contratualmente
prevista, ou seja, todos respeitaram os limites de utilização contratualmente previstos.
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(i)

outras relações de longo prazo com instituições financeiras;

Nesta data, não há outras relações de longo prazo com instituições financeiras, além das descritas no item (i) acima.

(ii)

grau de subordinação entre as dívidas;

Não há grau de subordinação contratual entre nossas dívidas quirografárias.

(iii)

eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação

de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação
de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas restrições

Em 31 de dezembro de 2015 (acumulado 12 meses), a Companhia apresentou os seguintes índices:
(i)

Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado: 0,5 vezes e (ii) EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras: 6,3

vezes.

Em 31 de dezembro de 2014 (acumulado 12 meses), considerando apenas as obrigações referentes as operações
continuadas, isto é, apenas as obrigações referentes à controlada AES Tietê S.A., a Companhia apresentou os seguintes
índices:

(ii)

Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado: 1,2 vezes e (ii) EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras: 7,4

vezes.

Em 31 de dezembro de 2013 (acumulado 12 meses), considerando apenas as obrigações referentes as operações
continuadas, isto é, apenas as obrigações referentes à controlada AES Tietê S.A., a Companhia apresentou os seguintes
índices:
(i)

Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado: 0,4 vezes e (ii) EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras:

16,4 vezes.
As obrigações abaixo identificadas referem-se as obrigações válidas para os exercícios sociais de 31 de dezembro de 2013
e de 2014 da controlada da Companhia AES Tietê S.A.

2ª emissão de debêntures
Nos termos da 2ª Emissão de Debêntures, na ocorrência de qualquer dos eventos listados abaixo, o Agente Fiduciário
deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura de Emissão e exigir o imediato
pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (i)
da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento; (ii) dos Encargos
Moratórios, se houver; e (iii) de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos desta Escritura
de Emissão, independentemente de aviso, interpelação ou notificação, judicial ou extrajudicial na ciência da ocorrência
das seguintes hipóteses (cada uma, um “Evento de Inadimplemento”):
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•

pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de plano de recuperação

extrajudicial, formulado pela Companhia, ou por suas controladas, diretas ou indiretas; b) extinção, liquidação, dissolução,
insolvência, pedido de auto-falência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou decretação de falência da Companhia,
ou de suas controladas, diretas ou indiretas; c) falta de pagamento, pela Companhia, do Valor Total da Emissão incluindo
qualquer parcela de amortização do

principal, nas respectivas datas de vencimento previstas nesta Escritura de

Emissão, não sanadas no prazo de 1 (um) Dia Útil contados das respectivas datas de vencimento; d) término, extinção
ou transferência da concessão da Companhia para a exploração

de serviços de geração de energia ou ato de qualquer

autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir,
compulsoriamente, a totalidade ou parte substancial dos ativos da Companhia;
•

transformação do tipo societário da Companhia, inclusive transformação da Companhia em sociedade limitada,

nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;
•

declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigações financeiras da Companhia, ou de suas

controladas, diretas ou indiretas, no mercado local ou internacional em valor individual ou global superior ao equivalente
em reais a US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos); g) alteração do controle acionário da
Companhia (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) que não resulte na AES
Corporation como controlador (direto ou indireto) da Companhia ou no BNDES Participações S.A., como acionista da
Companhia, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada por Debenturistas representando, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação; h) cisão, fusão ou incorporação, incluindo incorporação de
ações, envolvendo a Companhia, para a qual não tenha sido obtida a anuência prévia dos Debenturistas representando,
no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação; ou (ii) que não tenha sido assegurado o
resgate das Debêntures para Debenturistas

dissidentes, nos termos do §1° do artigo 231 da Lei das Sociedades por

Ações; i) decisão judicial transitada em julgado ou arbitral

definitiva, de natureza condenatória, contra a Companhia, cujo

valor total ultrapasse o equivalente em reais a US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos),
desde que a Companhia não comprove o pagamento ao Agente Fiduciário no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis a partir
do referido pagamento, do referido valor total, nos prazos e termos estabelecidos em referida decisão judicial transitada
em julgado ou decisão arbitral definitiva; j) falta de cumprimento pela Companhia de qualquer obrigação pecuniária (que
não aquelas descritas na alínea (c) acima) e/ou não pecuniária previstas nesta Escritura de Emissão dentro

de um prazo

de 30 (trinta) dias de comunicação do referido descumprimento: (i) pela Companhia ao Agente Fiduciário; ou (ii) pelo
Agente Fiduciário à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações para
as quais tenha sido estipulado prazo específico; k) declaração de dividendos acima do mínimo obrigatório, conforme previsto
no artigo 202 da

Lei das Sociedades por Ações, sempre que a Companhia estiver em descumprimento com qualquer

obrigação pecuniária prevista

nesta Escritura de Emissão, no Contrato de Distribuição e/ou nos demais documentos

relacionados à Emissão e à Oferta; l)

protesto legítimo de títulos contra a Companhia, ainda que na condição de

garantidora, cujo valor individual ou global ultrapasse o

equivalente em reais a US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões

de dólares norte-americanos), salvo se no prazo de 5 (cinco) Dias

Úteis do referido protesto (i) a Companhia tiver

comprovado que o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiro, (ii) o protesto for cancelado, ou ainda (iii) o protesto
tiver a sua exigibilidade suspensa por sentença judicial; m) provarem-se falsas ou revelarem-

se incorretas, em qualquer

aspecto material relevante, quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Companhia no âmbito

da Oferta, que

afetem de forma adversa esta Escritura de Emissão; n) redução do capital social da Companhia, sem o prévio
consentimento de Debenturistas representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Debêntures em Circulação; o)
interrupção das atividades da Companhia por um periodo superior a 30 (trinta) Dias Úteis por falta das autorizações
e/ou licenças (inclusive ambientais) relevantes, necessárias para o exercício de suas atividades, inclusive no caso de
não obtenção das renovações das

licenças ora em andamento, de modo a afetar de forma adversa e relevante, a

capacidade da Companhia em honrar seus compromissos pecuniários da Emissão; e p)não observância, pela Companhia,
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dos seguintes índices e limites financeiros (“Índices

Financeiros”) verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a

serem calculados pela Companhia, e apurados e revisados trimestralmente pelos auditores contratados pela Companhia,
com base nas informações financeiras consolidadas da Companhia, ao

final de cada trimestre, a partir de 31 de março de

2013, em até 15 (quinze) dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações financeiras, até o
pagamento integral dos valores devidos em virtude das Debêntures:
O índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA Ajustado (conforme definidos abaixo) não poderá ser
superior a 3,5x vezes; e
O índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras (conforme definidos abaixo) não poderá ser
inferior a 1,75x vezes
Onde:
“Dívida Líquida Financeira” significa a Dívida da Companhia em base consolidada de acordo com o resultado trimestral
contábil mais recente menos o caixa e aplicações financeiras.
“Dívida” significa o somatório de (a) todas as obrigações da Companhia por fundos tomados em empréstimo ou em
relação a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as obrigações da Companhia evidenciadas por títulos,
debêntures, notas,

contratos derivativos (e que não sejam celebrados para fim de proteção de flutuação de taxas de juros,

moedas, inflação ou preço de

energia), ou instrumentos similares; (c) todas as dívidas de terceiros garantidas por (ou em

relação a qual o titular da dívida tenha um

direito, seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus sobre bens

detidos ou adquiridos pela Companhia, tenha ou não

a dívida garantida sido assumida; (d) todas as obrigações,

condicionais ou não, da Companhia na qualidade de parte de cartas

de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e (e)

todas as obrigações, condicionais ou não, da Companhia em relação a aceites bancários.
“EBITDA Ajustado” significa o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado operacional conforme apresentado no
demonstrativo contábil consolidado da Companhia na linha “Resultado Operacional” (excluindo as receitas e despesas
financeiras), (ii) todos os

montantes de depreciação e amortização, e (iii) todos os montantes relativos a despesas com

entidade de previdência privada.
“Despesas Financeiras” significam as despesas da Companhia em qualquer período, relacionadas ao total de juros
incidentes no montante da dívida a pagar em tal período, incluindo comissões, descontos, honorários e despesas derivadas
de letras de crédito e de aceite de financiamentos na medida em que tais financiamentos constituam Dívida.
3ª emissão de debêntures
Nos termos da 3ª Emissão de Debêntures, na ocorrência de qualquer dos eventos listados abaixo, o Agente Fiduciário
deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura de Emissão e exigir o imediato
pagamento, pela

Companhia, do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (i)

da Remuneração calculada

pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento; (ii) dos Encargos

Moratórios, se houver; e (iii) de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos desta Escritura
de Emissão, independentemente de aviso,

interpelação ou notificação, judicial ou extrajudicial na ciência da ocorrência

das seguintes hipóteses (cada uma, um “Evento de
(a)

Inadimplemento”):

pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de plano de recuperação

extrajudicial, formulado pela Companhia, ou por suas controladas, diretas ou indiretas; b) extinção, liquidação, dissolução,
insolvência, pedido de auto- falência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou decretação de falência da Companhia,
ou de suas controladas, diretas ou indiretas; c) falta de pagamento, pela Companhia do Valor Total da Emissão, incluindo
qualquer parcela de amortização do principal, e/ou da Remuneração, nas respectivas datas de vencimento previstas nesta
Escritura de Emissão, não

sanadas no prazo de 1 (um) Dia Útil contados das respectivas datas de vencimento; d)
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término, extinção ou transferência da concessão da Companhia para a exploração de serviços de geração de energia ou
ato de qualquer autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer
modo adquirir, compulsoriamente, a totalidade ou parte

substancial dos ativos da Companhia; e) transformação do tipo

societário da Companhia, inclusive transformação da Companhia em

sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a

222 da Lei das Sociedades por Ações; f) declaração de vencimento antecipado

de qualquer dívida e/ou obrigações

financeiras da Companhia, ou de suas controladas, diretas ou indiretas, no mercado local ou

internacional em valor

individual ou global igual ou superior a US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou equivalente
em Real; g) alteração do controle acionário da Companhia (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei
das Sociedades por Ações) que não resulte na AES Corporation como controlador (direto ou indireto) da Companhia ou no
BNDES Participações S.A., como acionista da Companhia, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada por
Debenturistas

representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação; h) cisão, fusão

ou incorporação, incluindo incorporação de ações, envolvendo a Companhia, (i) para a qual não tenha sido obtida a
anuência prévia dos Debenturistas

representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em

Circulação; ou (ii) que não tenha sido assegurado o resgate das Debêntures para Debenturistas dissidentes, nos termos do
§1° do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações; i) decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza
condenatória, contra a Companhia, cujo valor total ultrapasse US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norteamericanos) ou o equivalente em Real, desde que a Companhia não comprove o pagamento do referido valor ao Agente
Fiduciário no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis a partir do referido pagamento, do referido valor total, nos prazos e termos
estabelecidos em referida decisão judicial transitada em julgado ou decisão arbitral definitiva;j) falta de cumprimento pela
Companhia de (i) qualquer obrigação pecuniária que não aquelas descritas na alínea (c) acima; e/ou
(b)

qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão não sanada no prazo de 30 (trinta) dias de

comunicação

do referido descumprimento: (a) pela Companhia ao Agente Fiduciário; ou (b) pelo Agente Fiduciário à

Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha
sido estipulado prazo específico; (c) declaração de dividendos acima do mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo
202 da Lei das Sociedades por Ações, sempre que a Companhia estiver em descumprimento com qualquer obrigação
pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão, no Contrato

de Distribuição e/ou nos demais documentos relacionados à

Emissão e à Oferta; l) protesto legítimo de títulos contra a Companhia, ainda que na condição de garantidora, cujo valor
individual ou global ultrapasse US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares

norte-americanos) ou equivalente em

Real, salvo se no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do referido protesto (i) a Companhia tiver comprovado que o protesto foi
efetuado por erro ou má-fé de terceiro, (ii) o protesto for cancelado, ou ainda (iii) o protesto tiver a sua exigibilidade suspensa
por sentença judicial; m) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas, em qualquer aspecto material relevante,

quaisquer

das declarações ou garantias prestadas pela Companhia no âmbito da Oferta, que afetem de forma adversa esta Escritura de
Emissão; n) redução do capital social da Companhia, sem o prévio consentimento de Debenturistas representando, no mínimo,
a maioria das Debêntures em Circulação; o) interrupção das atividades da Companhia por um periodo superior a 30 (trinta)
Dias Úteis por falta das autorizações e/ou licenças (inclusive ambientais) relevantes, necessárias para o exercício de suas
atividades, inclusive no caso

de não obtenção das renovações das licenças ora em andamento, de modo a afetar de

forma adversa e relevante, a capacidade

da Companhia em honrar seus compromissos pecuniários da Emissão; e p)

Até 15 de maio de 2019 inclusive, a não observância,

pela Companhia, dos seguintes índices e limites financeiros

(“Índices Financeiros”) verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela Companhia, e apurados
e revisados trimestralmente pelos auditores contratados pela

Companhia, com base nas informações financeiras

consolidadas da Companhia, ao final de cada trimestre, a partir de 30 de junho de 2014, em até 15 (quinze) dias corridos
após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações financeiras:
(i). O índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA Ajustado (conforme definidos abaixo) não
poderá ser superior a 3,5x vezes; e
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(ii). O índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras (conforme definidos abaixo) não
poderá ser inferior a 1,75x vezes.
Onde:
“Dívida Líquida Financeira” significa a Dívida da Companhia em base consolidada de acordo com o resultado trimestral
contábil mais recente menos o caixa e aplicações financeiras.
“Dívida” significa o somatório de (a) todas as obrigações da Companhia por fundos tomados em empréstimo ou em
relação a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as obrigações da Companhia evidenciadas por títulos,
debêntures, notas,

contratos derivativos (e que não sejam celebrados para fim de proteção de flutuação de taxas de juros,

moedas, inflação ou preço de

energia), ou instrumentos similares; (c) todas as dívidas de terceiros garantidas por (ou em

relação a qual o titular da dívida tenha um

direito, seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus sobre bens

detidos ou adquiridos pela Companhia, tenha ou não

a dívida garantida sido assumida; (d) todas as obrigações,

condicionais ou não, da Companhia na qualidade de parte de cartas

de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e (e)

todas as obrigações, condicionais ou não, da Companhia em relação a aceites bancários.
“EBITDA Ajustado” significa o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado operacional conforme apresentado no
demonstrativo contábil consolidado da Companhia na linha “Resultado Operacional” (excluindo as receitas e despesas
financeiras), (ii) todos

os montantes de depreciação e amortização, e (iii) todos os montantes relativos a despesas com

entidade de previdência privada.
“Despesas Financeiras” significam as despesas da Companhia em qualquer período, relacionadas ao total de juros
incidentes no montante da dívida a pagar em tal período, incluindo comissões, descontos, honorários e despesas derivadas
de letras de crédito e de aceite de financiamentos na medida em que tais financiamentos constituam Dívida; e
A partir de 16 de maio de 2019, a não observância, pela Companhia, por 2 (dois) trimestres consecutivos dos Índices
Financeiros verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela Companhia, e apurados e revisados
trimestralmente pelos

auditores contratados pela Companhia, com base nas informações financeiras consolidadas da

Companhia, ao final de cada trimestre, a partir de 30 de junho de 2019, em até 15 (quinze) dias corridos após a divulgação à
CVM das respectivas demonstrações financeiras, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude das Debêntures.

4ª emissão de debêntures
Nos termos da 3ª Emissão de Debêntures, na ocorrência de qualquer dos eventos listados abaixo, o Agente Fiduciário
deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão, independentemente
de aviso, interpelação ou notificação, judicial ou extrajudicial na ocorrência das hipóteses descritas abaixo (cada uma, um
“Evento de Vencimento Antecipado”):

a)

pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de plano de recuperação

extrajudicial, formulado pela Emissora, ou por suas controladas, diretas ou indiretas, independentemente de deferimento
do respectivo pedido;
b)

extinção liquidação ou dissolução da Emissora, exceto no âmbito da Reorganização Societária Previamente

Autorizada, conforme abaixo definida;
c)

insolvência, pedido de auto-falência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou decretação de falência da

Emissora, ou de suas controladas, diretas ou indiretas;
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d)

falta de pagamento, pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures e/ou a esta Escritura

de Emissão na respectiva data de pagamento prevista nesta Escritura de Emissão, não sanado no prazo de até 1 (um) Dia
Útil contado da data do respectivo pagamento;
e)

término, extinção, revogação ou transferência da concessão da Emissora, nos termos do “Contrato de Concessão

de Geração n.º 92/99 – ANEEL”, celebrado, em 20 de dezembro de 1999, entre a Companhia de Geração de Energia
Elétrica Tietê (antiga razão social da Emissora) e a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (“ANEEL”), conforme
aditado de tempos em tempos (“Concessão” e “Contrato de Concessão”, respectivamente), ou de qualquer de suas
controladas para exploração de serviços de geração de energia elétrica, exceto no âmbito da Reorganização Societária
Previamente Autorizada
f)

transformação do tipo societário da Emissora, inclusive transformação da Emissora em sociedade limitada, nos

termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;
g)

declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigações financeiras assumidas pela Emissora, ou

de suas controladas, diretas ou indiretas, no mercado local ou internacional, em valor individual ou global igual ou superior
a US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou equivalente em Real;
h)

alteraçãodo controle acionário direto ou indireto da Emissora (conforme definição de controle prevista no artigo 116

da Lei das Sociedades por Ações) que não resulte na AES Corporation como controlador (direto ou indireto) da Emissora
ou no BNDES Participações S.A. - BNDESPAR (“BNDESPAR”), como acionista (direto ou indireto) da Emissora, exceto se
a operação tiver sido previamente aprovada pelos Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das
Debêntures da Primeira Série em Circulação e das Debêntures da Segunda Série em Circulação, e maioria simples das
Debêntures da Terceira Série em Circulação;
i)

exceto pela Reorganização Societária Previamente Autorizada, cisão, fusão, incorporação ou incluindo incorporação

de ações, envolvendo a Emissora ou qualquer de suas controladas, (i) para a qual não tenha sido obtida a anuência prévia
dos Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures da Primeira Série em Circulação e das
Debêntures da Segunda Série em Circulação e a maioria simples das Debêntures da Terceira Série em Circulação; ou (ii)
que não tenha sido assegurado o resgate das Debêntures para Debenturistas dissidentes, nos termos do parágrafo 1° do
artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações, desde que, no caso das Debêntures da Terceira Série, seja legalmente
permitido pela Lei n° 12.431/11, na forma a ser regulamentada pelo CMN e somente após transcorridos 2 (dois) anos a
contar da Data de Emissão;
j)

decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória, contra a Emissora ou por

qualquer de suas controladas, cujo valor total ultrapasse US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norteamericanos) ou o equivalente em Real, salvo se a Emissora comprovar o pagamento do referido valor ao Agente Fiduciário
no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis da data em que tal valor tornou-se devido, nos termos estabelecidos em referida decisão
judicial transitada em julgado ou decisão arbitral definitiva;
k)

questionamento judicial, pela Emissora ou por qualquer de suas controladoras e/ou controladas, sobre a validade

e/ou exequibilidade desta Escritura de Emissão;
l)

se for verificada a invalidade, nulidade ou inexequibilidade desta Escritura de Emissão;

m)

se houver alteração do objeto social da Emissora de forma a alterar as suas atividades preponderantes, sem a prévia

e expressa anuência dos Debenturistas;
n)

se a Emissora utilizar os recursos líquidos obtidos com a presente Emissão para fins diversos do previsto nesta

Escritura de Emissão;
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o)

transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emissora, das obrigações

assumidas nesta Escritura de Emissão, sem a prévia anuência de Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços)
das Debêntures da Primeira Série em Circulação e das Debêntures da Segunda Série em Circulação e maioria simples das
Debêntures da Terceira Série em Circulação, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas cuja convocação mencione
expressamente esta matéria, exceto se realizada no âmbito da Reorganização Societária Previamente Autorizada;
p)

celebração de contratos de mútuo pela Emissora, na qualidade de credora, com quaisquer sociedades, nacionais

ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico (intercompany loans), exceto (i) mediante a prévia e expressa
anuência dos Debenturistas ou (ii) com relação a mútuos celebrados pela Emissora com suas controladas, com prazo de
vencimento de até 180 (cento e oitenta) dias;
q)

expropriação, nacionalização, desapropriação ou qualquer meio de aquisição compulsória, por qualquer autoridade

governamental, da totalidade ou parte substancial dos ativos da Emissora;
r)

redução de capital social da Emissora, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada pelo Debenturistas,

conforme disposto no artigo 174, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, ou se for realizada para absorção de
prejuízos; e
s)

descumprimento, pela Emissora, de obrigações pecuniárias (de qualquer forma descritos), nos termos de um ou

mais instrumentos financeiros cujo valor individual ou agregado seja igual ou superior ao montante total de
US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) e que, cumulativamente, resulte no vencimento
antecipado de qualquer obrigação da Emissora, nos termos de tais instrumentos financeiros.
Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento das obrigações decorrentes das
Debêntures, quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou quaisquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento:
a)

falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão não

sanada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de comunicação do referido descumprimento: (i) pela Emissora ao
Agente Fiduciário; ou (ii) pelo Agente Fiduciário à Emissora, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se
aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico;
b)

declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202

da Lei das Sociedades por Ações, (ii) aprovação de resgate ou amortização de ações ou (iii) realização de pagamentos a
seus acionistas sob obrigações contratuais, em qualquer dessas hipóteses sempre que a Emissora estiver em
descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão;
c)

protesto de títulos contra a Emissora, ainda que na condição de garantidora, cujo valor individual ou global ultrapasse

US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou equivalente em Real, salvo se no prazo de 5
(cinco) Dias Úteis do referido protesto (i) a Emissora tiver comprovado que o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de
terceiro ou era ilegítimo, (ii) o protesto for cancelado, ou, ainda, (iii) o protesto tiver a sua exigibilidade suspensa por sentença
judicial;
d)

intervenção ou interrupção das atividades da Emissora por um periodo superior a 30 (trinta) Dias Úteis (i) por falta

das autorizações e/ou licenças (inclusive ambientais) necessárias para o exercício de suas atividades, inclusive no caso de
não renovação, não obtenção, cancelamento, revogação, suspensão ou extinção das renovações das autorizações,
subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as ambientais; ou (ii) em decorrência de arresto, sequestro, penhora ou qualquer
outra medida judicial que implique perda da propriedade ou posse direta da totalidade ou parte substancial dos ativos da
Emissora, em qualquer dos casos (i) e (ii) acima de modo a afetar de forma adversa e relevante a capacidade da Emissora
em honrar seus compromissos pecuniários da Emissão;
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e)

até a data de Vencimento, a não observância, pela Emissora, dos seguintes índices e limites financeiros (“Índices

Financeiros”) verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela Emissora, e apurados e
revisados trimestralmente pelos auditores contratados pela Emissora, com base nas informações financeiras consolidadas
da Emissora, ao final de cada trimestre, em até 15 (quinze) dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas
demonstrações financeiras, sendo a primeira verificação realizada com base nas demonstrações financeiras consolidadas
da Emissora referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;
i.

O índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA Ajustado (conforme definidos abaixo) não
poderá ser superior a 3,5 vezes; e

ii.

O índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras (conforme definidos abaixo) não
poderá ser inferior a 1,75 vezes.
Onde:
“Dívida Líquida Financeira” significa a Dívida da Emissora em base consolidada de acordo com o resultado trimestral
contábil mais recente menos o caixa e aplicações financeiras.
“Dívida” significa o somatório de (a) todas as obrigações da Emissora por fundos tomados em empréstimo ou em relação a
depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as obrigações da Emissora evidenciadas por títulos, debêntures,
notas ou instrumentos similares; (c) saldo líquido das operações da emissora evidenciados por contratos de derivativos; (d)
todas as dívidas de terceiros garantidas por (ou em relação a qual o titular da dívida tenha um direito, seja condicional ou
não, de ser garantido) qualquer ônus sobre bens detidos ou adquiridos pela Emissora, tenha ou não a dívida garantida sido
assumida; (e) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora na qualidade de parte de cartas de crédito, cartas de
garantia e/ou avais; e (f) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora em relação a aceites bancários.
“EBITDA Ajustado” significa o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado operacional conforme apresentado no
demonstrativo contábil consolidado da Emissora na linha “Resultado Operacional” (excluindo as receitas e despesas
financeiras), (ii) todos os montantes de depreciação e amortização, e (iii) todos os montantes relativos a despesas com
entidade de previdência privada.
“Despesas Financeiras” significam as despesas da Emissora em qualquer período, relacionadas ao total de juros incidentes
no montante da dívida a pagar em tal período, incluindo comissões, descontos, honorários e despesas derivadas de letras
de crédito e de aceite de financiamentos na medida em que tais financiamentos constituam Dívida;
provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas (neste caso, em qualquer aspecto relevante), quaisquer das declarações ou
garantias prestadas pela Emissora nesta Escritura de Emissão; e
se a Emissora e/ou qualquer de suas controladas venderem, cederem, locarem ou de qualquer forma alienarem a totalidade
ou parte relevante de seus ativos, de forma que afete substancialmente e de forma adversa a capacidade de pagamento
da Emissora de suas obrigações relativas às Debêntures, seja em uma única transação ou em uma série de transações,
relacionadas ou não.
g.

limites dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados

Os Diretores da AES Tietê Energia esclarecem que não possui limites de financiamento já contratados. Todos os
financiamentos contratados até 31 de dezembro de 2015 já haviam sido liberados e estão refletidos em nossas demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2015.
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h.

alterações significativas em cada item das Demonstrações Contábeis

As alterações significativas ocorridas nos principais itens das Demonstrações dos Resultados, Demonstrações dos Fluxos
de Caixa e Balanço Patrimonial estão explicadas a seguir. Em função do arredondamento em milhões, alguns itens podem
não perfazer precisamente o montante divulgado nas Demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2015, 2014 e 2013.
Reclassificação das Demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014, para fins de
comparabilidade:
Devido à reorganização societária descrita no item 6.5 deste Formulário de Referência e em atendimento ao CPC 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas, certas peças das demonstrações contábeis estão sendo apresentadas da seguinte forma:

i)

Balanço Patrimonial Consolidado – a Companhia somente está apresentando o balanço consolidado em 31 de

dezembro de 2014 e 2013, visto que em 31 de dezembro de 2015 foi finalizado o processo de reorganização societária,
quando a Companhia deixou de possuir investimentos em outras sociedades;

ii)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa e Demonstrações dos Resultados – A Companhia apresenta estes

demonstrativos contábeis demonstrando a posição consolidada em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013, e com destaque
para o efeito da cisão de ativos a passivos (denominadas “operações descontinuadas”), visto que o controle deixou de existir
somente no último dia do exercício, ou seja, a Companhia perdeu o controle em parte de seus investimentos em 31 de
dezembro de 2015;

iii)

Os demonstrativos contábeis de resultado consolidados demonstram a consolidação da Companhia com a

incorporada AES Tietê S.A.. O resultado das operações em investimentos cindidos (ex-controladas) e itens relacionados aos
mesmos, foram reclassificados para a rubrica “operações descontinuadas”. Para maiores detalhes, vide item 10.9 deste
Formulário de Referência. A mesma reclassificação foi efetuada para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e
2013 para permitir comparabilidade.

iv)

Devido à reclassificação efetuada para operações descontinuadas nas demonstrações dos resultados, as operações

realizadas pela Companhia e pela incorporada AES Tietê com os investimentos cindidos (ex-controladas) não foram
eliminados.

Demonstrações dos Resultados Consolidados
A tabela abaixo mostra informações extraídas das Demonstrações dos Resultados Consolidados da Companhia, para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013, com análise horizontal e vertical.
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS
(EM R$ MILHÕES)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTOS OPERACIONAIS
Custo com Energia Elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos do uso do sistema de transmissão e conexão
Taxa de fiscalização
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
Custo de Operação
Pessoal e administradores
Entidade de previdência privada
Serviços de terceiros
Material
Reversão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para processos judiciais e outros, líquida
Provisão para redução ao provável valor de recuperação dos ativos
Depreciação e amortização
Outras receitas e custos
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS
RESULTADO DO SERVIÇO (LUCRO BRUTO)
Resultado de equivalência patrimonial
Amortização de intangível de concessão
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais, líquidas
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS
Contribuição social
Imposto de renda
Contribuição social diferida
Imposto de renda diferido
TOTAL DOS TRIBUTOS

R$
2.625,8

2015
AV (%) AH (%)
326,9%

-18,1%

R$

2014
AV (%)

3.205,0

1527,6%

(852,5) -106,1% -56,2% (1.946,7) -927,9%
(114,9) -14,3% 16,8%
(98,4) -46,9%
(6,2)
-0,8% 24,0%
(5,0)
-2,4%
(44,6)
-5,6%
8,5%
(41,1) -19,6%
0,0%
0,0%
0,0%
(82,2) -10,2%
9,0%
(75,4) -35,9%
(2,6)
-0,3%
-3,7%
(2,7)
-1,3%
(91,8) -11,4%
2,3%
(89,7) -42,8%
(6,7)
-0,8% 21,8%
(5,5)
-2,6%
0,0%
0,0%
0,0%
(1,7)
-0,2% 240,0%
(0,5)
-0,2%
(3,0)
-0,4% 100,0%
0,0%
(169,6) -21,1%
1,3% (167,5) -79,8%
(30,6)
-3,8% 16,8%
(26,2) -12,5%
(1.406,2) -175,1% -42,8% (2.458,6) -1171,9%
1.219,6
(56,1)

101,0
(192,0)
(16,6)
(107,6)
1.055,9
(106,0)
(282,0)
18,3
52,5
(317,2)

AH (%)

R$

2013
AV (%)

37,1% 2.336,9

338,9%
8,0%
-3,8%
-33,2%
0,0%
-0,9%
-41,3%
-4,3%
-8,3%
-100,0%
-93,8%
0,0%
2,6%
-1,5%
151,5%

(443,5)
(91,1)
(5,2)
(61,5)
(76,1)
(4,6)
(93,7)
(6,0)
1,8
(8,0)
(163,3)
(26,6)
(977,7)

-41,7%
-8,6%
-0,5%
-5,8%
0,0%
-7,2%
-0,4%
-8,8%
-0,6%
0,2%
-0,8%
0,0%
-15,4%
-2,5%
-91,9%

151,8%

63,4%

746,4

355,8%

0,0%
-7,0%

0,0%
-7,0%

(60,3)

0,0%
-28,7%

0,0%
-6,5%

(64,5)

0,0%
-6,1%

12,6% 40,7%
-23,9% 50,5%
-2,1% 418,8%
-13,4% 82,7%

71,8
(127,6)
(3,2)
(58,9)

34,2%
-60,8%
-1,5%
-28,1%

62,4%
35,3%
-17,9%
8,9%

44,2
(94,3)
(3,9)
(54,1)

4,2%
-8,9%
-0,4%
-5,1%

627,2

299,0%

-49,4% 1.240,6

116,7%

-46,2%
-47,2%
-2,4%
-3,4%
-50,1%

(125,4)
(336,3)
8,5
23,3
(429,9)

-11,8%
-31,6%
0,8%
2,2%
-40,4%

131,4%

68,4%

-13,2% 57,0%
-35,1% 58,7%
2,3% 120,5%
6,5% 133,3%
-39,5% 47,9%

LUCRO DO EXERCÍCIO PROVENIENTE DE OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE

738,8

92,0%

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
Resultado líquido proveniente de operações cindidas
Amortização de intangível de concessão proveniente de operações cindidas
TOTAL DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

95,6
(31,1)
64,6

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

803,3

79,0%

(67,5) -32,2%
(177,7) -84,7%
8,3
4,0%
22,5
10,7%
(214,5) -102,2%

-45,1% 1.359,2

219,7%

127,8%

412,7

196,7%

-49,1%

810,7

76,2%

11,9% -155,6%
-3,9%
0,0%
8,0% -131,8%

(171,8)
(31,1)
(202,9)

-81,9%
-14,8%
-96,7%

-160,5%
0,0%
100,0%

283,9
(31,1)
252,8

26,7%
-2,9%
23,8%

100,0% 282,9%

209,8

100,0%

-80,3% 1.063,5

100,0%

Análise das principais variações: Exercício Social Findo em 31 de Dezembro de 2015 comparado ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2014.
Receita operacional líquida
A receita operacional líquida da Companhia relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi de R$2.625,8
milhões, representando uma redução de 18,1% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, quando a
Companhia teve receita operacional líquida de R$3.205,0 milhões. Os diretores da Companhia entendem que esta variação
ocorreu principalmente devido ao menor volume de energia vendida no mercado SPOT (583 GWh em 2015 ante 1.671
GWh em 2014), somado ao menor preço dessa energia no submercado sudeste/centro-oeste (R$287,20/MWh em 2015
ante R$688,89/MWh em 2014), além da redução de outros contratos bilaterais no montante de R$17 milhões (1.854 GWh
em 2015 ante 2.069 GWh em 2014), parcialmente compensado pela maior receita com energia vendida através do contrato
bilateral com a AES Eletropaulo, representando um aumento de R$121,6 milhões, somado ao reajuste no preço médio
praticado no período, que passou de R$201,09/MWh em 2014 para R$212,03/MWh em 2015, e redução nas despesas de
PIS e COFINS, Pesquisa e Desenvolvimento e ICMS, no montante de R$72,5 milhões, quando comparado com o mesmo
período do ano anterior, devido à redução da receita operacional bruta.
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Custos Operacionais: Custos com Energia Elétrica e Custos de Operação
Energia Elétrica comprada para revenda
Os custos de energia elétrica comprada para revenda para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram de R$852,5
milhões representando uma redução de 56,2% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, quando a
Companhia teve um custo de R$1.946,7 milhões. Os diretores da Companhia entendem que esta redução é justificada
principalmente pelo menor PLD médio no submercado SE/CO (R$287,20/MWh em 2015 ante R$688,89/MWh em 2014),
pelo menor volume de energia comprada no mercado de curto prazo (2.315 GWh em 2015 ante 2.763 GWh em 2014),
associada a sazonalização da garantia física adotada pela Companhia e o rebaixamento médio no MRE verificado em 2015
(15,8%) ante o rebaixamento verificado em 2014 (9,3%).
Encargos do uso do sistema de transmissão e conexão
As despesas com encargos do uso do sistema de transmissão e conexão para o exercício findo em 31 de dezembro de
2015 foram de R$114,9 milhões representando um aumento de 16,8% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2014, quando a Companhia teve uma despesa de R$98.4 milhões. Os diretores da Companhia entendem que este
aumento é reflexo do reajuste da tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST-rb) e dos contratos de conexão das usinas
hidrelétricas (TUSDg) da Companhia.
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
As despesas de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para o exercício findo em 31 de dezembro de
2015 foram de R$44,6 milhões representando um aumento de 8,5% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de
2014, quando a Companhia teve uma despesa de R$41.1 milhões. Os diretores da Companhia entendem que este aumento
deve-se principalmente ao maior volume de energia gerada (1.169 MW médio no exercício findo em 31 de dezembro de
2015 ante 848 MW médio no exercício findo em 31 de dezembro de 2014) em função da recuperação do nível de
reservatórios e pelo reajuste de 6,75% da Tarifa Atualizada de Referência – TAR, que passou para R$85,26/MWh a partir
de janeiro de 2015.
Pessoal e administradores
As despesas com pessoal e administradores para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram de R$82.2 milhões
representando um aumento de 9,0% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, quando a Companhia teve
uma despesa de R$75.4 milhões. Os diretores da Companhia entendem que esta variação ocorreu principalmente em
função do maior número de funcionários e crescimento de salários e participação nos lucros no período, além do reajuste
do cálculo de periculosidade devido à nova legislação trabalhista.
Provisão para redução ao provável valor de recuperação dos ativos
No primeiro trimestre de 2015, a AES Rio PCH efetuou o teste de recuperabilidade de seus ativos e identificou evidência
de que um de seus ativos estava com seu valor contábil maior que seu valor recuperável. Dessa forma, a ex-controlada
efetuou uma provisão no valor de R$3,0 milhões para redução ao provável valor de recuperação em contrapartida ao
resultado.
Outras receitas e custos
O saldo da conta de outras receitas e custos para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi uma despesa de
R$30,6 milhões representando um aumento de 30,6% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, quando
a Companhia atingiu uma despesa de R$26,2 milhões. Os diretores da Companhia entendem que esta variação ocorreu
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principalmente devido a um recebimento de indenização no valor de R$ 3,5 milhões em 2014, relativo a um sinistro
ocorrido em 2012 na usina de Limoeiro.
Resultado Financeiro
Receitas financeiras
As receitas financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram de R$101 milhões, representando um
aumento de 40,7% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, quando a Companhia teve receitas
financeiras de R$71,8 milhões. Este aumento é explicado pelo reconhecimento da receita referente à postergação de 5
faturas (competências maio, junho, setembro, outubro e novembro) do contrato bilateral com a Eletropaulo (R$12,3 milhões)
e aumento da receita de juros sobre aplicações financeiras (R$87,1 milhões em 2015 ante R$66,1 milhões em 2014) reflexo
do aumento do CDI médio no período (13,4% a.a. em 2015 comparado a 10,8% a.a. em 2014).
Despesas financeiras
As despesas financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram de R$192,0 milhões, representando um
aumento de 50,5% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, quando a Companhia teve despesas
financeiras de R$127,6 milhões. Os diretores da Companhia entendem que este aumento é explicado principalmente pelo
aumento dos encargos de dívidas (R$197,4 milhões em 2015 ante R$130,6 milhões em 2014), devido principalmente ao
acréscimo da taxa média do CDI verificado no exercício (13,4% em 2015 ante 10,8% em 2014), compensado parcialmente
pela redução dos juros capitalizados no ativo intangível em curso em R$ 2,9 milhões, em relação ao ano anterior.
Variações cambiais, líquidas.
As variações cambiais, líquidas, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 foram uma despesa de
R$16,6 milhões e R$3,2 milhões, respectivamente, representando uma variação de R$13,4 milhões. Os diretores da
Companhia entendem que este aumento se deve pela variação cambial em processo judicial que discute a aquisição
obrigatória pela Companhia de energia oriunda de Itaipu.
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
A despesa com imposto de renda e contribuição social nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 foram R$
317,2 milhões e R$ 214,5 milhões, representando um aumento de 47,9%. Os diretores da Companhia entendem que esta
variação ocorreu principalmente devido ao maior lucro tributável apurado em 2015, conforme itens detalhados
anteriormente, somado à constituição de IR/CS diferido no montante de R$ 43,7 milhões, oriundo da incorporação da AES
Tietê, que resultou no aumento da expectativa de geração de lucros tributáveis futuros.
Lucro do exercício proveniente de operações em continuidade
O lucro líquido proveniente de operações em continuidade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi de R$738,8
milhões, representando um aumento de 79% ou R$326,1 milhões em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de
2014, quando a Companhia teve um lucro líquido de R$412,7 milhões. Os diretores da Companhia destacam que este
aumento foi impulsionado principalmente pelo menor volume de energia comprada no mercado de curto prazo em função
do maior rebaixamento médio no MRE verificado em 2015, compensado parcialmente pelo aumento das despesas
financeiras, reflexo do aumento da taxa média do CDI verificado no exercício, refletindo o maior saldo da dívida no período
e a crédito tributário no valor de R$ 43,7 milhões, resultado da Reestruturação Societária.
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Operações Descontinuadas
A Companhia efetuou as seguintes reclassificações para o resultado de operações descontinuadas (investimentos
cindidos - ex-controladas):
(i)

Lucro líquido proveniente das operações descontinuadas referentes aos investimentos cindidos (Eletropaulo

Eletricidade de São Paulo S.A., AES Elpa S.A., AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. e AES Serviços TC Ltda.) no
montante de R$95,6 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 (prejuízo líquido proveniente das
operações descontinuadas de R$171,8 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014),
(ii)

Amortização de intangível de concessão relacionada aos investimentos cindidos da Eletropaulo e AES Elpa no

montante total de R$31,1 milhões em 2015 (R$31,1 milhões em 2014).

Análise das principais variações: Exercício Social Findo em 31 de Dezembro de 2014 comparado ao exercício social findo
em 31 de Dezembro de 2013
Receita operacional líquida
A receita operacional líquida da Companhia relativa ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 foi de R$ 3.205,0
milhões, representando um aumento de 37,1% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, quando a
Companhia teve receita operacional líquida de R$ 2.336,9 milhões. Os diretores da Companhia entendem que esta
variação ocorreu principalmente devido ao maior volume e preço de energia vendida no mercado spot e aos reajustes do
preço da energia vendida por meio do contrato bilateral com a AES Eletropaulo, embora tenha ocorrido redução no volume
de energia vendida no MRE, somado às maiores deduções da receita, especialmente relacionadas ao PIS e COFINS.
Custos Operacionais: Custos com Energia Elétrica e Custos de Operação
Energia elétrica comprada para revenda
Os custos de energia elétrica comprada para revenda para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 foram de R$
1.946,7 milhões representando um aumento de 338,9% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013,
quando a Companhia teve uma despesa de R$ 443,5 milhões. Os diretores da Companhia entendem que este aumento é
justificado principalmente pelos maiores preços médios observados no mercado spot (R$ 688,89/MWh em 2014 comparado
a R$ 263,06/MWh em 2013) e também pelo maior volume de energia comprada (7.748, 3 GWh em 2014 ante 3.897,3 GWh
em 2013).
Encargo do uso do sistema de transmissão e conexão
As despesas com encargos do uso do sistema de transmissão e conexão para o exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2014 foram de R$ 98,4 milhões representando um aumento de 8,0% em relação ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2013, quando a Companhia teve uma despesa de R$ 91,1 milhões. Os diretores da Companhia entendem
que este aumento reflete os novos valores de TUSD-g e TUSTrb homologados pela Aneel, em particular nas usinas de
Água Vermelha (14,7%), Nova Avanhandava (8,4%) e Promissão (8,5%).
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
As despesas de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2014 foram de R$ 41,1 milhões representando uma redução de 33,2% em relação ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2013, quando a Companhia teve uma despesa de R$ 61,5 milhões. Os diretores da Companhia
entendem que esta redução deve-se principalmente pelo menor volume de energia gerada (7.443,3 GWh em 2014 ante
12.196,3 GWh em 2013), compensado pelo reajuste da Tarifa Atualizada de Referência – TAR, que passou de R$
75,45/MWh em 2013 para R$ 79,87/MWh em 2014
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Pessoal e administradores
As despesas com pessoal e administradores para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 foram de R$ 75,4
milhões representando uma redução de 0,9% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, quando a
Companhia teve uma despesa de R$ 76,1 milhões. Os diretores da Companhia entendem que esta variação ocorreu
principalmente em função da readequação do quadro funcional da Companhia.
Entidade de previdência privada
As despesas com entidade de previdência privada nos anos de 2014 e 2013 foram de R$2,7 milhões e R$4,6 milhões,
respectivamente, representando uma redução de 41,3%. Os diretores da Companhia entendem que esta redução na despesa
com previdência privada ocorreu devido principalmente ao aumento da taxa de desconto, acompanhando a NTN-B de 4,0%
no encerramento de 2012 para 6,5% no recálculo de dezembro de 2013.
Serviços de terceiros
As despesas com serviços de terceiros para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 foram de R$ 89,7 milhões
representando uma redução de 4,3% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, quando a Companhia
teve uma despesa de R$ 93,7 milhões. Os diretores da Companhia entendem que esta variação é explicada principalmente
devido às ações internas de otimização financeira, redução com despesas em processos judiciais, no montante de R$ 1,3
milhão e redução das despesas com consultorias e serviços prestados na área de tecnologia da informação, no montante de
R$ 2,0 milhões.
Material
As despesas com materiais para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 foram de R$ 5,5 milhões representando
uma redução de 8,3% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, quando a Companhia teve uma
despesa de R$ 6,0 milhões. Os diretores da Companhia entendem que esta redução foi ocasionada principalmente pelos
menores gastos com materiais e peças para uso e consumo na construção civil.
Reversão para créditos de liquidação duvidosa
O saldo da conta de reversão para créditos de liquidação duvidosa nos anos de 2014 e 2013 foi zero e uma receita de R$
1,8 milhão, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que esta variação ocorreu principalmente devido ao
recebimento da massa falida do Banco Santos S.A., em janeiro de 2013.
Provisão para processos judiciais e outros, líquida
O saldo da conta de provisão para processos judiciais e outros para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 foi
uma despesa de R$ 0,5 milhão, representando uma redução de R$ 7,5 milhões em relação ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2013, quando a Companhia apresentou uma despesa de R$ 8,0 milhões. Os diretores da Companhia entendem
que esta variação ocorreu principalmente pelas maiores provisões em 2013 de processos judiciais trabalhistas
(principalmente, pagamento de horas extras, adicional de periculosidade e equiparação salarial) e provisões de esfera
ambiental, relacionado ao atendimento ao termo de compromisso de licenciamento ambiental de algumas usinas da
contratada Companhia.
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Depreciação e amortização
As despesas com depreciação e amortização para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 foram de R$ 167,5
milhões representando um aumento de 2,6% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, quando a
Companhia teve uma despesa de R$ 163,3 milhões. Os diretores da Companhia entendem que o registro da depreciação
manteve-se estável em relação ao ano anterior.
Outras receitas e custos
O saldo da conta de outras receitas e custos para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 foi uma despesa R$
26,2 milhões representando uma redução de 1,5% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, quando
a Companhia atingiu uma despesa de R$ 26,6 milhões. Os diretores da Companhia entendem que esta conta manteve-se
estável em relação ao ano anterior.
RESULTADO FINANCEIRO
O resultado financeiro líquido consolidado da Companhia no ano de 2014 foi uma despesa de R$ 58,9 milhões,
apresentando um

aumento de 8,9% em comparação a 2013, quando apresentou uma despesa de R$ 54,1 milhões. Este

aumento é explicado nos itens a seguir:
Receitas financeiras
As receitas financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 foram de R$71,8 milhões, representando
um aumento de 62,4% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, quando a Companhia teve receitas
financeiras de R$44,2 milhões. Este aumento é explicado principalmente pelo aumento da receita de juros sobre aplicações
financeiras (R$66,1 milhões em 2014 ante R$40,7 milhões em 2013), devido principalmente ao acréscimo da taxa média
do CDI verificado no exercício (10,77% para 2014 ante 8,02% para 2013).
Despesas financeiras
As despesas financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foram de R$127,6 milhões, representando um
aumento de 35,3% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, quando a Companhia teve despesas
financeiras de R$94,3 milhões. Os diretores da Companhia entendem que este aumento é explicado principalmente pelos
maiores encargos de dívidas reconhecidos em 2014 (aumento de R$ 33,1 milhões) devido ao maior saldo de principal de
dívida e ao acréscimo da taxa média do CDI verificado no exercício (10,77% para 2014 ante 8,02% para 2013), compensado
parcialmente pelo aumento dos juros capitalizados no ativo intangível em curso R$ 2,5 milhões, em relação ao ano anterior.
Variações cambiais, líquidas
As variações cambiais, líquidas, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 foram uma despesa de
R$3,2 milhões e R$3,9 milhões, respectivamente, representando uma variação de R$0,7 milhão. Os diretores da
Companhia entendem que esta redução se deve pela variação cambial em processo judicial que discute a aquisição
obrigatória pela Companhia de energia oriunda de Itaipu.
Imposto de renda e contribuição social
A despesa com imposto de renda e contribuição social no exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foi de R$214,5
milhões, representando uma redução de 50,1% em relação ao mesmo exercício do ano anterior, quando a Companhia teve
uma despesa de R$429,9 milhões. Os diretores da Companhia entendem que esta variação ocorreu principalmente devido
ao menor lucro tributável apurado em 2014, conforme itens detalhados anteriormente.
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Lucro do exercício proveniente de operações em continuidade
O lucro do exercício proveniente de operações em continuidade para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2014
foi de R$ 412,7 milhões, representando uma redução de 49,1% ou R$ 398,0 milhões em relação ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2013, quando a Companhia teve um lucro do exercício proveniente de operações em continuidade
de R$ 810,7 milhões. Os diretores da Companhia destacam que esta redução foi impulsionada principalmente pelos maiores
custos com energia comprada em R$ 1.503,2 milhões devido ao rebaixamento da garantia física no SIN e da
indisponibilidade das unidades geradoras, pela posição compradora no MRE e pelo aumento dos encargos financeiros,
parcialmente compensado pela evolução da receita operacional líquida em R$ 868,1 milhões.
Operações Descontinuadas
A Companhia efetuou as seguintes reclassificações para o resultado de operações descontinuadas:
(i)

Prejuízo líquido das operações descontinuadas referentes aos investimentos cindidos (Eletropaulo Eletricidade de

São Paulo S.A., AES Elpa S.A., AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. e AES Serviços TC Ltda.) no montante R$171,8
milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 (lucro líquido das operações descontinuadas de R$ 283,9
milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2013), estão sendo apresentados em uma única rubrica da
demonstração do resultado denominada “operações descontinuadas”.
(ii)

Amortização de intangível de concessão relacionada aos investimentos cindidos da Eletropaulo e AES Elpa no

montante total de R$ 31,1 milhões (R$ 31,1 milhões em 31 de dezembro de 2014).
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS
A tabela abaixo mostra informações extraídas das Demonstrações dos Fluxos de Caixa Consolidados da Companhia, para os
exercícios

findos em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013. Nesta estão apresentados os principais itens que

impactaram as respectivas atividades e desta forma o caixa e os equivalentes de caixa da Companhia e suas controladas.
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa Consolidados
Em R$ milhões

2015

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais continuadas

963,9

Caixa líquido gerado (usado) nas atividades operacionais descontinuadas

(295,2)

Total caixa líquido gerado nas atividades operacionais

668,7

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos em continuidade
Adições de ativo imobilizado e intangível
Aplicações em investimento de curto prazo
Resgates de investimento de curto prazo
Aplicações/Resgates de cauções e depósitos vinculados
Recebimento de venda de ativo imobilizado

2014

2013

AH (%)
AH (%)
2015 x 2014 2014 x 2013

628,8

969,0

53,3%

-35,1%

18,3

786,8

-1709,1%

-97,7%

647,2

1.755,8

3,3%

-63,1%

-12,9%
-9,1%
7,4%
11,5%
-1902,5%
578,0%

72,6%
-10,4%
42,7%
32,7%
-263,5%
-72,7%

-7,7%

-64,3%

(454,6) (522,0) (302,5)
(167,7)
(184,5)
(205,9)
(3.227,4) (3.004,3) (2.105,0)
2.971,8 2.664,8 2.008,7
(32,9)
1,8
(1,1)
1,6
0,2
0,9

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos descontinuadas

(165,2)

(179,1)

(501,2)

Efeitos da cisão - Transferência para Brasiliana Participações

(152,2)

-

-

100,0%

0,0%

(772,0)

(701,1)

(803,7)

10,1%

-12,8%

Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos em continuidade
Ingressos de novos empréstimos e debêntures
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Imposto de renda sobre juros sobre capital próprio
Pagamento de empréstimos e debêntures
Custo de empréstimos
Pagamento de obrigações por arrendamento financeiro

(551,4)
594,0
(320,4)
(800,1)
(24,6)
(0,3)

(239,5)
800,0
(734,5)
(3,1)
(300,0)
(1,6)
(0,3)

(764,5)
996,0
(957,5)
(1,6)
(798,0)
(3,1)
(0,3)

130,3%
-25,8%
-56,4%
-100,0%
166,7%
1460,7%
20,4%

-68,7%
-19,7%
-23,3%
95,3%
-62,4%
-49,0%
-13,2%

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos descontinuadas

437,6

239,0

(126,6)

83,1%

-288,8%

(113,8)

(0,5)

(891,0)

24906,6%

-99,9%

(217,1)

(54,4)

61,0

217,6
0,6

272,0
217,6

211,0
272,0

Total Caixa líquido usado nas atividades de investimentos

Total caixa líquido usado nas atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

Análise das principais variações: 31 de Dezembro de 2015 comparado a 31 de Dezembro de 2014.
O aumento de 53,3% do caixa gerado nas atividades operacionais continuadas deve-se principalmente (i) aos reflexo do
menor impacto do GSF (menor volume e preço spot em 2015); (ii) aumento do preço do contrato com a AES Eletropaulo;
(iii) aos maiores pagamentos de encargos financeiros das dívidas; compensado parcialmente pela redução na despesa com
imposto de renda e contribuição social devido ao menor lucro tributável.
A variação do caixa usado nas atividades de investimentos em continuidade deve-se basicamente (i) à movimentação
líquida de investimentos de curto prazo, que apresentou maior consumo de caixa devido às maiores resgates de
investimentos no exercício; (ii) à movimentação líquida de cauções e depósitos vinculados, em decorrência do depósito em
garantia no valor de R$ 32,1 milhões, relativo a processo de arbitragem com o BTG Pactual; compensados parcialmente
(iii) compensado por menores investimentos em ativos imobilizados e intangíveis.
O aumento de 130,3% do caixa usado nas atividades de financiamento em continuidade deve-se principalmente ao aumento
dos pagamentos com empréstimos e debêntures em 2015, quando comparado com 2014, compensado por menores
ingressos de novos empréstimos e debêntures.
Operações descontinuadas: a Companhia destacou em linha específica os resultados líquidos dos investimentos cindidos (excontroladas).
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Análise das principais Variações: 31 de Dezembro de 2014 comparado a 31 de Dezembro de 2013
A redução de 35,1% do caixa gerado nas atividades operacionais continuadas deve-se principalmente à maior compra de
energia no mercado Spot, ocasionado pelo rebaixamento da garantia física resultante das condições hidrológicas
desfavoráveis verificadas exercício de 2014, aos maiores pagamentos de encargos de dívidas, imposto de renda e
contribuição social.
O aumento do caixa usado nas atividades de investimento em continuidade deve-se basicamente à movimentação líquida
de investimentos de curto prazo, que apresentou maior consumo de caixa devido às maiores aplicações no exercício,
compensado pelos menores investimentos em ativos imobilizados.
A redução de 68,7% do caixa usado nas atividades de financiamento deve-se principalmente aos menores pagamentos
com empréstimos, debêntures, dividendos e juros sobre capital próprio em 2014, quando comparado com 2013,
compensado por menores ingressos de empréstimos e debêntures.
Operações descontinuadas: a Companhia destacou em linha específica os resultados líquidos dos investimentos cindidos (excontroladas).
Balanço Patrimonial Consolidado
A tabela abaixo contém informações extraídas do Balanço Patrimonial da Companhia para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015, 2014 e 2013, com análise vertical e horizontal.
BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
(EM R$ MILHÕES)

2015
CONTROLADORA
R$
AV (%)

AH (%)

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Consumidores, revendedores, concessionárias e permissionárias
Imposto de renda e contribuição social compensáveis
Outros tributos compensáveis
Devedores diversos
Contas a receber - acordos
Contas a receber de partes relacionadas
Previdência privada - Ativo de benefício definido
Outros créditos
Almoxarifado
Despesas pagas antecipadamente
Ativo financeiro setorial
TOTAL ATIVO CIRCULANTE

0,6
746,2
27,7
22,5
113,7
0,5
271,8
0,2
1,5
0,6
1.185,4

0,0%
16,1%
0,6%
0,5%
2,5%
0,0%
0,0%
5,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,6%

-99,7%
-53,6%
-98,4%
-64,2%
-35,7%
-82,1%
-100,0%
N/A
N/A
-99,4%
-100,0%
-98,1%
-100,0%
-73,2%

NÃO CIRCULANTE
Consumidores, revendedores, concessionárias e permissionárias
Outros tributos compensáveis
Tributos e contribuições sociais diferidos
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Contas a receber - Acordos
Outros créditos
Provisão para redução ao provável valor de realização de ativos - Estoque Gás
Ativo financeiro de concessão
Ativo financeiro setorial
Investimentos
Imobilizado, líquido
Provisão para redução ao provável valor de realização de ativos
Intangível
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

13,1
0,8
179,9
37,0
3.145,4
75,3
3.451,4

0,3%
0,0%
0,0%
3,9%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
67,8%
0,0%
1,6%
74,4%

TOTAL DO ATIVO

4.636,8

100,0%

2014
CONSOLIDADO
R$
AV (%) AH (%)
217,6
1.607,0
1.762,9
62,8
176,7
2,8
99,9
259,5
62,8
31,1
140,9
4.424,0

2013
CONSOLIDADO
R$
AV (%)

1,2%
9,1%
10,0%
0,4%
1,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
1,5%
0,4%
0,2%
0,8%
25,0%

-20,0%
17,4%
39,6%
-11,8%
15,9%
180,0%
37,2%
0,0%
0,0%
57,8%
14,6%
1,3%
0,0%
28,2%

272,0
1.368,3
1.262,8
71,2
152,5
1,0
72,8
164,4
54,8
30,7
3.450,5

1,6%
8,3%
7,6%
0,4%
0,9%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
1,0%
0,3%
0,2%
0,0%
20,8%

-60,4%
33,1
-98,1%
42,1
-100,0%
549,3
125,2%
79,9
-92,6%
500,1
-100,0%
19,9
-100,0%
142,8
-100,0%
(61,2)
-100,0% 1.980,8
-100,0%
129,5
-100,0%
8,8
-11,1% 3.537,7
-100,0%
(376,1)
-98,9% 6.663,1
-74,0% 13.249,8

0,2%
0,2%
3,1%
0,5%
2,8%
0,1%
0,8%
-0,3%
11,2%
0,7%
0,0%
20,0%
-2,1%
37,7%
75,0%

0,0%
33,1
-17,1%
50,8
73,6%
316,4
-10,3%
89,1
-5,2%
527,7
-53,3%
42,6
54,9%
92,2
13,3%
(54,0)
42,8% 1.386,9
N/A
-7,4%
9,5
-0,3% 3.550,1
-5,9%
(399,8)
-10,9% 7.478,4
1,0% 13.123,0

0,2%
0,3%
1,9%
0,5%
3,2%
0,3%
0,6%
-0,3%
8,4%
0,0%
0,1%
21,4%
-2,4%
45,1%
79,2%

-73,8% 17.673,8

100,0%

6,6% 16.573,5

100,0%
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BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO
(EM R$ MILHÕES)

2015
CONTROLADORA
AV (%)
AH (%)
R$

2014
CONSOLIDADO
R$
AV (%) AH (%)

2013
CONSOLIDADO
R$
AV (%)

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Arrendamento financeiro
Subvenções governamentais
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Outros tributos a pagar
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Obrigações estimadas
Obrigações sociais e trabalhistas
Encargos tarifários e do consumidor a recolher
Provisões para processos judiciais e outros
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética
Outras obrigações
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

352,1
160,3
0,3
300,7
11,9
36,8
18,3
1,1
14,1
10,0
10,3
915,9

7,6%
0,0%
3,5%
0,0%
0,0%
6,5%
0,3%
0,8%
0,4%
0,0%
0,0%
0,3%
0,2%
0,2%
19,8%

-79,9%
-100,0%
-81,0%
-91,9%
-100,0%
85,2%
-97,9%
493,5%
-83,1%
-59,3%
-100,0%
-92,3%
-79,6%
-95,7%
-79,9%

1.752,9
569,4
845,3
3,7
2,5
162,4
561,8
6,2
108,4
2,7
60,2
184,3
49,0
240,1
4.548,9

9,9%
3,2%
4,8%
0,0%
0,0%
0,9%
3,2%
0,0%
0,6%
0,0%
0,3%
1,0%
0,3%
1,4%
25,7%

68,7%
727,6%
129,8%
-21,3%
78,6%
-60,8%
111,0%
-90,9%
-7,4%
8,0%
437,5%
-9,1%
-11,2%
-2,4%
58,8%

1.039,1
68,8
367,9
4,7
1,4
414,1
266,3
68,2
117,1
2,5
11,2
202,7
55,2
246,1
2.865,3

6,3%
0,4%
2,2%
0,0%
0,0%
2,5%
1,6%
0,4%
0,7%
0,0%
0,1%
1,2%
0,3%
1,5%
17,3%

NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar por compra de energia - CCEE
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Arrendamento financeiro
Subvenções governamentais
Tributos e contribuições sociais diferidos
Obrigações com entidade de previdência privada
Provisões para processos judiciais e outros
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética
Contas a pagar de partes relacionadas
Obrigações estimadas
Reserva de reversão
Outras obrigações
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

1.230,6
0,5
381,1
76,8
9,6
0,2
3,6
1.702,4

0,0%
0,0%
26,5%
0,0%
0,0%
8,2%
0,0%
1,7%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
36,7%

-100,0%
-100,0%
-56,2%
-94,9%
-100,0%
-25,5%
-100,0%
-80,9%
-64,4%
-100,0%
-77,8%
-100,0%
-86,7%
-76,4%

70,9
457,4
2.810,3
9,9
10,5
511,6
2.818,8
402,5
27,0
9,0
0,9
66,1
27,1
7.222,0

0,4%
0,0%
2,6%
-8,4%
15,9%
-3,5%
0,1% -19,5%
0,1% 183,8%
2,9%
-5,8%
15,9% 10,4%
2,3%
-3,9%
0,2% 75,3%
0,1%
0,0%
0,0% -40,0%
0,4%
0,0%
0,2% -57,3%
40,9%
0,7%

70,9
499,4
2.912,8
12,3
3,7
543,1
2.553,2
419,0
15,4
9,0
1,5
66,1
63,4
7.169,8

0,4%
3,0%
17,6%
0,1%
0,0%
3,3%
15,4%
2,5%
0,1%
0,1%
0,0%
0,4%
0,4%
43,3%

262,0
352,6

5,7%
7,6%

-91,2%
N/A

2.960,7
-

16,8%
0,0%

2.960,7
-

17,9%
0,0%

214,5
118,5
743,6
(355,1)
3.682,2
2.220,7
5.902,9

1,2%
3,2%
0,7% -43,9%
0,0% -100,0%
4,2%
-6,7%
-2,0% 15,5%
20,8%
-6,8%
12,6% -14,2%
33,4%
-9,7%

207,8
211,2
80,0
796,6
(307,5)
3.948,8
2.589,6
6.538,4

1,3%
1,3%
0,5%
4,8%
-1,9%
23,8%
15,6%
39,5%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social subscrito e integralizado
Reserva de capital
Reserva lucros:
Legal
Estatutária
Proposta de distribuição de dividendos adicionais
Ajustes de avaliação patrimonial
Outros resultados abrangentes
SUBTOTAL
Participação de acionistas não controladores
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

52,4
428,4
920,6
2,5
2.018,5
2.018,5

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.636,8

1,1% -75,6%
0,0% -100,0%
9,2%
N/A
19,9% 23,8%
0,1% -100,7%
43,5% -45,2%
0,0% -100,0%
43,5% -65,8%
100,0%

-73,8%

17.673,8

100,0%

0,0%
0,0%

6,6%

16.573,5

100,0%

Análise das principais variações: 31 de dezembro de 2015 comparado a 31 de dezembro de 2014
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos da conta de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 0,6 milhão
e R$ 217,6 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução ocorreu principalmente pela
cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em 31 de dezembro de
2014 era composto por R$ 0,5 milhão da AES Tietê e R$ 217,1 das demais Companhias. Para 31 de dezembro de 2015, o
caixa e equivalentes de caixa na AES Tietê manteve-se praticamente estável em decorrência: (i) do caixa líquido gerado nas
atividades operacionais, no montante de R$ 917,0 milhões, parcialmente compensado (ii) pelo caixa líquido usado nas
atividades de investimento, no montante de R$ 428,6 milhões, principalmente pela movimentação líquida de cauções e
depósitos vinculados, em decorrência do depósito em garantia no valor de R$ 32,1 milhões, relativo a processo de arbitragem
com o BTG Pactual, e movimentação líquida dos investimentos de curto prazo; e (iii) pelo caixa usado nas atividades de
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financiamentos, no montante de R$ 488,3 milhões, principalmente devido aos pagamentos de principal de empréstimos,
debêntures e dividendos, compensado pelos ingressos de debêntures.
Investimentos de curto prazo
Os saldos da conta de investimentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 746,2 milhões e R$
1.607,0 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$ 860,8 milhões é explicada
principalmente pela cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em
31 de dezembro de 2014 era composto por R$ 308,2 milhões da Companhia, R$ 500,9 milhões da AES Tietê e R$ 797,9
milhões das demais Companhias. Para 31 de dezembro de 2015, o aumento do investimento de curto prazo na AES Tietê é
explicado principalmente pelas aplicações no montante de R$ 3.227,4 milhões, pela receita auferida nas aplicações no
montante de R$ 77,0 milhões, compensados pelos resgates realizados no montante de R$ 3.048,9 milhões (principal e juros).
Consumidores, revendedores, concessionárias e permissionárias
Os saldos da conta de consumidores, revendedores, concessionárias e permissionárias em 31 de dezembro de 2015 e 2014
eram de R$ 27,7 milhões e R$ 1.762,9 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$
1.735,2 milhões é explicada principalmente pela cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana
Participações S.A.. O saldo em 31 de dezembro de 2014 era composto por R$ 34,1 milhões da AES Tietê e R$ 1.728,8 das
demais Companhias. Para 31 de dezembro de 2015, a redução na AES Tietê foi ocasionada principalmente por uma
reclassificação do circulante para o não circulante de energia livre, no montante de R$13,1 milhões, devido a uma revisão de
realização deste recebível, compensado pelos maiores faturados no MRE em 2015, quando comparado com 2014, pois a
liquidação destes valores ocorre após 60 dias, ficando durante este período o valor contabilizado como contas a receber.
Outros tributos compensáveis
Os saldos da conta outros tributos compensáveis em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 113,7 milhões e R$ 176,7
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$ 63 milhões ocorreu principalmente pela
cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em 31 de dezembro de
2014 era composto por R$ 64,3 milhões da AES Tietê e R$ 112,4 milhões das demais Companhias. Para 31 de dezembro de
2015, o aumento na AES Tietê foi ocasionado principalmente pelo aumento do crédito de PIS e COFINS, relacionado à compra
de energia verificada no exercício.
Contas a receber - acordos
Os saldos de contas a receber - acordos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de zero e R$ 99,9 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da cisão parcial da Companhia e versão
do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..
Outros créditos
Os saldos da conta outros créditos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 1,5 milhão e R$ 259,5 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da cisão parcial da Companhia e versão
do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..
Ativo financeiro setorial, líquido
Os saldos do ativo financeiro setorial líquido em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de zero e R$ 140,9 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da cisão parcial da Companhia e versão
do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A. no montante de R$ 891,5 milhões.
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Ativo não circulante
Tributos e contribuições sociais diferidos
Os saldos da conta tributos e contribuições sociais diferidos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de zero e R$
549,3 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia esclarecem que com a incorporação da AES Tietê, a
Companhia passou a apresentar saldo líquido de passivo fiscal diferido. Desta forma, houve a reclassificação do saldo de
ativo fiscal diferido no montante de R$48.4 para a conta passiva de tributos e contribuições sociais diferidos. Este montante
faz parte do saldo mantido pela Companhia após a cisão parcial, o qual foi compartilhado com os acionistas minoritários da
Companhia, não fazendo parte então da relação de troca.
Tributos a recuperar
Os saldos da conta tributos a recuperar em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 179,9 milhões e R$ 79,9 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia esclarecem que este aumento de R$ 100,0 milhões é decorrente do ágio gerado
da incorporação da AES Brazilian Energy Holdings pela AES Tietê, no montante de R$ 108,7 milhões, compensado pela
realização do benefício fiscal gerado pela incorporação do ágio, originalmente pago pela empresa AES Gás Ltda. e AES
Tietê Participações S.A. no montante de R$ 8,6 milhões.
Cauções e depósitos vinculados
Os saldos da conta cauções e depósitos vinculados em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 37,0 milhões e R$
500,1 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$ 463,1 milhões é explicada pela
cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em 31 de dezembro de
2014 era composto por R$ 31,9 milhões da Companhia, R$ 4,0 milhões da AES Tietê e R$ 464,2 milhões das demais
Companhias. Para 31 de dezembro de 2015, o aumento na AES Tietê deve-se principalmente pelas aplicações cíveis de R$
32,1 milhões (procedimento arbitral BTG Pactual, conforme nota explicativa nº 19.2 da demonstração contábil), pelas adições
trabalhistas de R$ 0,9 milhão e atualizações monetárias de R$ 0,9 milhão, compensado por resgates trabalhistas de R$ 1,1
milhão.
Outros créditos
Os saldos da conta outros créditos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de zero e R$ 142,8 milhões, respectivamente. Os
diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido
para a Brasiliana Participações S.A..
Ativo financeiro de concessão
Os saldos da conta ativo financeiro de concessão em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de zero e R$1.980,8
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da cisão parcial da Companhia
e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..
Ativo financeiro setorial, líquido
Os saldos do ativo financeiro setorial líquido em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de zero e R$ 129,5 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da cisão parcial da Companhia e versão
do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..
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Imobilizado
Os saldos da conta imobilizado líquido em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 3.145,4 milhões e R$ 3.537,7 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$ 392,3 milhões ocorreu principalmente pela
cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em 31 de dezembro de
2014 era composto por R$ 3.148,8 milhões da AES Tietê e R$ 388,9 milhões das demais Companhias. Os diretores da
Companhia entendem que a ligeira redução do saldo é explicada pela depreciação registrada no período de R$163,8 milhões,
somada à provisão para redução ao provável valor de recuperação dos ativos (terrenos) no montante de R$3,0 milhões e
baixas no montante de R$0,1 milhão, compensado parcialmente pelas adições no ativo imobilizado no montante de R$159,4
milhões (principalmente pelos investimentos em manutenção e modernização das unidades geradoras) e transferência do
intangível para o imobilizado no montante de R$4,1 milhões.
Intangível
Os saldos da conta intangível em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 75,3 milhões e R$ 6.663,1 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$ 6.587,8 milhões ocorreu principalmente pela
cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em 31 de dezembro de
2014 era composto por R$ 931,2 milhões da Companhia, R$ 79,0 milhões da AES Tietê e R$ 5.652,9 milhões das demais
Companhias. Para 31 de dezembro de 2015, a redução na AES Tietê deve-se principalmente ao reconhecimento da
amortização de uso do bem público e de software no montante de R$ 8,4 milhões, somado às transferências do intangível
para o imobilizado no montante de R$ 4,1 milhões, parcialmente compensados por aquisições de software no valor de R$8,8
milhões.
Provisão para redução ao provável valor de realização de ativos
Os saldos da conta provisão para redução ao provável valor de realização de ativos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
eram de zero e R$ 376,1 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da
cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Os saldos da conta fornecedores em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 352,1 milhões e R$ 1.752,9 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 79,9% foi ocasionada pela cisão parcial da
Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em 31 de dezembro de 2014 era composto
por R$ 486,1 milhões da AES Tietê e R$ 1.266,8 milhões das demais Companhias. O saldo apresentado em 31 de dezembro
de 2015 é composto principalmente pela rubrica energia de curto prazo e energia livre, no montante de R$ 297,9 milhões,
composto de R$ 208,2 milhões de valor a pagar referente à liminar obtida na discussão do rebaixamento processado pela
Câmara de Comercialização de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Como a discussão encontra-se em andamento, a
Companhia não reconheceu este ganho em seu resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, sendo o valor em
discussão registrado como obrigação nesta rubrica.

PÁGINA: 183 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Empréstimos e financiamentos
O saldo da conta empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 era de zero e R$ 569,4 milhões,
respectivamente. O saldo em 31 de dezembro de 2014 era composto por R$ 501,0 milhões da AES Tietê e R$ 68,4 milhões
da AES Eletropaulo. Os diretores da Companhia entendem que a redução ocorreu principalmente na AES Tietê em função
da liquidação do saldo da 2ª emissão de nota promissória, que tinha vencimento em dezembro de 2015, tendo a seguinte
movimentação: pagamento de principal no montante de R$ 500,0 milhões e pagamento de encargos financeiros no montante
de R$ 71,9 milhões, compensado pela provisão de encargos financeiros no montante de R$ 70,4 milhões e amortização dos
custos a amortizar no montante de R$ 0,4 milhão. Adicionalmente, houve redução deste saldo em função da cisão parcial da
Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..
Debêntures
O saldo da conta debêntures em 31 de dezembro de 2015 e 2014 era de R$ 160,3 milhões e R$ 845,3 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$ 685 milhões ocorreu principalmente pela cisão
parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em 31 de dezembro de 2014
era composto por R$ 325,3 milhões da AES Tietê e R$ 520,0 milhões da AES Eletropaulo. Para 31 de dezembro de 2015, a
redução na AES Tietê deve-se principalmente pelo pagamento de principal da 1ª emissão de debêntures no montante de R$
300,1 milhões, ao pagamento de encargos financeiros no montante de R$ 124,2 milhões e pela transferência do não
circulante para o circulante de custos a amortizar no montante de R$ 7,2 milhões, compensado pelo ingresso da 4ª emissão
de debêntures no montante de R$ 143,5 milhões, pela provisão de encargos financeiros no montante de R$ 122,0 milhões e
à amortização de custos a amortizar no montante de R$ 0,9 milhão.
Subvenções governamentais
Os saldos da conta subvenções governamentais eram zero e R$ 2,5 milhões em 31 de dezembro de 2015 e 2014,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da cisão parcial da Companhia e versão
do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A., conforme descrito no item 10.9 deste Formulário de Referência.
Imposto de renda e contribuição social a pagar
O saldo desta conta passou de R$ 162,4 milhões, em 31 de dezembro de 2014, para R$ 300,7 milhões, na mesma data de
2015, representando um aumento de R$ 138,3 milhões. Os diretores da Companhia entendem que este aumento é reflexo das
provisões mensais de IRPJ e CSLL durante o exercício de 2015, quando a AES Tietê atingiu um lucro antes dos tributos superior
em 61,7% em relação ao ano anterior. Após cálculo do ajuste anual do imposto devido, o pagamento ocorre até o último dia do
mês subsequente.
Outros tributos a pagar
Os saldos da conta de outros tributos a pagar em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 11,9 milhões e R$ 561,8
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$ 549,9 milhões foi ocasionada pela
cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em 31 de dezembro de
2014 era composto por R$ 9,7 milhões da AES Tietê e R$ 552,2 milhões das demais Companhias. Para 31 de dezembro de
2015, o aumento na AES Tietê foi ocasionado principalmente pelo aumento de PIS e COFINS a recolher devido ao maior
volume de energia vendida no contrato bilateral com a AES Eletropaulo.
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Os saldos da conta dividendos e juros sobre capital próprio a pagar em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 36,8
milhões e R$ 6,2 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento no montante de R$ 30,6
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milhões deve-se às destinações de dividendos no montante de R$ 231,3 milhões, compensado pelos pagamentos de
dividendos no montante de R$ 195,9 milhões.
Encargos tarifários e do consumidor a recolher
Os saldos da conta encargos tarifários e do consumidor a recolher em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de zero e
R$60,2 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da cisão parcial da
Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..
Provisões para processos judiciais e outros
O saldo da conta provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2015 e 2014 era de R$ 14,1 milhões
e R$ 184,3 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$ 170,2 milhões é justificada
pela cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em 31 de dezembro
de 2014 era composto por R$ 16,0 milhões da AES Tietê e R$ 168,3 das demais Companhias. Para 31 de dezembro de
2015, a redução na AES Tietê deve-se principalmente pelas transferências do circulante para o não circulante do montante
de R$2,8 milhões, pelos pagamentos de processos trabalhistas e cíveis no montante de R$ 1,1 milhão e reversões no
montante de R$0,1 milhão, compensado pelas atualizações monetárias de R$1,4 milhão e provisões de processos trabalhistas
e cíveis no montante de R$ 0,7 milhão.
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética
Os saldos da conta de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de
R$ 10,0 milhões e R$ 49,0 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente
da cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em 31 de dezembro
de 2014 era composto por R$ 8,2 milhões da AES Tietê, R$ 40,8 milhões das demais Companhias. Para 31 de dezembro
de 2015, o aumento do saldo de pesquisa e desenvolvimento na AES Tietê deve-se principalmente às provisões mensais
de projetos no montante de R$ 26,3 milhões, somado às transferências do não circulante para o circulante de R$ 2,0 milhões,
compensado pelas realizações de projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados ao setor elétrico, no montante de R$
26,4 milhões.
Outras obrigações
Os saldos da conta outras obrigações em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 10,3 milhões e R$ 240,1
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da cisão parcial da Companhia
e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Os saldos da conta empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ zero e R$457,4 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da cisão parcial da Companhia e versão
do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..
Debêntures
O saldo da conta debêntures em 31 de dezembro de 2015 e 2014 era de R$ 1.230,6 milhões e R$ 2.810,3 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$ 1.579,7 milhões ocorreu pela cisão parcial da
Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em 31 de dezembro de 2014 era
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composto por R$ 796,1 milhões da AES Tietê e R$ 2.014,2 milhões da AES Eletropaulo. Para 31 de dezembro de 2015, o
aumento na AES Tietê deve-se principalmente pelo ingresso de R$ 450,5 milhões referente ao ingresso da 4ª emissão de
debêntures, pela variação monetária de principal no montante de R$ 1,4 milhão e pela transferência do não circulante para
o circulante de custos a amortizar no montante de R$ 7,2 milhões, compensado pelo ingresso de custos a amortizar no
montante de R$ 24,6 milhões.
Subvenções governamentais
Os saldos da conta subvenções governamentais eram zero e R$ 10,5 milhões em 31 de dezembro de 2015 e 2014,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da cisão parcial da Companhia e versão
do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..
Tributos e contribuições sociais diferidos
O saldo desta conta passou de R$511,6 milhões, em 31 de dezembro de 2014, para R$381,1 milhões, em 31 de dezembro
de 2015, representando uma redução de R$ 130,5 milhões. Os diretores da Companhia entendem que esta variação foi
proveniente principalmente pela constituição de crédito tributário ativo sobre prejuízo fiscal e base negativa no montante de
R$ 92,0 milhões, somado à redução de tributos diferidos passivos no montante de R$ 30,7 milhões.
Obrigações com entidade de previdência privada
Os saldos da conta obrigações com entidade de previdência privada em 31 de dezembro de 2015 e 2014 era de zero e
R$2.818,8 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução foi proveniente da cisão parcial da
Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..
Provisões para processos judiciais e outros
Os saldos da conta provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 76,8
milhões e R$ 402,5 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$ 325,7 milhões
é justificada pela cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. O saldo em
31 de dezembro de 2014 era composto por R$ 31,5 milhões da Companhia, 53,2 milhões da AES Tietê e R$ 317,8 das
demais Companhias. Para 31 de dezembro de 2015, o aumento na AES Tietê deve-se principalmente pela variação cambial
no montante de R$ 16,4 milhões e atualizações monetárias de R$ 3,8 milhões, somado às provisões trabalhistas e meio
ambiente no montante de R$ 2,8 milhões e transferência do circulante para não circulante no montante de R$ 2,8 milhões,
compensado pelas reversões de processos trabalhistas no montante de R$ 1,6 milhão e pagamentos de processos
trabalhistas no montante de R$ 0,6 milhão.
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética
Os saldos da conta pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de
R$ 9,6 milhões e R$ 27,0 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de R$ 17,4
milhões foi proveniente da cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..
O saldo em 31 de dezembro de 2014 era composto por R$ 9,5 milhões da AES Tietê, R$ 17,5 das demais Companhias.
Para 31 de dezembro de 2015, o ligeiro aumento do saldo de pesquisa e desenvolvimento na AES Tietê deve-se
principalmente às atualizações monetárias no montante de R$ 2,1 milhões, compensado pelas transferências do não
circulante para o circulante de R$ 2,0 milhões.
Outras obrigações
Os saldos da conta outras obrigações em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de R$ 3,6 milhões e R$ 27,1
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de foi proveniente da cisão parcial da
Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A..
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Patrimônio líquido
Participação de acionistas não controladores (apresentada como parte integrante do patrimônio líquido)
Os saldos da participação de acionistas não controladores em 31 de dezembro de 2015 e 2014 eram de zero e R$ 2.220,7
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia esclarecem que até 31 de dezembro de 2015, momento em que foi
finalizado o processo de reorganização societária, esse saldo era composto pela participação de acionistas não controladores
no patrimônio líquido das controladas AES Elpa (1,74% do capital total), AES Eletropaulo (65,13% do capital total) e AES
Tietê (47,45% do capital total). Após esta reorganização, a participação de acionistas não controladores da AES Eletropaulo
e AES Elpa foram transferidos para a Brasiliana Participações S.A. no montante de R$ 1.859,1 milhões, por meio da cisão
parcial, conforme descrito no item 10.9 deste Formulário de Referência.

Análise das principais variações: 31 de Dezembro de 2014 comparado a 31 de Dezembro de 2013
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos da conta de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 217,6
milhões e R$ 272,0 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 20,0% se deve
principalmente pelo menor caixa gerado nas atividades operacionais, no montante de R$ 1.108,5 milhões, principalmente
devido menor lucro líquido verificado no exercício, maiores pagamentos de juros, imposto de renda e contribuição social,
somado ao maior caixa líquida usado nas atividades de investimento, no montante de R$ 102,6 milhões, principalmente
devido maiores aplicações em investimentos de curto

prazo, compensado pelo menor caixa usado nas atividades de

financiamentos, no montante de R$ 890,5 milhões, principalmente devido

menor pagamento de principal de empréstimos e

debênutures.
Investimentos de curto prazo
Os saldos da conta de investimentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 1.607,0
milhões e R$ 1.368,3 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 17,4% é
explicado principalmente pelas aplicações no montante de R$ 8.906,4 milhões, pela receita auferida nas aplicações no
montante de R$ 133,9 milhões, compensados pelos resgates realizados no montante de R$ 8.812,8 milhões (principal e
juros).
Consumidores, revendedores, concessionárias e permissionárias
Os saldos da conta de consumidores, revendedores, concessionárias e permissionárias em 31 de dezembro de 2014 e
2013 eram de R$ 1.762,9 milhões e R$ 1.262,8 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o
aumento de 39,6% é explicada principalmente:
(i)

na controlada indireta AES Eletropaulo, principalmente ao saldo a receber de energia vendida no curto prazo (aumento

de R$327,5 milhões), em virtude da Companhia ter ficado sobrecontratada e ter vendido energia no mercado de curto prazo
nos meses de julho a dezembro de 2014. Os saldos a receber desta venda são liquidados financeiramente pela CCEE –
Câmara de Comercialização de

energia Elétrica. A provisão para créditos de liquidação duvidosa aumentou R$ 6,7

milhões, correspondendo R$165,6 milhões de provisões compensadas por R$69,2 milhões de reversões e R$ 89,7 milhões
de baixas para perdas.
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(ii) como compensação, na controlada AES Tietê, houve redução, ocasionada principalmente por não ter efetuado vendas
no MRE e Spot em novembro e dezembro de 2014.
Outros tributos compensáveis
Os saldos da conta outros tributos compensáveis em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 176,7 milhões e R$ 152,5
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 15,9% ocorreu principalmente:
(i)

na controlada AES Tietê, pelo aumento de R$ 49,3 milhões ocasionada principalmente pelo aumento do PIS e

COFINS, devido a maior compra de energia verificada no exercício.
(ii)

na controlada indireta AES Eletropaulo pelo ICMS a recuperar, o qual teve redução de R$19,6 milhões devido às

reversões ocorridas durante o ano de 2014. Este crédito de ICMS foi gerado para a Companhia em contrapartida a valores
a serem devolvidos para os clientes, sendo originados pela diferença de alíquota cobrada dos clientes de áreas coletivas
de conjunto de prédios residenciais (condomínios), com o consequente enquadramento da alíquota do ICMS de 25% para
18% para estes clientes, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.
Contas a receber - acordos
Os saldos de contas a receber - acordos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 99,9 milhões e R$ 72,8
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 37,2% é explicada principalmente pela
redução de R$30,6

milhões na provisão para créditos de liquidação duvidosa, que durante o ano de 2014 apresentou

reversões no montante de R$24,8

milhões e baixas para perdas no montante de R$44,0 milhões, compensados pelas

provisões de R$38,2 milhões.
Outros créditos
Os saldos da conta outros créditos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 259,5 milhões e R$ 164,4 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 57,8% ocorreu principalmente:
(i)

na controlada AES Tietê, aumento ocasionado pelas garantias depositadas para a Câmara de Comercialização de

Energia Elétrica, no

montante de R$ 26,9 milhões, com o objetivo de cumprir exigências na compra de energia no MRE e

Spot, o que não ocorreu em 31 de dezembro de 2013.
(ii) na controlada indireta AES aumento ocasionado principalmente (i) pelo registro de R$49,7 milhões a receber da alienação
de imóvel situado no Cambuci, decorrente da assinatura da escritura pública de venda realizada em dezembro de 2014; (ii)
pelo aumento de R$101,5 milhões no saldo de repasse da CDE para cobrir descontos na tarifa; compensados parcialmente
(iii) pelo efeito negativo de R$53,6 milhões no saldo de repasse da CDE para cobrir custos de energia, já que em 2014 não
há saldo registrado.
Ativo financeiro setorial, líquido
Os saldos do ativo financeiro setorial líquido em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$140,9 milhões e zero,
respectivamente.

Os diretores da Companhia esclarecem que tal variação é decorrente do registro do ativo financeiro

setorial líquido em contrapartida à receita operacional líquida, após aplicação prospectiva da OCPC 08 – Reconhecimento
de determinados ativos e/ou passivos das distribuidoras de energia elétrica – a partir do exercício findo em 31 de dezembro
de 2014.
Ativo não circulante
Tributos e contribuições sociais diferidos
Os saldos da conta tributos e contribuições sociais diferidos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 549,3
milhões e R$ 316,4 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia esclarecem que o aumento de 73,6% é
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decorrente, principalmente na controlada indireta AES Eletropaulo, devido à: (i) impacto de R$70,6 milhões relativo aos
tributos diferidos sobre os ajustes de avaliação atuarial de 2014; (ii) impacto positivo de R$219,4 milhões referente à reversão
dos tributos diferidos sobre ativos e passivos

regulatórios; compensados parcialmente (iii) pela realização de tributos

diferidos ativos relacionados a prejuízo fiscal e base

negativa no montante de R$ 34,0 milhões e (iv) pelo impacto

decorrente da atualização do ativo financeiro da concessão no montante de R$18,8 milhões.
Tributos a recuperar
O saldo desta conta passou de R$ 89 ,1 milhões, em 31 de dezembro de 2013, para R$ 79 , 9 milhões, na mesma data
de 2013, repre sentando uma redução de 10,3%. Os diretores da Companhia esclarecem que esta redução de R$ 9,2
milhões é decorrente exclusivamente da realização do benefício fiscal gerado pela incorporação do ágio, originalmente
pago pela empresa AES Gás Ltda. e AES Tietê Participações S.A., quando da aquisição de participações na AES Tietê
e que têm por fundamento econômico a expectativa de resultados futuros da controlada AES Tietê.
Cauções e depósitos vinculados
Os saldos da conta cauções e depósitos vinculados em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 500,1 milhões
e R$

527,7 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 5,2% é explicada

principalmente:
(i)

na controlada indireta AES Eletropaulo, redução justificada pelos resgates no montante de R$83,3 milhões (basicamente

de depósitos

judiciais vinculados a processos trabalhistas e cíveis), compensados parcialmente pelas aplicações de

R$23,4 milhões e pelas
(ii)

atualizações monetárias no montante R$29,9 milhões.

na controlada AES Tietê, redução ocasionada pelos resgates dos depósitos vinculados de litígios fiscais no montante

de R$ 2,8 milhões e trabalhistas no montante de R$ 1,3 milhão. Esta redução foi parcialmente compensada pelo registro
de atualização monetária de R$ 0,3 milhão e por novos depósitos relativos a processos trabalhistas no montante de R$
1,3 milhão.
Outros créditos
Os saldos da conta outros créditos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 142,8 milhões e R$ 92,2 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 54,9% foi ocasionado principalmente na
controladora indireta AES Eletropaulo, pelo registro de R$40,7 milhões a receber da alienação de imóvel situado no
Cambuci, decorrente da assinatura da escritura pública de venda realizada em dezembro de 2014.
Ativo financeiro de concessão
Os saldos da conta ativo financeiro de concessão em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$1.980,8 milhões e
R$1.386,9 milhões, respectivamente. Os ativos classificados como financeiros representam a parcela estimada dos
investimentos

realizados e que não serão amortizados até o final da concessão, sobre a qual a controlada indireta AES

Eletropaulo possui o direito

incondicional de receber dinheiro ou outro ativo financeiro do poder concedente a título de

indenização pela reversão da infraestrutura do serviço público.
Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 42,8% no saldo é explicado (i) pelas adições provenientes ao ativo
intangível em curso de R$555,4 milhões, (ii) pela atualização do valor justo no montante de R$55,2 milhões, compensados
parcialmente (iii) pela realização de baixas no montante de R$16,9 milhões.
Ativo financeiro setorial, líquido
Os saldos do ativo financeiro setorial líquido em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$129,5 milhões e zero,
respectivamente.

Os diretores da Companhia esclarecem que tal variação é decorrente do registro do ativo financeiro
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setorial líquido em contrapartida à receita operacional líquida, após aplicação prospectiva da OCPC 08 – Reconhecimento
de determinados ativos e/ou passivos das distribuidoras de energia elétrica – a partir do exercício findo em 31 de dezembro
de 2014.
Imobilizado
Os saldos da conta imobilizado líquido em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 3.537,7 milhões e R$ 3.550,1
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução observada de R$ 12,4 milhões foi
ocasionada pelo registro da depreciação no montante de R$ 190,6 milhões, pelas baixas no montante de R$ 1,4 milhões,
pelas transferências do imobilizado em curso para a rubrica “intangíveis” no montante de R$ 1,0 milhões, compensados
parcialmente pelas adições no montante de R$

178,3 milhões (principalmente pelos investimentos em manutenção e

modernização das unidades geradoras da controlada AES Tietê).
Intangível
Os saldos da conta intangível em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 6.663,1 milhões e R$ 7.478,4 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 10,9% é decorrente:
(i)

das amortizações de ativo intangível de concessão, decorrentes da aquisição de participações em controladas, que

anteriormente à adoção das normais internacionais de contabilidades estavam classificados com ágio, no montante de
R$ 137,3 milhões, reconhecidas no exercício da controladora Brasiliana e da controlada AES Elpa;
(ii)

na controlada indireta AES Eletropaulo, pelas transferências para o ativo financeiro da concessão no montante de

R$555,4 milhões, pela amortização registrada de R$468,0 milhões (incluindo amortização de obrigações especiais), pelas
baixas no montante

de R$77,3 milhões, compensadas parcialmente pela aquisição de ativos intangíveis da concessão no

montante de R$423,3 milhões.
(iii)

na controlada AES Tietê, ocasionada pelo reconhecimento da amortização de uso do bem público e de outros bens

intangíveis no montante de R$ 7,4 milhões, parcialmente compensada por aquisições de software no valor de R$ 6,9 milhão.
Provisão para redução ao provável valor de realização de ativos
Os saldos da conta provisão para redução ao provável valor de realização de ativos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
eram de R$ 376,1 milhões e R$ 399,8 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução
de 5,9% foi ocasionada, na controlada AES Uruguaiana, pelo montante líquido de R$ 23,7 milhões referente, principalmente,
pelo reconhecimento da depreciação sobre os itens do ativo imobilizado (para o qual há provisão para redução de seu valor
integral).

Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores
Os saldos da conta fornecedores em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$1.752,9 milhões e R$ 1.039,1 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 68,7% foi ocasionado principalmente:
(i)

na controlada indireta AES Eletropaulo, pelo maior saldo a pagar de materiais e serviços (aumento de R$77,5

milhões) e pelo aumento do saldo a pagar de energia comprada em leilões (CCEAR), bilaterais e Itaipu, devido
basicamente aos reajustes contratuais ocorridos no exercício.
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(ii)na controlada AES Tietê, ocasionado pelo maior custo com compra de energia, especificamente no mercado de curto
prazo, em função do aumento do volume de compra de energia neste mercado e aumento do preço do PLD médio, o
qual foi impactado pelo cenário hidrológico desfavorável verificado no exercício, compensado pela redução de materiais e
serviços em R$ 27,1 milhões.O saldo apresentado é composto pelas compras ocorridas no mercado nos meses de novembro
e dezembro.
Empréstimos e financiamentos
O saldo da conta empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 era de R$ 569,4 milhões e R$ 68,8
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 727,6% ocorreu na controlada AES
Tietê em função da 2ª emissão de Nota Promissória no valor de R$500.000, ocorrida em 22 de dezembro de 2014, junto
aos Bancos Santander, BTG e HSBC, com prazo final de vencimento em dezembro de 2015.
Debêntures
O saldo da conta debêntures em 31 de dezembro de 2014 e 2013 era de R$ 845,3 milhões e R$ 367,9 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 129,8% ocorreu:
(i)

na controlada AES Tietê, pela transferência de principal do não circulante para o circulante da 1ª emissão de debêntures

no montante de R$ 300,0 milhões, à provisão de encargos no montante de R$ 128,0 milhões e à amortização de custos a
amortizar no montante

de R$ 1,1 milhão, compensado pelo pagamento de principal da 1ª emissão de debêntures no

montante de R$ 300,0 milhões, ao pagamento de encargos no montante de R$ 122,9 milhões, pela transferência do não
circulante para o circulante de custos a amortizar

no montante de R$ 0,7 milhão e ao ingresso de custos a amortizar no

montante de R$ 0,2 milhão.
(ii)na controlada indireta AES Eletropaulo, pela transferência de R$102,3 milhões do não circulante para o circulante; ingresso
de

R$350,0 milhões, referentes a 16ª emissão; amortização dos custos de transação de R$13,8 milhões; provisão de

encargos financeiros de R$280,5 milhões, compensados parcialmente pelo pagamentos de principal no montante de
R$20,0 milhões; pelo pagamentos de encargos financeiros no montante de R$252,8 milhões; e diferimento de novos
custos de transação no montante de R$1,7 milhões.
Subvenções governamentais
Os saldos da conta subvenções governamentais eram R$ 2,5 milhões e R$ 1,4 milhões em 31 de dezembro de 2014
e 2013, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 78,6% é atribuído à controlada
indireta Eletropaulo pelas transferências das subvenções governamentais provenientes do não circulante no montante de
R$ 1,7 milhão e aos ingressos de R$1,3 milhão, compensados parcialmente pelas amortizações de R$ 1,9 milhão.
Imposto de renda e contribuição social a pagar
O saldo desta conta passou de R$ 414,1 milhões, em 31 de dezembro de 2013, para R$ 162,4 milhões, na mesma data
de 2014, representando uma redução de 60,8%. Os diretores da Companhia entendem que esta redução é reflexo das
provisões mensais de IRPJ e CSLL durante o exercício de 2014, quando a controlada AES Tietê atingiu um lucro antes
dos tributos inferior em 48,7% em relação ao ano anterior. Após cálculo do ajuste anual do imposto devido, o pagamento
ocorre até o último dia do mês subsequente.
Outros tributos a pagar
Os saldos da conta de outros tributos a pagar em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 561,8 milhões e R$ 266,3
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 111,0% foi ocasionado principalmente:
(i)

na controlada indireta AES Eletropaulo, pelo saldo de ICMS, em função dos parcelamentos solicitados ao Governo

de São Paulo para os períodos de apuração de agosto a outubro de 2014, montando R$226,1 milhões.
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(ii )

na controlada AES Tietê, pelo aumento de PIS e COFINS a recolher devido ao aumento de venda de energia no mercado

de curto prazo.
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Esta conta reflete o saldo a ser pago para os acionistas da Companhia, bem como os montantes a serem pagos para os
acionistas minoritários de suas controladas. Os saldos da conta dividendos e juros sobre capital próprio a pagar em 31 de
dezembro de 2014 e

2013 eram de R$ 6,2 milhões e R$ 68,2 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia

entendem que a redução de 90,9% ocorreu devido ao pagamento no montante de R$68,6 milhões por conta de
dividendo obrigatório da controlada indireta AES Eletropaulo no exercício de 2014 e que se encontrava em saldo em
2013.
Encargos tarifários e do consumidor a recolher
Os saldos da conta encargos tarifários e do consumidor a recolher em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$60,2
milhões e R$11,2 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento R$49,0 milhões é
originado no saldo da CDE da controlada indireta AES Eletropaulo, cujas parcelas não foram pagas a partir de outubro de
2014 devido à suspensão obtida judicialmente contra a Eletrobrás.
Provisões para processos judiciais e outros
O saldo da conta provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2014 e 2013 era de R$ 184,3
milhões e R$ 202,7 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 9,1% é justificado
principalmente pela

redução observada na controlada indireta AES Eletropaulo, motivada pelas transferências para o

circulante do montante de R$85,3

milhões, somado às reversões no montante de R$54,6 milhões, compensados

parcialmente pelas provisões no montante de R$96,6

milhões (principalmente de processos trabalhistas) e atualizações

monetárias de R$27,4 milhões.
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética
Os saldos da conta de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de
R$ 49,0

milhões e R$ 55,2 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 11,2% é

explicada principalmente:
na controlada AES Tietê, uma redução de 24,8%, justificada pelas realizações de projetos de pesquisa e

(i)

desenvolvimento voltados ao setor elétrico, no montante de R$ 28,0 milhões, somado às transferências do circulante
para o não circulante de R$ 6,8 milhões,

compensados pelas provisões mensais de projetos no montante de R$ 32,1

milhões, compensada parcialmente;
(ii)

na controlada indireta AES Eletropaulo, por aumento de 12,1% motivado pela atualização monetária no montante

de R$4,9 milhões, compensada pelas transferências para o circulante no valor de R$3,2 milhões.
Outras obrigações
Os saldos da conta outras obrigações em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 240,1 milhões e R$ 246,1
milhões,

respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 2,4% se deu principalmente na

controlada indireta AES

Eletropaulo, decorrente principalmente das devoluções aos clientes de áreas coletivas de

conjuntos de prédios residenciais (condomínios) na forma de crédito em fatura. Este montante foi originado pela diferença
de alíquota de ICMS cobrada, com o consequente enquadramento da alíquota do ICMS de 25% para 18% para estes
clientes, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.
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PASSIVO
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos
Os saldos da conta empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$457,4 milhões e R$499,4
milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 8,4% é explicada principalmente pela
controlada indireta AES Eletropaulo por:
(i)

transferências do não circulante para o circulante de R$62,9 milhões;

(ii)

movimentação líquida das subvenções governamentais no montante de R$8,5 milhão; compensados parcialmente

(iii)

ingresso nova parcela do FINEP no montante de R$29,4 milhões.

Debêntures
O saldo da conta debêntures em 31 de dezembro de 2014 e 2013 era de R$ 2.810,3 milhões e R$ 2.912,8 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 3,5% foi ocasionada:
(i)

na controlada indireta AES Eletropaulo ocasionada pelas transferências de R$102,3 milhões do não circulante para o

circulante;
(ii)

na controlada AES Tietê, pela transferência do não circulante para o circulante de principal da 1ª emissão de

debêntures no

montante de R$ 300,0 milhões e ao ingresso de custos a amortizar no montante de R$ 1,0 milhão,

compensado pelo ingresso da 3ª Emissão de Debêntures, no montante de R$ 300,0, somado à transferência do não circulante
para o circulante de custos a amortizar, no montante de R$ 0,7 milhão.
Subvenções governamentais
Os saldos eram R$ 10,5 milhões e R$ 3,7 milhões em 31 de dezembro de 2014 e 2013, respectivamente. Os diretores da
Companhia entendem que o aumento de 183,8% é atribuído aos ingressos na controlada indireta AES Eletropaulo
de R$8,5 milhões compensados pelas transferências para o circulante no montante de R$ 1,7 milhão.
Obrigações com entidade de previdência privada
Os saldos da conta obrigações com entidade de previdência privada em 31 de dezembro de 2014 e 2013 era de R$2.818,8
milhões e R$2.553,2 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 10,4% é
decorrente do ajuste de avaliação atuarial na controlada indireta AES Eletropaulo no montante de R$207,8 milhões,
em função da redução da taxa

de desconto utilizada para apuração das obrigações atuariais, além das despesas

incorridas no exercício no montante de R$282,5 milhões, parcialmente compensados pelos pagamentos de contribuições
no montante de R$224,7 milhões.
Provisões para processos judiciais e outros
Os saldos da conta provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 402,5
milhões e R$ 419,0 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 3,9% é justificada
principalmente:
(i)

na controlada AES Tietê, ocasionada pelas transferência de processos de meio ambiente, trabalhistas e cíveis do

não circulante

para o circulante no montante de R$ 10,9 milhões, reversões de processos trabalhistas e Itaipú, no

montante de R$ 1,4 milhão,

compensado pelas atualizações monetárias de R$ 6,7 milhões e provisões no montende

de R$ 2,0 milhões (trabalhistas e meio ambiente).
(ii)

na controlada indireta AES Eletropaulo, pelas transferências para o circulante no montante de R$85,3 milhões,

somado às

reversões no montante de R$54,6 milhões, compensados parcialmente pelas provisões no montante de

R$96,6 milhões (principalmente de processos trabalhistas) e atualizações monetárias de R$27,4 milhões.
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Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética
Os saldos da conta pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de
R$ 27,0

milhões e R$ 15,4 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que o aumento de 75,3% é

explicada principalmente:
(i)

na controlada indireta AES Eletropaulo, pela atualização monetária no montante de R$4,9 milhões, compensada pelas

transferências para o circulante no valor de R$3,2 milhões.
(ii)

na controlada AES Tietê, devido às transferências do circulante para o não circulante no montante de R$ 6,8 milhão,

somado às atualizações monetárias, no montante de R$ 1,3 milhão..
Outras obrigações
Os saldos da conta outras obrigações em 31 de dezembro de 2013 e 2012 eram de R$ 27,1 milhões e R$ 63,4
milhões, respectivamente. Os

diretores da Companhia entendem que a redução de 57,3% foi ocasionada

substancialmente na controlada

indireta AES Eletropaulo, pela alienação de imóvel situado no Cambuci. Os valores

recebidos antes da assinatura da escritura estavam sendo registrados como “adiantamento relacionado à venda de bens”,
sendo que, após a assinatura da escritura pública

de venda do imóvel, foi transferida sua propriedade e posse para a

compradora. Foi revertido R$81,8 milhões para o resultado de

2014, compondo parte do ganho na alienação de bens e

direitos.
Patrimônio líquido
Os saldos do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 3.682,2 milhões e R$ 3.948,8 milhões,
respectivamente. Os diretores da Companhia entendem que a redução de 6,8% foi ocasionada pelo lucro líquido do exercício
de R$

81,9 milhões somados ao ajuste de dividendos prescritos de controladas no montante de R$ 3,9 milhões e

diminuído pelo efeito reflexo do ajuste de avaliação atuarial de controladas no montante de R$ 47,6 milhões e também
pela destinação de dividendos no montante de R$ 304,8 milhões.
Participação de acionistas não controladores (apresentada como parte integrante do patrimônio líquido)
Os saldos da participação de acionistas não controladores em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram de R$ 2.220,7
milhões e R$ 2.589,6 milhões, respectivamente. Os diretores da Companhia esclarecem que esse saldo representa a
participação de acionistas não controladores no patrimônio liquido das controladas AES Elpa (1,74% do capital total), AES
Eletropaulo (65,13% do capital total) e AES Tietê (47,45% do capital total). A redução deve-se basicamente pelos dividendos
declarados aos mesmos, somados ao efeito reflexo do ajuste de avaliação atuarial, compensados parcialmente pelo
lucro líquido do exercício atribuído aos acionistas não controladores.
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a.

resultado das operações da Companhia, em especial: i) descrição de quaisquer componentes importantes da

receita; e ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita operacional da Companhia é composta essencialmente pelo faturamento do consumo de energia dos
consumidores da controlada indireta e direta AES Eletropaulo, somando R$ 14.509,0 milhões no exercício findo em
31 de dezembro de 2015 (Receita Bruta). A tarifa cobrada dos consumidores é definida anualmente pela ANEEL,
sendo que quaisquer modificações nas regras vigentes para o setor ou na metodologia de cálculo das tarifas podem
afetar a receita da AES Eletropaulo. Além disto, o volume de energia faturado da base de clientes da AES Eletropaulo
reflete as mudanças na economia da região metropolitana de São Paulo, onde a representatividade do setor de serviços
tem aumentado em relação à produção industrial. Os diretores entendem que a carteira diversificada de clientes, somada
à renda média dos clientes residenciais superior à média nacional, reduz os riscos de diminuição do consumo na área
de concessão, dado que o mercado residencial tende a ser menos sensível às oscilações da economia do que o mercado
comercial e industrial, que reagem mais rapidamente a reduções no ritmo de desenvolvimento e crescimento econômico.
Vale mencionar também que ao longo dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015, as receitas da
controlada AES Tietê decorreram do suprimento de energia elétrica. Desde o início de 2006, quase a totalidade da garantia
física da AES Tietê está contratada no longo prazo por meio de um contrato bilateral de compra e venda de energia
elétrica assinado com a AES Eletropaulo, cujas receitas equivalem aproximadamente a 65,0% de toda a receita bruta em
2014. A AES Tietê ainda obtém receitas

adicionais com a comercialização de energia para clientes livres, que

representaram aproximadamente 6,8% da receita bruta de 2014. Além disso, após as exclusões do consumo próprio
e perdas elétricas de transmissão, os volumes excedentes são direcionados: primeiramente ao MRE e posteriormente
vendidos ao mercado spot pela CCEE. Em 2015, as receitas com as operações realizadas na CCEE equivalem a
aproximadamente 28,5% de toda a receita bruta da Companhia.
Já no caso da controlada AES Serviços Tc (anteriormente denominada AES Infoenergy) até o final de 2011, o foco da
controlada era comercialização de energia elétrica. A partir do início de 2012, o foco passou a ser a prestação de serviços
técnicos comerciais

de corte, religação, modificação, aferição, verificação e ligação de energia elétrica e outros,

principalmente com a controlada AES Eletropaulo, conforme anuência da ANEEL por meio do despacho nº 177/2012. Em
2015, a receita bruta verificada na controlada era de R$ 27,1 milhão.
(ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os diretores entendem que os resultados das operações da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2013,

31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, são significativamente afetados por inúmeros fatores,

inclusive:
•

alteração nos custos das controladas AES Eletropaulo e AES Tietê, incluído o preço de energia;

•

alterações nas tarifas de energia que a controlada AES Eletropaulo poderá cobrar de seus clientes decorrente de revisão

e reajustes tarifários homologados pela ANEEL;
•

disponibilidade de energia para atendimento sem restrições ao mercado;

•

condições econômicas no Brasil em geral e na área de concessão da AES Eletropaulo;

•

mudanças na regulação e legislação do setor elétrico;
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•

condições hidrológicas do Sistema Elétrico Nacional (SIN);

•

resultados das disputas judiciais e outros;

•

variação cambial e de taxa de juros;

•

alterações nos custos com manutenção na controlada AES Uruguaiana; e

•

retorno da operação comercial, mesmo que temporário, da controlada AES Uruguaiana.

b.

variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes

e introdução de novos produtos e serviços

Os diretores da Companhia esclarecem que o setor elétrico segue um modelo que define tarifas para o ciclo tarifário de
1 ano. No caso da controlada AES Eletropaulo, o ano tarifário vai de 4 de julho de um ano até 3 de julho do ano
seguinte. Neste modelo são consideradas estimativas para os custos com encargos do setor, compra de energia
(inclusive a energia de Itaipu que é precificada em dólar), entre outros, que são considerados não-gerenciáveis pela
AES Eletropaulo. A Demonstração de Resultados do Exercício (“DRE”) da AES Eletropaulo sempre refletirá na receita
a tarifa homologada que incluiu a expectativa desses custos não gerenciáveis. Desta forma, a medida que são apurados
os custos reais, os resultados da AES Eletropaulo serão afetados por qualquer oscilação entre o valor realizado e aquele
considerado na tarifa. Porém, para fins de modicidade tarifária junto à ANEEL a AES Eletropaulo constituirá no Balanço
Regulatório uma conta de CVA para registrar qualquer variação entre o custo projetado e o real, especificamente dos
itens não gerenciáveis, para posterior cobrança e/ou devolução de diferença para os consumidores.
Em relação a sua controlada AES Tietê, os diretores esclarecem que quase a totalidade de sua receita bruta (65%
verificado para 2014) é advinda do contrato bilateral com a AES Eletropaulo. O preço praticado pelo contrato bilateral
com a AES Eletropaulo foi

fixado em 2000, na data de sua assinatura, com base na regulamentação vigente que

estabelecia o Valor Normativo (VN) como parâmetro de preço para contratações bilaterais. Desde então, esse preço é
reajustado anualmente, no mês de julho, pela variação acumulado do IGP-M nos últimos 12 meses, conforme previsto no
contrato.
c.

impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros

no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante

Controlada AES Eletropaulo:
Os diretores da Companhia esclarecem que a situação financeira e o resultado das operações da controlada AES
Eletropaulo são afetados

pela inflação, pelas tarifas praticadas nos leilões de venda de energia e pelo PLD (Preço de

Liquidação das Diferenças), utilizado para precificar a energia no mercado de curto-prazo, e que refletem a
oferta/demanda e situação hidrológica do país. Além disso, a situação financeira e o resultado das operações da
controlada AES Eletropaulo são afetados também pelas características da fonte da energia comercializada, pelas
oscilações nas tarifas cobradas dos consumidores e pelos encargos setoriais, os dois últimos homologados anualmente
pela ANEEL, sendo que as variações são reconhecidas nas tarifas cobradas dos consumidores por meio do
mecanismo de CVA, cujo custo adicional ou inferior ao

homologado na tarifa será compensando no próximo reajuste

tarifário.
Inflação/ Taxa de Câmbio: A maioria dos custos e despesas da controlada AES Eletropaulo é denominada em
Reais e está atrelada aos índices de medição da inflação, exceto pela tarifa de compra de energia das quotas de
Itaipu, que é denominada em dólar, sendo que as variações da taxa de câmbio desse contrato também são reconhecidas
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nas tarifas de distribuição por meio do mecanismo da CVA, cujo custo

adicional ou inferior ao homologado na tarifa será

compensado no próximo reajuste tarifário.
CDI: A controlada AES Eletropaulo está exposta às taxas de juros cobradas nos financiamentos e não possui divida
significativa denominada

em moeda estrangeira. Maiores informações sobre as características da dívida da controlada

podem ser obtidos no item 10.1 (f).
Controlada AES Tietê:
Com relação a situação financeira e o resultado das operações da controlada AES Tietê, os diretores esclarecem que os
mesmos são afetados pela inflação, uma vez que a maioria dos custos e despesas operacionais tendem a seguir índices
de inflação, como o contrato bilateral com a AES Eletropaulo que responde for cerca de 65% da Receita Operacional
Bruta da Companhia. Os custos e despesas operacionais e os resultados financeiros da AES Tietê são principalmente
influenciados pelo IGP-M, CDI e IPCA, conforme explicado nos parágrafos abaixo:
Inflação (IGP-M e IPCA): a maior parte dos custos e despesas operacionais da AES Tietê está atrelada principalmente
aos indicadores de inflação, tais como IGP-M e IPCA. As rubricas com maior correlação com estes índices de inflação
são (i) pessoal,
(ii) material e serviços de terceiros (iii) compensação financeira pelo uso de recursos hídricos e demais taxas regulatórias
e (iv) encargos de conexão e transmissão de energia. A soma destas linhas representou, em 2014, aproximadamente
14% do total de custos e despesas operacionais desconsiderando depreciação e amortização.
CDI: A variação do CDI afeta diretamente as receitas financeiras da AES Tietê, visto que suas disponibilidades são
representadas por operações de curto prazo, com rentabilidade média em torno de 101,78% 101,68% e do CDI em 2013 e
2014 respectivamente.

O CDI e o IPCA são os fatores de risco atrelados ao endividamento da AES Tietê, visto que suas dívidas financeiras, as
debêntures emitidas em em maio de 2013 (2ª emissão) com valor principal de R$ 498 milhões e em março de 2014
(3ª emissão) com valor principal de R$ 300 milhões, possuem custo de CDI + 0,79% a.a e 108,2% do CDI
respectivamente. A s d e b ê n t u r e s e m i t i d a s em dezembro de 2015 (4ª emissão) com valor principal de R$
594 milhões, possuem custo conforme tabela abaixo.

Em Milhões
Dívidas

Montante

Vencimento

Custo Nominal

2ª emissão de Debêntures

499,9

Mai/19

CDI + 0,79% AA

3ª emissão de Debêntures

307,1

Mar/20

108,20% CDI

4ª emissão de Debêntures – 1ª série

143,8

Dez/16

CDI + 1,55% aa

4ª emissão de Debêntures – 2ª série

149,0

Dez/18

CDI + 2,15% aa

4ª emissão de Debêntures – 3ª série

291,0

Dez/20

IPCA + 8,43% aa

Em comparação ao último ano, no entanto, a variação da taxa média do CDI (CETIP) foi de 25bps, saindo de 10,7% a.a. em
2014 para 13,4%, em 2015.
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Taxa de Câmbio: Como os custos e despesas operacionais da AES Tietê, bem como a totalidade das suas receitas, são
denominados em Reais, ela não está significativamente exposta à variação da taxa de câmbio. A variação do dólar norteamericano frente ao real afeta somente o resultado financeiro da Companhia, visto que a única obrigação denominada em
moeda estrangeira é um provisionamento referente à discussão judicial da redistribuição das cotas de Itaipu cujo valor
é corrigido pela variação cambial. Ao final dos exercícios sociais de 2013, 2014 e 2015 os montantes provisionados eram
de, R$ 10,9 milhões, R$ 14,8 milhões e R$ 8,7 milhões, respectivamente.
Controladas AES Uruguaiana e AES Serviços:
No caso da controladas AES Uruguaiana e AES Serviços, a variação da taxa Selic afeta diretamente suas receitas
financeiras, visto que suas disponibilidades são representadas por operações de curto prazo.
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financeiras
a.

introdução ou alienação de segmento operacional

Os diretores esclarecem que a Companhia está autorizada a operar como concessionária de uso do bem público na produção
e comercialização de energia elétrica, na condição de Produtor Independente de Energia, e tem suas atividades regulamentadas
e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, a Companhia tinha como atividade principal a participação direta ou
indireta no capital de outras sociedades. Após a cisão parcial e incorporação, conforme descrito no item 10.9 deste Formulário
de Referência, a Companhia se concentrou exclusivamente no segmento de geração de energia elétrica, representado pelas
atividades da incorporada AES Tietê.

b.

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Conforme mencionado no item anterior, os diretores da Companhia destacam:
(i) 2013: Os diretores da Companhia esclarecem que não houve alienação ou aquisição de participação societária em 2013.
(ii) 2014: Os diretores da Companhia esclarecem que não houve alienação ou aquisição de participação societária em 2014.
(iii) 2015: Em 31 de dezembro de 2015, o processo de reorganização foi realizado por meio da cisão parcial da Companhia e
versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações S.A.. A Companhia passou a deter o controle direto e exclusivo da AES
Tietê e a Brasiliana Participações passou a deter o controle, direto ou indireto, de todas as demais sociedades (Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo ou Eletropaulo, AES Elpa S.A., AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. e AES Serviços
TC Ltda.). Na etapa subsequente, a AES Tietê foi incorporada pela Companhia Brasiliana de Energia e consequentemente foi
extinta, sendo esta última, a entidade legal remanescente e cuja denominação social foi alterada para AES Tietê Energia S.A..
Neste sentido, os diretores da Companhia entendem que a referida reorganização trouxe impactos significativos às
demonstrações contábeis. Sendo: (i) A Companhia somente está apresentando o balanço patrimonial consolidado em 31 de
dezembro de 2014 e 2013, visto que em 31 de dezembro de 2015 foi finalizado o processo de reorganização societária, quando
a Companhia deixou de possuir investimentos em outras sociedades;e (ii) Para as demonstrações contábeis, a Companhia
apresenta todos os demais demonstrativos demonstrando a posição controladora e a consolidada em 31 de dezembro de 2015,
2014 e 2013, e com destaque para o efeito da cisão de ativos a passivos (denominadas “operações descontinuadas”), visto que
o controle deixou de existir somente no último dia do exercício, ou seja, a Companhia perdeu o controle em parte de seus
investimentos em 31 de dezembro de 2015. Dessa forma, O resultado das operações em investimentos cindidos (excontroladas) e itens relacionados aos mesmos, foram reclassificados para a rubrica “operações descontinuadas”.

c.

Eventos ou operações não usuais

A Companhia não passou por eventos ou realizou operações não usuais que possam impactar suas demonstrações
contábeis.
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a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Os diretores da Companhia esclarecem que, para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 não houve mudanças
significativas nas práticas contábeis
Os diretores da Companhia esclarecem que, para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, foi adotada a OCPC
07 – Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral - no referido exercício, verificando
a relevância das informações divulgadas em suas demonstrações contábeis e informações intermediárias. Desta forma, os
diretores afirmam que a Companhia está em conformidade com os pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC até a data
atual.
Os diretores da Companhia esclarecem que, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, houve a mudança na prática
contábil relativa aos benefícios de aposentadoria, visto que a Companhia adotou o pronunciamento técnico CPC 33 (R1) Benefícios a empregados – a partir de 1º de janeiro de 2013. Os diretores da Companhia afirmam que os principais impactos
decorrentes da aplicação dessa norma são (i) a eliminação do critério do corredor; e (ii) o cálculo da estimativa do retorno
dos ativos utilizando a mesma taxa de desconto utilizada no cálculo do passivo atuarial. Para a Companhia, a aplicação desta
norma requer a descontinuação do método do corredor e o consequente registro da perda atuarial não registrada em
contrapartida a outros resultados abrangente.
Os diretores da Companhia esclarecem que, para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 não houve mudanças
significativas nas práticas contábeis.
Os pronunciamentos a seguir entrarão em vigor para períodos após a data destas demonstrações contábeis. Os possíveis
impactos decorrentes dessas adoções serão avaliados quando da emissão dos pronunciamentos técnicos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis:
•

IFRS 9 – Instrumentos Financeiros;

•

IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes;

•

IFRS 16 - Lease;

•

Modificações à IFRS 11 - Contabilização para Aquisições de Participações

•

Modificações à IAS 1 – Iniciativa de Divulgação;

•

Modificações à IAS 16 e IAS 38 – Esclarecimentos dos métodos de depreciação e amortização aceitáveis;

•

Modificações à IAS 27 – Método de equivalência patrimonial em demonstrações financeiras separadas;

•

Modificações à IFRS 10 e IAS 28 – Venda ou contribuição de ativos entre um investidor e sua coligada ou joint venture;

•

Modificações à IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 – Entidades de investimento: Aplicando a exceção de consolidação;

•

Melhorias Anuais nas IFRSs ciclo 2012 – 2014.

b)

em Operações em Conjunto;

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Os diretores da Companhia esclarecem que, para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 não houve efeitos
significativos das alterações em práticas contábeis
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Adoção OCPC 0
Quanto à aplicação da OCPC 07 – Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral – os
diretores da Companhia entendem que a Companhia analisou e mantém constantemente em análise as informações
quantitativas e qualitativas de suas notas explicativas, divulgando somente as informações que sejam relevantes aos usuários
das suas demonstrações contábeis.
Mudanças no CPC 33 (R1) – Benefícios a empregados
A Companhia adotou em 2013, o pronunciamento técnico CPC 33 (R1) – Benefícios a empregados, aplicável a exercícios
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2013, com aplicação retrospectiva, de acordo com o pronunciamento CPC 23 – Políticas
contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro.
Os diretores da Companhia informam que os principais impactos decorrentes da aplicação dessa norma são (i) a eliminação
do critério do corredor e (ii) o cálculo da estimativa do retorno dos ativos utilizando a mesma taxa de desconto utilizada no
cálculo do passivo atuarial. Os diretores da Companhia esclarecem que a aplicação desta norma requer a descontinuação
do método do corredor e consequente registro da perda atuarial não registrada em contrapartida a outros resultados
abrangentes.
c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Os diretores da Companhia afirmam que não há ressalvas presentes nos relatórios dos auditores independentes sobre
as demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013.
Os diretores da Companhia afirmam que a apresentação das demonstrações do valor adicionado (DVA), para os exercícios
findos em 31

de dezembro de 2015, 2014 e 2013, foi realizada em atendimento à legislação societária brasileira. Estas

demonstrações foram também examinadas pelos auditores independentes e estão adequadamente representadas em todos
seus aspectos relevantes.
Adicionalmente, os diretores da Companhia afirmam que os auditores examinaram as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas preparadas originalmente por outros auditores independentes, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2014 e emitiram relatório de auditoria sem modificações. O referido exame foi necessário em função da reorganização societária
descrita no item 10.9 deste formulário de referência.
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A seguir os diretores da Companhia elencam as principais políticas contábeis consideradas críticas:
Benefícios de aposentadoria e outros benefícios pós-emprego
A Companhia patrocina planos de benefícios suplementares de aposentadoria e pensão para seus empregados, exempregados e respectivos beneficiários, com o objeto de suplementar os benefícios garantidos pelo sistema oficial da
previdência social.
O plano de aposentadoria na modalidade benefício definido tem o custo da concessão dos benefícios determinados pelo
Método da Unidade de Crédito Projetada, líquido dos ativos garantidores do plano. A avaliação atuarial e suas premissas e
projeções são revisadas e atualizadas em bases anuais, ao final de cada exercício, ou em período inferior, quando ocorrer
eventos relevantes que requeiram uma nova avaliação atuarial.
A partir do 1º trimestre de 2013, a Companhia aplicou o CPC 33 (R1) – Benefícios a empregados. Os principais impactos
decorrentes da aplicação dessa norma são (i) a eliminação do critério do corredor e (ii) o cálculo da estimativa do retorno dos
ativos utilizando a mesma taxa de desconto utilizada no cálculo do passivo atuarial. Para a Companhia, a aplicação desta
norma requereu a descontinuação do método do corredor e o consequente registro da perda atuarial não registrada em
contrapartida a outros resultados abrangentes.
Os diretores da Companhia entendem que a aplicação do CPC 33 (R1) – Benefícios a empregados, traz maior volatilidade
ao balanço, uma vez que com a descontinuação do método do corredor, a totalidade das obrigações com o plano de
previdência passa a ser registrada como passivo da Companhia.
Os diretores da Companhia entendem que existem duas formas de apuração de resultados desse plano: a que a Companhia
calcula para atendimento à Deliberação CVM nº 695/2012 e a calculada pelo administrador do plano (FUNCESP) para fins
de atendimento às Resoluções do Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC. Os números são diferentes,
pois os cálculos seguem metodologias e premissas distintas. Enquanto que no exercício findo em 31 de dezembro de 2015,
de acordo com estudo atuarial da Companhia, foi constatado um superávit, por outro lado, na avaliação atuarial da FUNCESP,
para fins de atendimento às resoluções do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, o resultado apurado
foi de déficit.
Por esta razão, em função da limitação do valor líquido de ativo de benefício definido ao teto de ativo (asset ceiling), o ativo
registrado ficou restrito ao saldo do fundo de sobras de colaboradores desligados no valor de R$207, registrado pela
FUNCESP e poderá ser utilizado pela Companhia para deduzir contribuições futuras.
Depreciação do ativo imobilizado
A Companhia utiliza os critérios definidos na Resolução ANEEL nº 474, de 7 de fevereiro de 2012, e os preceitos do laudo
de avaliação na determinação da vida útil estimada dos bens do ativo imobilizado. Consequentemente os valores
residuais dos bens do imobilizado resultam da aplicação das vidas uteis definidas pela ANEEL e os valores residuais
que incluem o projeto básico, espelham o direito de indenização ao final do contrato de concessão com base na melhor
estimativa da administração da Companhia, inclusive amparada em posicionamento de seus assessores legais, quanto à
legislação em vigor.
Os diretores da Companhia entendem que a utilização das taxas de depreciação acima referidas é adequada a seus
negócios, representando uma estimativa próxima à expectativa dos benefícios econômicos futuros a serem gerados durante
a vida econômica destes ativos.
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A Companhia, baseada em análise da legislação pertinente e apoiada por seus assessores jurídicos, considera que
os investimentos

oriundos do projeto básico, bem como aqueles realizados e devidamente autorizados pelo Poder

Concedente, após a assinatura do contrato de concessão que não estarão totalmente depreciados ao final da concessão
serão reembolsados pelo Poder Concedente. Desta forma, a Companhia não amortiza o saldo de terrenos. Os diretores da
Companhia entendem que a utilização das taxas de depreciação acima referidas é adequada a seus negócios, representando
uma estimativa próxima à expectativa dos benefícios econômicos futuros a serem gerados durante a vida econômica destes
ativos.
Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. Após o
reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas
acumuladas de valor recuperável. A Companhia não possui ativos intangíveis de vida útil indefinida, para os quais seria
requerida a realização de teste de recuperabilidade.
O principal ativo intangível compreende o direito de operar como concessionária de uso do bem público (UBP) na produção
e comercialização de energia elétrica, na condição de Produtor Independente de Energia, conforme contrato de concessão
assinado em 20 de dezembro de 1999, o qual tem prazo de vigência de 30 anos.
A amortização do uso do bem público (UBP) é reconhecida na demonstração do resultado na rubrica de “Outras receitas e
custos”, consistente com a utilização do ativo intangível.
Ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados pelo método linear ao longo da vida útil econômica e avaliados em
relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O
período e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada
exercício social.
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, quando existentes, são mensurados como a diferença entre o
valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento da
baixa do ativo.
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração
A Companhia revisa, no mínimo, anualmente, o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável. A Companhia e sua controlada não possuíam ativos intangíveis com vidas úteis indefinidas para os quais
seriam requeridos testes de recuperação dos valores registrados.
O valor recuperável do ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor de
uso e o valor líquido de venda. O gerenciamento dos negócios da Companhia e sua controlada considera uma rede integrada
de distribuição, compondo um a única unidade geradora de caixa.
O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos
similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.
O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento de
curto prazo e das projeções de longo prazo, correspondentes ao período de concessão e não incluem atividades de
reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto
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utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de
crescimento utilizada para fins de extrapolação.
Os diretores da Companhia entendem que a periodicidade e as premissas utilizadas para a redução do valor recuperável de
um ativo estão adequadas aos negócios da Companhia.
Impostos correntes e diferidos
O imposto de renda e a contribuição social corrente sobre o lucro são contabilizados pelo regime de competência e segundo
a legislação em vigor, as alíquotas básicas são de 25% e 9% respectivamente. A administração avalia, periodicamente, a
posição fiscal de situações que requerem interpretações da regulamentação fiscal e estabelece provisões quando apropriado.
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários. A Companhia constitui provisões, com base em
estimativas cabíveis, na hipótese de assuntos identificados em fiscalizações reali zadas pelas autoridades tributárias das
respectivas jurisdições em que opera e cuja probabilidade de perda seja avaliada como provável. O valor dessas provisões
baseia-se em vários fatores, como experiência em fiscalizações anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos
tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa
ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia.
Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias. Impostos diferidos ativos são
reconhecidos para todas as diferenças temporárias na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam
disponíveis para que as estas possam ser realizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada a cada encerramento de balanço e, quando não for mais
provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo
do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado, no prazo máximo da concessão. A expectativa
de geração de lucros tributáveis futuros é determinada por estudo técnico aprovado pelos órgãos de Administração da
Companhia.
A Companhia revisa anualmente o valor contábil dos tributos diferidos ativos. As premissas utilizadas nas projeções de result
ados operacionais e financeiros e o potencial de crescimento da Companhia foram baseados nas expectativas de sua
Administração em relação ao futuro da Companhia.
Os diretores entendem que a periodicidade e as premissas utilizadas para recuperação de impostos, conforme acima
mencionadas, estão adequadas aos negócios da Companhia.
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa está constituída com base na estimativa das prováveis perdas que possam
ocorrer na cobrança dos créditos. O critério utilizado atualmente pela Companhia para constituir a provisão para créditos de
liquidação duvidosa é de análise individual de contas julgadas de difícil recebimento.
Provisão para processos judiciais e outros
A Companhia, no curso normal de suas operações, está envolvida em processos legais, de natureza cível, tributária,
trabalhista e ambiental. A Companhia constitui provisões para processos legais de acordo com orientações de seus
consultores legais e sua Administração, suficientes para cobrir perdas prováveis.
As estimativas e premissas utilizadas no registro de provisões para processos judiciais e outros são revisadas, no mínimo,
trimestralmente.
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Os diretores entendem que as estimativas e premissas utilizadas no registro de provisões para processos judiciais e outros,
bem como a periodicidade em que são revisadas estão adequadas as práticas contábeis e aos negócios da Companhia e está
consistente com o Manual de Contabilidade do Serviço Elétrico (MCSE).
Valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado
com base nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos
custos de transação.
O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de
avaliação. Essas técnicas de avaliação podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de
interesses); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros
modelos de avaliação.
Os diretores entendem que os critérios utilizados para mensurar o valor justo dos instrumentos financeiros são adequados
aos negócios da Companhia.
Distribuição de dividendos
Os dividendos aprovados a serem pagos ou fundamentados em obrigações estatutárias são registrados no passivo
circulante.
O estatuto social da Companhia estabelece a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios correspondentes a 25% do
lucro líquido ajustado. Adicionalmente, de acordo com o estatuto social, compete ao Conselho de Administração deliberar
sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários e/ou intercalares.
Na apuração do lucro líquido ajustado para fins de distribuição de dividendos é considerada a realização da mais valia dos
ativos apurada na data de transição para as normas internacionais de contabilidade, registrada na rubrica “Ajuste de
avaliação patrimonial”, no Patrimônio Líquido. Dessa forma, o incremento nas despesas de depreciação e baixas, em função
do registro da mais valia no ativo imobilizado (custo atribuído), tem efeito nulo na apuração dos dividendos da Companhia.
Desse modo, no encerramento do exercício social e após as devidas destinações legais, a Companhia registra no passivo
circulante o valor equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício social, ao passo
que registra a proposta da Administração da Companhia de distribuição de dividendos excedentes ao mínimo obrigatório
como “proposta de distribuição de dividendos adicionais” no patrimônio líquido.
A Companhia distribui juros a título de remuneração sobre o capital próprio, nos termos do Art. 9º, parágrafo 7º da Lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995, os quais são dedutíveis para fins fiscais.
Os dividendos e juros sobre o capital próprio não reclamados no prazo de três anos são revertidos para a conta de “lucros
(prejuízos) acumulados” para nova destinação, conforme previsto na legislação societária.
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Contratos de arrendamento
Os bens relacionados a contratos de arrendamento mercantil cujo controle, riscos e benefícios são substancialmente
exercidos pela Companhia (arrendamento mercantil financeiro) estão registrados como um ativo imobilizado em
contrapartida a uma conta do passivo circulante ou não circulante, conforme o caso. Os juros sobre o arrendamento
mercantil financeiro são apropriados ao resultado de acordo com a duração do contrato pelo método da taxa efetiva de
juros.
Nos contratos de arrendamento mercantil classificados como operacional, os pagamentos são reconhecidos como
despesas na demonstração do resultado, de forma linear, ao longo do prazo do arrendamento mercantil.
Reconhecimento da receita
A receita de venda inclui somente os ingressos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade. As quantias
cobradas por conta de terceiros, tais como tributos sobre vendas não são benefícios econômicos, portanto, não estão
apresentadas nas Demonstrações de Resultado. Uma receita não é reconhecida se houver uma incerteza significativa sobre
a sua realização.
a)

Receita de suprimento de energia elétrica

A receita de venda de energia elétrica é reconhecida no resultado de acordo com as regras do mercado de energia elétrica,
as quais estabelecem a transferência dos riscos e benefícios sobre a quantidade contratada de energia para o comprador. A
apuração do volume de energia entregue para o comprador ocorre em bases mensais, conforme as bases contratadas. A
receita de suprimentos de energia elétrica inclui também as transações no mercado de curto prazo.
b)

Receita de juros

A receita de juros é reconhecida com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal aplicado, sendo
a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada
do ativo financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial deste ativo.
Lucro por ação
A Companhia efetua os cálculos do lucro por ação utilizando o número médio ponderado de ações ordinárias e preferenciais
totais em circulação, durante o período correspondente ao resultado.
O lucro básico por ação é calculado pela divisão do lucro líquido do exercício pela média ponderada da quantidade total de
ações em circulação.
As ações preferenciais e ordinárias da Companhia possuem direitos econômicos equivalentes
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a.

os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço

patrimonial (off balance sheet itens), tais como: i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; ii)
carteiras de

recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando

respectivos passivos; iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção
não terminada; e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos

De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade às normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS), para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 todos os ativos e passivos detidos pela
Companhia estão registrados no balanço patrimonial. A Companhia possui contratos de compra e venda de produtos e serviços
firmados que são registrados na medida em que os produtos são recebidos ou os serviços são realizados. Portanto, os diretores
da Companhia esclarecem que não há ativos ou passivos detidos pela Companhia que não são divulgados nos balanços
patrimoniais.

b.

outros itens não evidenciados nas Demonstrações Contábeis

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia e suas controladas nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013.
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Os diretores da Companhia esclarecem que não há ativos e passivos relevantes que não estejam refletidos nas
demonstrações contábeis da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013.
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a.

investimentos, incluindo:

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento:
Os diretores esclarecem que os investimentos realizados pela Companhia ao longo dos 3 últimos exercícios sociais foram
destinados no processo de modernização e manutenção dos ativos da Companhia. O quadro a seguir mostra seus
investimentos realizados nos três exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013:
Investimentos - R$ milhões

2013

2014

2015

Investimentos

188,2

165,7

144,6

17,7

20,2

23,1

205,9

185,9

167,7

Juros Capitalizados
TOTAL

Para o período 2015-2019, conforme indicado na seção 11.1 do Formulário de Referência da Companhia, serão destinados
aproximadamente R$487,4 milhões em investimentos.
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Reorganização societária

A AES Tietê Energia S.A (anteriormente denominada Companhia Brasiliana de Energia) é a Companhia que sucede a AES
Tietê S.A. após os eventos da reorganização societária, implementada em 2015, que teve com um dos principais objetivos
fortalecer a Companhia como plataforma de crescimento exclusiva de seu controlador em geração de energia elétrica no
Brasil.

A seguir são apresentados os detalhes da reorganização.

Em 3 de junho de 2015, a Companhia e a AES Tietê S.A. (“AES Tietê”) divulgaram fato relevante no qual informaram ao
mercado a intenção de realizar uma reorganização societária (“Reorganização”) envolvendo a Companhia e a AES Tietê,
bem como as sociedades controladas direta e indiretamente por elas. A proposta da reorganização foi formalizada pelo
Acordo de Reestruturação assinado entre a AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Holdings Brasil”) e BNDES Participações S.A.
- (“BNDESPAR”), sendo posteriormente aprovada pela ANEEL, conforme Resolução Autorizativa nº 5.433 de 25 de agosto
de 2015, e pelos Conselhos de Administração da Companhia e da AES Tietê, por meio dos atos societários pertinentes,
além da obtenção das anuências dos credores. Em 26 de outubro de 2015, as Assembleias Gerais de todas as sociedades
envolvidas aprovaram todas as etapas da reorganização, sujeitas a determinadas condições suspensivas que foram
cumpridas em 28 de dezembro de 2015. Desta forma, para efeitos fiscais e societários, em 31 de dezembro de 2015 foi
finalizado o processo de reorganização societária envolvendo a Companhia e as sociedades direta e indiretamente
controladas por ela.

A reorganização foi realizada por meio da cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a Brasiliana
Participações S.A. (“Brasiliana Participações”). A Companhia passou a deter o controle direto e exclusivo da AES Tietê e a
Brasiliana Participações passou a deter o controle, direto ou indireto, de todas as demais sociedades (Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo ou Eletropaulo, AES Elpa S.A., AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. e AES
Serviços TC Ltda.). Na etapa subsequente, a AES Tietê foi incorporada pela Companhia Brasiliana de Energia e
consequentemente foi extinta, sendo esta última, a entidade legal remanescente e cuja denominação social foi alterada
para AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê Energia”). Por fim, em 4 de janeiro de 2016, a AES Tietê Energia aderiu ao Nível
2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) e
seus valores mobiliários passaram a ser negociados por meio de Units, sendo cada Unit formada por 4 (quatro) ações
preferenciais e 1 (uma) ação ordinária. As ações ordinárias e preferenciais possuem direitos econômicos equivalentes.

Após a implementação da reorganização, a AES Holdings Brasil e BNDESPAR rescindiram o antigo acordo de acionistas
da Companhia e celebraram dois novos acordos, sendo um da Companhia, que consiste na adequação do antigo acordo à
nova estrutura societária em consonância com os objetivos da reorganização, preservando direitos de veto da BNDESPAR
em relação a questões de cunho estratégico e promovendo liberdade com relação à transferência de ações detidas pelas
partes signatárias (“Novo Acordo de Acionistas da AES Tietê Energia”).

A reorganização não implicou na alteração do acionista controlador da Brasiliana Participações e da AES Tietê Energia, o
qual continuou sendo a AES Holdings Brasil.
Após a reorganização, a participação da AES Holdings Brasil no capital social total da Companhia é de 24,25%, sendo
sua participação no capital votante equivalente a 61,55%. A participação da BNDESPAR no capital social total da
Companhia é de 28,29%, sendo sua participação no capital votante equivalente a 14,36%, na forma de Units.
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AES Tietê Energia

Antes da reorganização

Após a reorganização

Quantidade
Acionistas

Ordinárias

AES Holdings Brasil Ltda.
BNDESPar
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
Outros
Total das ações

300.000.001
300.000.000
600.000.001

Participação total
(%)
Preferenciais
7
50.000.000
50.000.007

46,15%
53,85%
0,00%
0,00%
100,00%

Quantidade
Ordinárias

Preferenciais

462.300.052
107.870.009
30.258.222
150.665.251
751.093.534

431.480.036
121.032.888
602.661.004
1.155.173.928

Participação total
(%)
24,25%
28,29%
7,94%
39,52%
100,00%

Os acionistas não controladores da AES Tietê não tiveram suas participações no capital social diluídas em decorrência da
reorganização.
A reorganização teve como principais objetivos:
(i)

Fortalecer a Companhia como plataforma de crescimento exclusiva de seu controlador em geração de energia
elétrica no Brasil;

(ii)

Simplificar o processo de tomada de decisões, por meio de um novo acordo de acionistas;

(iii)

Implementar maiores níveis de governança corporativa, com a adesão ao Nível 2 de Governança Corporativa da
BM&FBOVESPA S.A., resultando no direito de todas as ações (preferenciais e ordinárias) serem incluídas, em
condições de igualdade, em caso de uma oferta pública (“tag along”) decorrente de alienação de controle prevista
no artigo 254-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”);
e,

(iv)

Potencializar o atual nível de liquidez das ações da Companhia por meio da consolidação da negociação dos
valores mobiliários em Units, agora sob o código “TIET”.

Os impactos decorrentes desta reorganização nos ativos e passivos da Companhia, em 31 de dezembro de 2015, são
demonstrados a seguir:
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Efeitos da reorganização societária

31.12.2015
AES Tietê
Energia S.A.
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Consumidores e revendedores
Tributos e contribuições sociais compensáveis
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber
Devedores diversos
Contas a receber de partes relacionadas
Superávit do plano de benefício definido
Outros créditos
Despesas pagas antecipadamente
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
ATIVO
NÃO CIRCULANTE
Consumidores e revendedores
Outros tributos compensáveis
Tributos e contribuições sociais diferidos
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Outros créditos
Investimento
Imobilizado, líquido
Intangível
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Debêntures
Arrendamento financeiro
Tributos e contribuições sociais
Dividendos a pagar
Obrigações estimadas
Obrigações sociais e trabalhistas
Provisões para processos judiciais e outros
Pesquisa e desenvolvimento
Outras obrigações
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO
NÃO CIRCULANTE
Debêntures
Arrendamento financeiro
Tributos e contribuições sociais diferidos
Provisões para processos judiciais e outros
Pesquisa e desenvolvimento
Contas a pagar a partes relacionadas
Obrigações estimadas
Outras obrigações
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ACERVO LÍQUIDO CONTÁBIL

(*)

0,0
334,3
12,5
12,1
0,0
358,9
48,4
35,7
0,0
2.676,7
844,0
3.604,7
3.963,7

Integralização
de ativos e
Incorporação
da ABEH (i)

Incorporação
da AES Rio
PCH (ii)

-

-

-

Cisão
parcial (iii)

(0,0)
(326,9)
(12,1)
(0,0)
(339,0)
(35,7)
(0,0)
(1.604,4)
(377,1)
(2.017,2)
(2.356,2)

31.12.2015

Subtotal:
Saldos antes da
incorporação da
AES Tietê

Incorporação
AES Tietê
(vii)

(341,2)
(358,3)
(699,5)
(699,5)

7,4
12,5
19,9
48,4
840,8
889,2
909,1

0,6
738,8
27,7
123,8
0,5
271,8
0,2
1,5
0,6
1.165,5
13,1
0,8
(48,4)
179,9
37,0
0,0
(840,8)
3.145,4
75,3
2.562,2
3.727,7

Redução
de capital
(vi)

IR/CS
diferido
(viii)

Destinação
do
resultado

-

-

108,7
(108,7)
-

1,1
1,1
1,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,7
0,1
5,8
4,1
35,4
9,0
48,5

-

-

3.909,4

-

1,1

-

-

-

-

-

-

(4,3)
(0,1)
(4,4)
(4,1)
(35,4)
(9,0)
(48,5)
-

(2.303,3)

-

-

-

(699,5)

-

-

1,4
1,4
-

350,7
160,3
0,3
312,6
1,4
18,3
1,1
14,1
10,0
10,3
879,1
1.230,6
0,5
424,8
76,8
9,6
0,2
3,6
1.746,1

907,7

1.102,5

-

-

-

-

-

AES Tietê
Energia S.A.

0,6
746,2
27,7
136,2
0,5
271,8
0,2
1,5
0,6
1.185,4
13,1
0,8
179,9
37,0
0,0
3.145,4
75,3
3.451,4
4.636,8
-

(43,7)
(43,7)

35,4
35,4
-

352,1
160,3
0,3
312,6
36,8
18,3
1,1
14,1
10,0
10,3
915,9
1.230,6
0,5
381,1
76,8
9,6
0,2
3,6
1.702,4

43,7

(35,4)

2.018,5

-

-

-

-

Com a incorporação da AES Tietê, a Companhia passou a apresentar saldo líquido de passivo fiscal diferido.

Desta forma, houve a reclassificação do saldo de ativo fiscal diferido no montante de R$48,4 milhões para a conta
passiva de tributos e contribuições sociais diferidos. Este montante faz parte do saldo mantido pela Companhia após
a cisão parcial, o qual foi compartilhado com os acionistas minoritários da Companhia, não fazendo parte então da
relação de troca.

Atos preliminares da reorganização em ordem cronológica de execução:

(i)

Integralização de ativos e incorporação de AES Brazilian Energy Holdings Ltda: A Companhia conferiu à AES
Brazilian Energy Holdings a totalidade da participação societária por ela detida na AES Tietê, bem como os
respectivos ativos intangíveis gerados na aquisição de concessão (anteriormente à adoção das normas
internacionais de contabilidade estavam classificados como ágios relativos ao investimento na AES Tietê e à
reestruturação societária ocorrida em 2006) registrados na Companhia. Dessa forma, a AES Brazilian Energy
Holdings passou a ser detentora da participação societária anteriormente detida pela Companhia na AES
Tietê, equivalente a 52,55% do capital social total da AES Tietê, bem como dos respectivos ativos intangíveis
gerados na aquisição de concessão.
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Em seguida, a AES Brazilian Energy Holdings foi incorporada pela AES Tietê e deixou de existir, gerando o
registro de benefício fiscal no montante de R$108,7 milhões na AES Tietê além do consequente registro no
mesmo montante pela Companhia como reserva especial de ágio, na rubrica de investimento. Com a
incorporação da AES Brazilian Energy Holdings, a Companhia voltou a ser acionista direta da AES Tietê,
detentora de 52,55% do seu capital social total.

A conferência das ações da AES Tietê e dos respectivos ativos intangíveis gerados na aquisição de
concessão à AES Brazilian Energy Holdings e sua posterior incorporação pela AES Tietê foram realizadas
para os fins previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nº 319 de 3 de dezembro de
1999, conforme alterada (“Instrução CVM 319”) e visaram impedir que os acionistas minoritários da AES Tietê
sofressem qualquer impacto no fluxo de seus dividendos em decorrência da amortização de tais ativos
intangíveis gerados na aquisição de concessão quando da implementação da incorporação da AES Tietê
pela Companhia.

(ii)

Incorporação da AES Rio PCH Ltda. pela AES Tietê: a AES Rio PCH Ltda. foi incorporada pela AES Tietê,
com sua consequente extinção e sucessão em todos os direitos e obrigações. Tendo em vista que a AES
Tietê era a única sócia da AES Rio PCH no momento da incorporação o capital social da AES Tietê não
sofreu aumento em razão desta incorporação. Após a incorporação, a AES Tietê constitui crédito tributário
adicional (ativo fiscal diferido relacionado à provisão para redução ao provável valor de realização de ativos)
no montante de R$2,0 milhões. Consequentemente, a Companhia aumentou seu investimento na AES Tietê
em R$1,1 milhão (valor correspondente à sua participação acionária).

Atos da reorganização:

(iii)

Cisão parcial: cisão parcial da Companhia com a versão do acervo cindido para a Brasiliana Participações
S.A., avaliado por seu valor contábil, e sendo formado principalmente pelas participações societárias na
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., AES Elpa S.A., AES Uruguaiana Empreendimentos
S.A. e AES Serviços TC Ltda. Após a cisão parcial, a Companhia passou a deter somente participação
societária na AES Tietê.

A Brasiliana Participações era, na data da cisão parcial, uma sociedade anônima de capital fechado não
operacional. Após a cisão parcial, o capital social da Brasiliana Participações passou a ser detido pela AES
Holdings Brasil e pela BNDESPAR, nas mesmas proporções em que anteriormente participavam da
Companhia. Adicionalmente, em decorrência da cisão parcial, a Brasiliana Participações passou a ser
responsável por todos os ativos e passivos cindidos, incluindo os relacionados às demais sociedades, sem
solidariedade com a Companhia.

(iv)

Alienação das ações da Companhia pela BNDESPAR: a AES Holdings Brasil e a BNDESPAR celebraram
um Compromisso de Compra e Venda de Ações por meio do qual a BNDESPAR se comprometeu a alienar
à AES Holdings Brasil ações ordinárias da Companhia correspondentes a 8,1261% de seu capital social total,
por valor patrimonial. Em razão da celebração do Compromisso de Compra e Venda de Ações, a participação
societária detida pela BNDESPAR no capital social total da Companhia passou a ser temporariamente de
45,72%. Para maiores detalhes sobre a alienação das ações.
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(v)

Conversão e desdobramento de ações da Companhia: após a celebração do Compromisso de Compra e
Venda descrito no item acima, houve a conversão de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
pela BNDESPAR em ações preferenciais, com os mesmos direitos das ações preferenciais anteriormente
emitidas pela Companhia já existentes e conversão de ações preferenciais de emissão da Companhia detidas
pela AES Holdings Brasil em ações ordinárias, com os mesmos direitos das ações ordinárias de emissão da
Companhia já existentes. Posteriormente, houve também desdobramento de ações de emissão da
Companhia. Após a conversão de ações, a participação societária detida pela BNDESPAR no capital social
total da Companhia voltou a ser igual à participação detida pela BNDESPAR anteriormente à celebração do
Compromisso de Compra e Venda de Ações, no entanto, sua participação societária no capital social votante
diminuiu para 18,92% e sua participação no capital preferencial passou a ser de 100%. Para maiores detalhes
sobre a conversão e desdobramento das ações.

(vi)

Redução de capital: redução do capital social da Companhia no montante de R$699,5 milhões, sem
cancelamento de ações, em decorrência da transferência aos seus acionistas, AES Holdings Brasil e
BNDESPAR, (a) do direito de capitalização da reserva especial de ágio no montante de R$341,2 milhões, o
qual inclui o valor de R$108,7 milhões gerado na incorporação da AES Brazilian Energy Holdings (vide item
(i) descrito anteriormente) e R$232,5 milhões proveniente de incorporações passadas realizadas pela AES
Tietê registrado na Companhia no montante de R$358,3 milhões. Desta forma, a partir de 01 de janeiro de
2016, a amortização do ativo intangível gerado na concessão não trará mais impactos para os resultados da
AES Tietê Energia.

A BNDESPAR cedeu à AES Holdings Brasil, por meio da celebração de um contrato de cessão de direitos, o
direito à capitalização da reserva de ágio recebido pela mesma, em decorrência da redução de capital descrita
anteriormente. Na medida em que a reserva especial de ágio for capitalizada pela AES Holdings Brasil, a
BNDESPAR fará jus ao recebimento das ações de emissão da Companhia que eventualmente a AES
Holdings Brasil vier a receber como resultado da capitalização do direito de capitalização da BNDESPAR,
bem como ao montante em dinheiro recebido pela AES Holdings Brasil dos demais acionistas da Companhia
que vierem a exercer seu direito de preferência na capitalização no que diz respeito à parcela do direito de
capitalização da BNDESPAR.

(vii)

Incorporação da AES Tietê pela Companhia: incorporação da AES Tietê pela Companhia, com a sua
consequente extinção e sucessão em todos os direitos e obrigações, e a consequente alteração da
denominação social da Companhia para a AES Tietê Energia. Em decorrência da incorporação, o capital
social da Companhia foi aumentado em R$98,33 milhões com a atribuição das ações emitidas em função
deste aumento aos acionistas da AES Tietê. O patrimônio líquido da AES Tietê foi avaliado pelo seu valor
contábil em 30 de junho de 2015 (“data base da incorporação”), com base no laudo de avaliação para fins de
incorporação, emitido por empresa de avaliação independente. A incorporação da AES Tietê teve eficácia a
partir de 31 de dezembro de 2015, conforme estipulado no protocolo de incorporação. Com isso, os efeitos
desta incorporação somente afetarão o resultado das operações da Companhia a partir de 1º de janeiro de
2016.

Vale ressaltar que os acionistas não controladores da AES Tietê não foram diluídos após a incorporação, tendo em vista
que após a cisão e redução de capital, a Companhia não detinha nenhum outro ativo ou passivo além: (i) dos créditos
tributários (ativo fiscal diferido) no montante de R$48,4 milhões; (ii) dos tributos compensáveis no montante de R$12,5
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milhões; (iii) dos investimentos de curto prazo no montante de R$7,4 milhões, composto por R$6,0 milhões dos tributos
compensáveis que foram restituídos pela Receita Federal à Companhia no período compreendido entre a emissão do laudo
e a incorporação (julho a dezembro de 2015); e (iv) dos R$1,4 milhão de recursos de investimento de curto prazo para
pagamento das despesas remanescentes relacionadas à reorganização, visto que o mesmo montante também foi
transferido do saldo a pagar, trazendo assim, efeito nulo para a Companhia. Com isso, o saldo de ativos e passivos
remanescentes totalizou R$66,9 milhões na data base de 31 de dezembro de 2015, antes da incorporação da AES Tietê.
Destaca-se que este saldo não foi considerado para fins da relação de troca das ações objeto da incorporação, de forma
que não houve relação de troca diferenciada para o acionista controlador.

Em função da incorporação, foi assegurado aos acionistas dissidentes da AES Tietê o direito de retirada mediante
ressarcimento do valor patrimonial de suas ações. Após o prazo para exercício do direito de retirada da AES Tietê, verificouse que nenhum acionista havia exercido este direito.
As variações patrimoniais da AES Tietê ocorridas entre a data base da incorporação (30 de junho de 2015) e a data efetiva
da incorporação (31 de dezembro de 2015) foram absorvidas pela Companhia, conforme determinado no protocolo da
incorporação, gerando os seguintes efeitos no patrimônio líquido da Companhia:

31.12.2015

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de capital
Ações e opções de ações outorgadas
Reserva especial de ágio na incorporação
Reserva legal
Reserva estatutária
Ajuste de avaliação patrimonial
Outros resultados abrangentes - ganho atuarial
Lucros acumulados
Proposta de distribuição de dividendos adicionais
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(viii)

AES Tietê
Energia S.A.
2.960,7
214,5
29,9
697,5
(282,5)
289,2
3.909,4

Efeitos da reorganização societária
30.06.2015
Cisão
parcial
(2.069,5)
(170,6)
(29,9)
(220,0)
356,3
(148,6)
(2.282,4)

Redução de
capital

Incorporação
AES Tietê

(727,5)
(727,5)

98,3
9,4
1,8
347,8
8,5
451,8
1,1
107,1
1.025,8

Variações patrimoniais dos efeitos da
reorganização - Julho a Dezembro de 2015
Cisão
parcial
(28,1)
(12,0)
6,3
(72,5)
85,4
(20,9)

Redução de
capital
28,1
28,1

Incorporação
AES Tietê
0,1
(6,6)
(14,9)
0,1
142,7
121,4

31.12.2015
Destinação
do
resultado
12,0
(475,8)
428,4
(35,4)

AES Tietê
Energia S.A.
262,0
9,4
2,0
341,2
52,4
920,6
2,5
428,4
2.018,5

Constituição de IR/CS diferido: A incorporação da AES Tietê resultou no aumento da expectativa de geração
de lucros tributáveis futuros, permitindo a constituição de crédito tributário adicional no montante de R$43,7
milhões. A expectativa de lucros tributáveis futuros está suportada por estudo técnico aprovado pelo Conselho
da Administração.

1.1

Operação descontinuada

A Companhia efetuou as seguintes reclassificações para o resultado de operações descontinuadas:

1.1.1 Demonstração dos Resultados

a)

Na controladora

(i)

Ganho de equivalência patrimonial dos investimentos cindidos (Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S.A.,

AES Elpa S.A., AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. e AES Serviços TC Ltda.) no montante de R$30,6 milhões
(perda de R$85,1 milhões em 31 de dezembro de 2014 e ganho de equivalência patrimonial de R$155,5 milhões em
31 de dezembro de 2013). Somente o resultado de equivalência patrimonial resultante de sua participação acionária
no investimento da AES Tietê, no montante de R$379,3 milhões (R$227,9 milhões em 31 de dezembro de 2014 e
R$ 454,8 milhões em 31 de dezembro de 2013), permaneceu como operações em continuidade, refletindo, desta
forma, as atividades desenvolvidas pela Companhia após a reorganização societária.
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(ii)

Amortização de intangível de concessão relacionada aos investimentos cindidos da Eletropaulo e AES Elpa
no montante total de R$31,1 milhões (R$31,1 milhões em 31 de dezembro de 2014 e 2013).

b)

No consolidado:

(iii)

Lucro líquido dos investimentos cindidos (Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S.A., AES Elpa S.A., AES
Uruguaiana Empreendimentos S.A. e AES Serviços TC Ltda.) no montante de R$95,6 milhões (prejuízo
líquido de R$171,8 milhões em 31 de dezembro de 2014 e lucro líquido de R$283,9 milhões em 31 de
dezembro de 2013), estão sendo apresentados em uma única rubrica da demonstração do resultado
denominada “operações descontinuadas”. Conforme mencionado anteriormente, para ambos os exercícios,
houve consolidação somente do resultado da Companhia e da incorporada AES Tietê.

(iv)

Amortização de intangível de concessão relacionada aos investimentos cindidos da Eletropaulo e AES Elpa
no montante total de R$31,1 milhões (R$31,1 milhões em 31 de dezembro de 2014 e 2013).

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

Controladora
2015

Resultado líquido proveniente de operações cindidas
Amortização de intangível de concessão proveniente de operações cindidas
Total operação descontinuada

30,6
(31,1)
(0,5)
-

Atribuído a acionistas da empresa controladora
Atribuído a acionistas não controladores

Consolidado

2014

2013

2015

2014

2013

(85,1)
(31,1)
(116,2)

155,5
(31,1)
124,5

95,6
(31,1)
64,6

(171,8)
(31,1)
(202,9)

283,9
(31,1)
252,8

-

-

(0,5)
65,1

(116,2)
(86,7)

124,5
128,3

Destaca-se que não houve ganho ou perda em relação ao valor justo, visto que todos os valores envolvidos da
reorganização foram avaliados a valores contábeis.

Segue abaixo detalhamento do lucro (prejuízo) líquido das operações cindidas.

Os impactos das operações das controladas cindidas no resultado consolidado, referente aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013, são apresentados a seguir.

2015

AES Elpa
Receita operacional Líquida

-

Total dos custos operacionais

(1,3)

Resultado do serviço (lucro bruto)
Outras despesas
Resultado financeiro
Resultado antes dos tributos

Eletropaulo

AES
Uruguaiana

AES Serviços

Subtotal

13.667,4

491,6

32,7

14.191,7

-

14.191,7

(483,0)

(32,3)

(13.711,1)

-

(13.711,1)

(1,3)

472,9

(15,4)

-

1,8

(313,9)

36,6

8,5

0,4

480,6

-

-

-

(15,4)

(30,6)

(45,9)

1,0

(274,5)

(0,7)

(275,2)

(31,3)

159,5

(14,9)

159,0

45,1

1,5

190,7

(0,7)

(57,8)

(4,8)

(0,5)

(63,8)

Resultado líquido proveniente de operações cindidas

(15,5)

101,1

40,3

1,0

126,9

-

Total
consolidado

(13.194,5)

Total dos tributos (imposto de renda e contribuição social)

Atribuído a acionistas da empresa controladora
Atribuído a acionistas não controladores

Eliminações e
ajustes

-

-

-

-

(31,3)
-

480,6

(63,8)
95,6
30,6
65,1
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2014

AES Elpa

Eletropaulo

Receita operacional Líquida

-

Total dos custos operacionais

(0,8)

Resultado do serviço (lucro bruto)
Outras despesas
Resultado financeiro
Resultado antes dos tributos

AES
Uruguaiana

(0,8)
(88,0)

Eliminações e
ajustes

Subtotal

Total
consolidado

10.557,3

238,6

23,9

10.819,8

-

10.819,8

(10.551,7)

(246,6)

(25,5)

(10.824,6)

-

(10.824,6)

5,5

(8,0)

(1,6)

-

-

-

(4,9)

-

(4,9)

(88,0)

42,0

(45,9)

1,1

(201,9)

13,4

(0,6)

(188,0)

(1,2)

(189,2)

(87,7)

(196,4)

5,4

(2,2)

(280,8)

40,8

(240,0)

Total dos tributos (imposto de renda e contribuição social)

(0,5)

64,6

Resultado líquido proveniente de operações cindidas

(88,2)

(131,7)

Atribuído a acionistas da empresa controladora
Atribuído a acionistas não controladores

AES Serviços

-

-

-

4,1

68,2

5,4

1,9

(212,6)

-

-

-

68,2

40,8

(171,8)

-

-

(85,1)
(86,7)

Subtotal

Eliminações e
ajustes

Total
consolidado

2013

AES Elpa
Receita operacional Líquida

-

Total dos custos operacionais

(2,1)

AES
Uruguaiana

AES Serviços

9.012,2

169,8

9,9

9.191,9

-

9.191,9

(8.718,6)

(49,5)

(15,1)

(8.785,3)

-

(8.785,3)

(5,1)

Resultado do serviço (lucro bruto)

(2,1)

293,6

120,3

Outras despesas

15,4

-

-

Resultado financeiro

406,6

-

406,6

-

15,4

(61,4)

(45,9)

0,8

16,0

18,1

0,0

35,0

(0,0)

34,9

14,1

309,6

138,4

(5,1)

457,0

(61,4)

395,6

Total dos tributos (imposto de renda e contribuição social)

(0,3)

(111,4)

-

(0,0)

(111,8)

Resultado líquido proveniente de operações cindidas

13,8

198,2

138,4

(5,1)

345,2

-

-

Resultado antes dos tributos

Atribuído a acionistas da empresa controladora
Atribuído a acionistas não controladores

1.1.2

Eletropaulo

-

-

-

(61,4)
-

(111,8)
283,9
155,5
128,3

Demonstração dos Fluxos de Caixa

a)

Na Controladora

(i)

A Companhia destaca que recebeu dividendos e juros sobre o capital próprio no montante de R$42,1 milhões
(R$24,8 milhões em 31 de dezembro de 2014 e R$117,1 milhões em 31 de dezembro de 2013) de
investimentos cindidos classificados como atividade operacional.

b)

Consolidado

(ii)

A Companhia destaca em linha específica os resultados líquidos dos investimentos cindidos.
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OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

Controladora
2015

Consolidado

2014

2013

2015

2014

2013

Atividades operacionais
Eletropaulo
AES Serviços
AES Uruguaiana
AES Elpa
Total caixa líquido gerado (usado) nas atividades operacionais

42,1
42,1

3,2
21,6
24,8

(2,2)
(110,0)
(4,9)
(117,1)

(316,2)
4,7
16,3
0,0
(295,2)

1,9
16,3
0,3
(0,2)
18,3

777,1
(6,8)
18,0
(1,6)
786,8

-

(156,5)
1,0
(8,0)
(1,6)
(165,2)

(191,4)
(15,7)
24,4
3,6
(179,1)

(592,6)
4,4
94,1
(7,1)
(501,2)

239,9
(0,5)
(0,4)
239,0

(116,1)
(0,6)
(9,9)
(126,6)

78,3

159,0

Atividades de investimento
Eletropaulo
AES Serviços
AES Uruguaiana
AES Elpa
Total caixa líquido usado nas atividades de investimento

-

-

-

Atividades de financiamento
Eletropaulo
AES Serviços
AES Elpa
Total caixa líquido gerado nas atividades de financiamento

-

-

-

-

-

-

438,1
(0,5)
437,6

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

42,1

24,8

(117,1)

(22,8)

Os diretores esclarecem que os Projetos em desenvolvimento pela AES Tietê Energia são os listados abaixo:
Termo São Paulo: projeto termoelétrico a gás natural com capacidade aproximada de 503MW a ser instalado na cidade
de Canas, no Estado de São Paulo. O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento e qualifica-se para o
cumprimento da Obrigação de Expansão advinda do Edital de Privatização. Em novembro de 2009, houve a definição
sobre a localização da planta e em agosto de 2010 foi concluído o estudo de viabilidade técnico-econômico, indicando a
viabilidade do projeto e sinalizando a continuidade das ações de seu desenvolvimento. Já em outubro de 2011, a AES
Tietê obteve junto a CETESB, a licença ambiental prévia que permite a participação do projeto em Leilões de Energia
Nova promovidos pelo MME. A Companhia inscreveu o projeto para participação no Leilão A-5 de 2011 e em todos os
demais leilões permitidos para a fonte desde 2012. Entretanto, devido à decisão da Petrobras de não entregar uma
proposta de fornecimento de gás para projetos térmicos, incluindo o projeto Termo São Paulo, não foi possível participar
desses certames. Atualmente, o projeto está inscrito no leilão A-5 de 2016 e precisa comprovar o fornecimento de gás
natural para garantir a sua participação. A AES Tietê Energia trabalha agora para obter a Licença de Instalação e em
alternativas para viabilizar o fornecimento de gás natural e continuar o desenvolvimento do projeto.
Termo Araraquara: projeto termoelétrico a gás natural com capacidade líquida aproximada de 579MW a ser instalado
na cidade de Araraquara no Estado de São Paulo, cuja opção de compra foi adquirida pela AES Tietê em março de 2012. A
opção negociada garante exclusividade para avaliação do projeto nos próximos anos e a possibilidade de adequá-lo aos
padrões de desenvolvimento de negócios da AES Tietê. Assim como em Termo São Paulo, o projeto está apto a participar
dos leilões de Energia Nova, mas ainda depende da assinatura de um contrato de fornecimento de gás natural para ser
viabilizado.
AGV Solar I: Projeto solar fotovoltaico desenvolvido em 2014, com capacidade de 30MW e 7MWmédios de garantia física,
a ser instalado no município de Iturama, no estado de Minas Gerais. O projeto foi concebido com a principal característica
de aproveitar o terreno adjacente à usina UHE Água Vermelha, de concessão da AES Tietê, e se posicionar a poucos
metros da subestação. O projeto foi desenvolvido em tempo hábil para participar do 6° Leilão de Reserva, realizado em
outubro de 2014. Entretanto, a dificuldade de garantir contratos firmes com fornecedores de equipamentos nacionais
inviabilizou a celebração de um PPA para o projeto, que permanece no portfólio da empresa para os próximos leilões.
Este projeto já possui licença ambiental prévia emitida e poderá participar dos leilões de energia nova a serem realizados
ao longo do ano de 2016.
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AGV Solar II: Projeto solar de 150MW de capacidade e garantia física de 43 MW médios localizado no estado de São
Paulo com capacidade e desta forma apta para atender a obrigação de expansão da AES Tietê. AGV Solar II será
construído em uma terra plana localizada a menos de 3km da Subestação da usina hidrelétrica de Água Vermelha. Um
pré-acordo de aluguel está assinado com o proprietário da terra e terá validade de 23 anos em caso de vencimento de
leilão com este projeto. A AES Tietê Energia trabalha agora para obter a Licença Prévia para viabilizar o cadastramento
desse projeto nos leilões de energia nova a serem realizados ao longo do ano de 2016.

(ii) fontes de financiamento dos investimentos
Para os projetos em desenvolvimento acima listados, os diretores da Companhia afirmam que buscarão financiamentos
por meio do BNDES, bem como outras alternativas disponíveis no mercado (debêntures de infraestrutura, por exemplo).
(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Os diretores da Companhia esclarecem que nos três últimos exercícios sociais, a Companhia não realizou
desinvestimentos relevantes e/ou previstos.
a.

desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia

Os diretores informam que a Companhia adquiriu de um terreno para o desenvolvimento do Projeto Termo São Paulo na
cidade de Canas/SP em novembro de 2009 e que o projeto Termo Araraquara se trata de uma opção de compra adquirida
pela Companhia em março de 2012.
b.

novos produtos e serviços, indicando:

(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
Os Diretores da Companhia esclarecem que as pesquisas em andamento até o acumulado de nove meses de 2015 são:
•

Centro de Diagnóstico de Segurança de Barragens da Geração AES Brasil (CDSB);

•

Desenvolvimento de sistema de comunicação e localização de pessoas em espaços confinados e galerias da UHE;

•

Modelagem Matemática de Processos e Sistemas de Usinas Hidroelétricas e Eclusas e Desenvolvimento de Plataforma
Computacional para o Centro de Operações da Geração da AES Tietê Energia em Bauru/SP;

•

Energia Geotérmica - Alternativas tecnológicas para a implantação de geração de energia elétrica geotermal híbrida
no Brasil a partir de fontes de baixa temperatura;

•

Projeto Estratégico 10/2010 - Mudanças Climáticas;

•

Desenvolvimento, Validação e Aplicação de um Modelo Tri-Dimensional de Transporte de Sedimentos em

•

Reservatórios aplicado ao Cálculo e Elaboração de Projeções Futuras da Geração Hidrelétrica;

•

Desenvolvimento de Método para Avaliação de Degradação e Predição de Confiabilidade de Hidrogeradores:

•

integração entre condições operacionais e dados de monitoração de processo para a gestão de ativos;

•

Plataforma Computacional para Capacitação de Operadores de Usinas Hidrelétricas com Enfoque em Habilidades
não Técnicas sob a Perspectiva da Engenharia de Resiliência;

•

Protótipo de defensas para proteção lateral de embarcações e eclusas;

•

Estratégico 13 - Corinthians - ARRANJOS TÉCNICOS E COMERCIAIS PARA INSERÇÃO DA GERAÇÃO SOLAR
FOTOVOLTAICA NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA;
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•

Estratégico 13 - Pq Vila Lobos - Desenvolvimento e instalação piloto de geração fotovoltaica para modelo estratégico
de referencia tecnológica, regulatória, econômica e comercial, inserindo esta energia na matriz energética nacional";

•

Manutenção reprodutiva, genética e ambiental e formação de um banco de sêmen dos peixes piracanjuba e curimba
do programa de repovoamento da AES Tietê Energia;

•

Aperfeiçoamento do processo de contratação da expansão do parque gerador - Meta 1;

•

Mercado de Gás - Meta 4;

•

Metodologia e Plataforma Computacional para Avaliação da Confiabilidade Humana em Atividades de Operação e

•

Manutenção em Empresas de Geração de Energia Elétrica;

•

Modelagem multi-objetivo e plataforma computacional para otimização de grupos de projetos de melhorias
operacionais do segmento de geração de energia elétrica;

•

Desenvolvimento de Dispositivo para Teste de Carga e Frenagem em Sistemas de Iançamento, aplicando-se a técnica
de Emissão Acústica para análise estrutural dos Sistemas;

•

Desenvolvimento de uma plataforma computacional para quantificação econômica em ativos empregados em
atividades do setor de geração de energia elétrica baseados em modelos não-convencionais;

•

Proposta de metodologia para monitoramento e avaliação das emissões de gases de efeito estufa em reservatórios
de usinas hidrelétricas brasileiras.

(ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Os Diretores da Companhia esclarecem que o montante total gasto em 2015 foi de R$ 10,1 milhões em inovação,
pesquisa e desenvolvimento.
(iii) projetos em desenvolvimento já divulgados
Os diretores esclarecem que não há novos projetos com investimentos relevantes, além dos descritos no item 10.8 (a).
(iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Os diretores esclarecem que não há novos projetos com investimentos relevantes.
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A Companhia até 31 de dezembro de 2015 não divulgava projeções e estimativas. Contudo, como a Companhia
incorporou a AES Tietê, conforme descrito nos itens 3.3, 6.5 e 8.4 deste Formulário de Referência, e a AES Tietê
divulgava projeções em seu Formulário de Referência.

a.

objeto da projeção

1-

Investimentos

A Companhia informa os montantes de investimentos, divididos em investimentos e juros ca2pitalizados.

2-

Compra de energia no mercado de curto prazo:

A Companhia informa sua estimativa para o percentual médio anual de rebaixamento da energia assegurada.

3-

Programa de Redução dos Custos Gerenciáveis

A Companhia informa sua estimativa para redução de custos gerenciais, buscando ganhos de eficiência e melhorias na
gestão de seus custos.

b.

período projetado e o prazo de validade da projeção

1-

Investimentos

A Companhia divulga trimestralmente suas projeções de investimentos anuais, para o período de cinco anos incluído o
exercício social corrente, com validade até sua concretização ou substituição por nova projeção.

2-

Compra de energia no mercado de curto prazo

Projeções de percentual médio anual de rebaixamento da energia assegurada para o ano de 2014 e para o ano corrente,
com validade até sua concretização ou substituição por novas projeções.

3-

Programa de Redução dos Custos Gerenciáveis

Estimativa quanto ao resultado do seu Programa de Redução de Custos válida para o ano de 2014 e para o ano corrente,
sendo reavaliada trimestralmente, com validade até sua concretização ou substituição por nova projeção.
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c.

premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração da

Companhia e quais escapam ao seu controle

1-

Investimentos

As projeções de investimentos da Companhia se baseiam principalmente nas seguintes premissas:

•

Cronograma de manutenções das unidades geradoras;

•

Diagnósticos de equipamentos;

•

Obrigações regulatórias; e

•

Iniciativas estratégicas.

2-

Compra de energia no mercado de curto prazo

2.1-

Compra de energia no mercado de curto prazo em 2014:

As projeções de exposição ao mercado de curto prazo pela Companhia em 2014 se basearam principalmente nas
seguintes premissas:

Despacho térmico médio de 15,5 GWm para o ano de 2014;

•

Sazonalização das usinas participantes do MRE;

•

Sazonalização da garantia física e contratos da Companhia;

•

Preço de liquidação das diferenças (PLD) médio de R$700/MWh para o ano de 2014; e

•

Afluências durante o ano de 2014 próximos a 80% da MLT.

2.2-

Compra de energia no mercado de curto prazo em 2015:

As projeções de exposição ao mercado de curto prazo pela Companhia em 2015 se baseiam principalmente nas seguintes
premissas:

•

Despacho térmico médio de 14-16 GWm para o ano de 2015;

•

Sazonalização das usinas participantes do MRE

•

Sazonalização da garantia física e contratos da Companhia;

•

Preço de liquidação das diferenças (PLD) médio de R$290/MWh para o ano de 2015

•

Retração da carga em relação a 2014 na faixa de 2,0% a 2,5%; e

•

Intercâmbio entre subsistemas e manutenção da geração intermitente.

3-

Redução dos Custos Gerenciáveis

a.

Redução dos Custos Gerenciáveis em 2014:

As projeções para o Programa de Redução de Custos Gerenciáveis em 2014 estavam diretamente relacionadas aos
resultados estimados para as iniciativas descritas a seguir:
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•

revisão de processos operacionais, buscando a internalização de atividades relacionadas ao gerenciamento dos

reservatórios;

•

melhorias nos processos de operação e manutenção das usinas e eclusas da Companhia;

•

melhoria na gestão de contratos com fornecedores de materiais e serviços; e

•

reavaliação dos custos administrativos, através da redução do grupo serviços de terceiros.

b.

Redução dos Custos Gerenciáveis em 2015:

As projeções para o Programa de Redução de Custos Gerenciáveis estão diretamente relacionadas aos resultados
estimados para as iniciativas descritas a seguir:

•

Melhorias nos processos de operação e manutenção das usinas e eclusas da Companhia;

•

Internalização dos processos de gestão dos reservatórios; e,

•

Reavaliação dos custos administrativos, através da redução do grupo serviços de terceiros.

Essas projeções refletem somente a percepção da administração da AES Tietê sobre o futuro de seus negócios,
considerando, principalmente, os seguintes fatores: (i) o desempenho da economia nacional e internacional; (ii) as
condições de mercado e do setor de energia elétrica em geral, inclusive as condições hidrológicas do país; (iii) a
regulamentação do setor elétrico e legislação ambiental vigentes; e (iv) fatores operacionais.

Todas as premissas indicadas acima no item “c” estão sujeitas a mudanças, riscos e incertezas, que fogem ao controle da
administração da AES Tietê. Qualquer alteração na percepção ou nos fatores acima descritos pode fazer com que os
resultados concretos divirjam das projeções efetuadas. Em caso de alteração relevante nestes fatores, as projeções
deverão ser revisadas.

d.

valores dos indicadores que são objeto da previsão

1-

Investimentos

Os investimentos realizados nos três últimos exercícios sociais e o valor dos investimentos projetados para o exercício
social em curso e para o ciclo 2016-2020 encontram-se na tabela a seguir:

R$ MM –

Total

Investimentos

2013

2014

2015

estimados

(real)

(real)

(real)

173,5

144,6

Investimentos
Juros

132,9

17,9
Capitalizados
Total
150,0
Nota: Valores Nominais

2016E

2017E

2018E

2019E

2020E

2016-2020
(estimado)

70,7

95,0

66,6

41,1

59,0

332,4

12,1

23,1

15,4

14,5

15,0

12,6

12,6

70,1

185,5

167,7

86,1

109,4

81,5

53,7

71,6

402,5
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2-

Compra de energia no mercado de curto prazo

2.1-

Compra de energia no mercado de curto prazo em 2014:

Conforme divulgado, um rebaixamento médio anual de 7,5% a 8,5%, o perfil de sazonalização da garantia física e
contratos aplicada para 2014 e o desempenho no MRE resultaria em uma compra líquida de energia média no ano de
800GWh a 1.000GWh, com impacto no EBITDA relativo a esta exposição de aproximadamente R$700 milhões.

2.2-

Compra de energia no mercado de curto prazo em 2015:

Conforme divulgado, um rebaixamento médio anual de 15% a 17%, o perfil de sazonalização da garantia física e
contratos aplicada para 2015 e o desempenho no MRE resultaria em um impacto no EBITDA relativo a esta exposição
entre R$570 milhões a R$630 milhões.

3.

Redução dos Custos Gerenciáveis

3.1-

Redução dos Custos Gerenciáveis em 2014:

Conforme divulgado, esperava-se atingir, por meio do Programa de Redução de Custos Gerenciáveis, crescimento zero
dos custos gerenciáveis1, em termos nominais, ao patamar verificado em 2013, no valor de R$205 milhões.

3.2-

Redução dos Custos Gerenciáveis em 2015:

Conforme divulgado, esperava-se atingir, por meio do Programa de Redução de Custos Gerenciáveis, crescimento zero
dos custos gerenciáveis¹, em termos nominais, ao patamar verificado em 2014, no valor de R$186 milhões.
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A Companhia até 31 de dezembro de 2015 não divulgava projeções e estimativas. Contudo, como a Companhia incorporou
a AES Tietê, conforme descrito nos itens 3.3, 6.5 e 8.4 deste Formulário de Referência, e a AES Tietê divulgava projeções
em seu Formulário de Referência.

a.

projeções que estão sendo substituídas pelas novas projeções incluídas neste formulário

1-

Investimentos

Os objetos das projeções não foram substituídos. No entanto, os valores previstos substituíram os de exercícios anteriores
conforme pode ser notado das tabelas constantes do item 11.1.d. acima.

2-

Compra de Energia

2.1-

Compra de energia no mercado de curto prazo em 2013

Projeção de compra de energia no mercado de curto prazo em 2013:

Rebaixamento médio em
Cenários
com:

2.2-

de

rebaixamento R$ (estimativa de custo

relativo a

exposiçãoGWh

2013

decorrente do rebaixamento)

Despacho térmico de 10,2 GW 123

262

Despacho térmico de 12 GW 156

440

0,7%
2,4%

Compra de energia no mercado de curto prazo em 2014:

A Companhia informa o percentual médio anual de rebaixamento da energia assegurada estimado para o ano de 2014
entre 7,5% a 8,5%, considerando um cenário de despacho térmico médio de 15.5 GWm no decorrer de 2014.

2.3-

Compra de energia no mercado de curto prazo em 2015:

Acompanhamento/ Atualização 1T15
Encerrado o primeiro trimestre de 2015 e considerando a performance da hidrologia, a Companhia revisou sua projeção de
impacto de compra de energia no mercado de curto prazo. Um comparativo da projeção atualizada no 1T15 versus o
estimado no 4T14, está detalhado na Tabela a seguir.

Acompanhamento/ Atualização 2T15
Encerrado o segundo trimestre de 2015 e considerando a performance da hidrologia no período, a redução da carga
verificada e perspectivas para a economia Brasileira, a Companhia revisou sua projeção de impacto de compra de energia
no mercado de curto prazo. Um comparativo da projeção atualizada no 2T15 versus o estimado no 4T14 e 1T15, está
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detalhado na Tabela a seguir.

Acompanhamento/ Atualização 3T15
Encerrado o terceiro trimestre de 2015 e considerando a performance da hidrologia no período, a redução da carga
verificada e perspectivas para a economia Brasileira, a Companhia revisou sua projeção de impacto de compra de energia
no mercado de curto prazo. Um comparativo da projeção atualizada no 3T15 versus o estimado no 4T14, 1T15 e 2T15, está
detalhado na tabela a seguir.

Acompanhamento/ Atualização 4T15
Encerrado o quarto trimestre de 2015 e considerando a performance da hidrologia no período, a redução da carga verificada
e perspectivas para a economia Brasileira, a Companhia apresenta a seguir a atualização da projeção de impacto de compra
de energia no mercado de curto prazo.

Premissas

Estimado

Revisão

Revisão

Revisão

Realizado

2015

1T15

2T15

3T15

2015

590 a 680

750 a 840

730 a 810

570 a 630

593

15% - 17%

17% - 19%

17% - 19%

15% - 17%

15,8%

PLD médio no SE/CO

R$ 388/MWh

R$ 388/MWh

R$ 371/MWh

R$ 290/MWh

R$ 287,2/MWh

ENA 2015 (SIN)

78% da MLT

78% da MLT

76% da MLT

85% da MLT

89% da MLT

Carga 2015 vs. 2014

+0,5%

-0,5% a -1%

-1,5% a -2,0%

-2,0% a -2,5%

-2%

Despacho

16 a 17

16 a 17

15 a 16

14 a 16

15,5

Impacto

negativo

Ebitda – R$ MM
Rebaixamento médio
anual

Térmico

médio (2015) - GWM

3-

Redução dos Custos Gerenciáveis

3.1-

Redução dos Custos Gerenciáveis em 2014:

Encerrado o ano de 2014, o resultado incorrido pela Companhia foi superior ao inicialmente previsto, de tal forma que a
Companhia registrou R$ 192 milhões como custos gerenciais em 2014.

3.2-

Redução dos Custos Gerenciáveis em 2015:

Encerrado o ano de 2015, o resultado incorrido pela Companhia foi superior ao inicialmente previsto, de tal forma que a
Companhia registrou R$ 197 milhões como custos gerenciais em 2015.

b.

comparativo dos dados projetados para períodos já transcorridos com o efetivo desempenho dos

indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções

1-

Investimentos

A comparação dos dados projetados com o efetivo desempenho pode ser auferida da visualização das tabelas constantes
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do item 11.1.d acima, comparando-se os dados da coluna “investimento” com os da coluna “valor realizado”.

Para o ano de 2015, a variação entre a projeção de investimentos, de R$ 155,2 milhões, e o realizado de R$ 167,7 milhões
está principalmente relacionada ao aumento de juros capitalizados, reflexo do aumento de juros no período.

Para o ano de 2014, a variação entre a projeção de investimentos, de R$185,5 milhões, e o realizado de R$185,9 milhões
está principalmente relacionada ao aumento de juros sobre obras em andamento, em função do aumento dos encargos de
dívida, compensado pela postergação de investimentos, para o ano de 2015, nas usinas de Água Vermelha, Caconde e
Barra Bonita.

Para o ano de 2013, a última projeção disponibilizada pela Companhia totalizava R$201,7 milhões e o valor realizado pela
Companhia no período foi de R$205,9 milhões devido principalmente à variação do grupo juros capitalizados (R$12,8
milhões no terceiro trimestre de 2013 versus R$17,7 milhões no quarto trimestre de 2013), que representam a agre gação
no custo do ativo imobilizado em curso, dos juros incorridos sobre o capital de terceiros. A variação nesse grupo de juros
capitalizados está associada ao aumento na base de ativos imobilizados em curso, dado o processo de modernização e
manutenção preventiva das usinas.

2-

Compra de energia

2.1-

Compra de energia no mercado de curto prazo em 2013:

Para o ano de 2013, a última projeção de rebaixamento da energia assegurada disponibilizada pela Companhia considerava
dois possíveis cenários de despacho térmico, 10,2GW e 12GW, e totalizava R$123 milhões e R$156 milhões,
respectivamente, com compra de energia no mercado de curto.

O valor realizado de custo relativo ao rebaixamento no ano de 2013 foi de R$109,3 milhões devido principalmente à
variação do despacho térmico.

2.2-

Compra de energia no mercado de curto prazo em 2014:

Encerrado o ano de 2014 e considerando a performance da hidrologia, a Companhia registrou um impacto superior em seu
EBITDA, totalizando R$816 milhões, em função do maior nível de rebaixamento médio anual verificado no período (9,4%)
vs. projetado (7,5% a 8,5%). A seguir segue comparativo das demais premissas consideradas na projeção divulgada pela
Companhia no último 3T14:

Premissas

Estimado 3T14

2014*

Impacto negativo EBITDA
Rebaixamento médio anual
PLD médio
ENA 2014
Despacho Térmico médio

Até R$ 700 milhões
7,5% - 8,5%
R$ 700/MWh
80% da MLT
15,5GWm

R$ 816 milhões
9,4%
R$ 689/MWh
81% MLT
15,9GWm

* Refere-se aos valores médios contabilizados. Valores podem variar do realizado em 2014, considerando efeito de
provisões de períodos anteriores.
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2.3-

Compra de energia no mercado de curto prazo em 2015:

Encerrado o ano de 2015 e considerando a performance da hidrologia, a Companhia registrou um impacto em seu EBITDA,
totalizando R$ 593 milhões, em função do maior nível de rebaixamento médio anual verificado no período (15,8%) vs.
projetado (15,0% a 17,0%). A seguir segue comparativo das demais premissas consideradas na projeção atualizada
divulgada pela Companhia no último 3T15:

Premissas

Estimado

Revisão

Revisão

Revisão

Realizado

2015

1T15

2T15

3T15

2015

590 a 680

750 a 840

730 a 810

570 a 630

593

15% - 17%

17% - 19%

17% - 19%

15% - 17%

15,8%

PLD médio no SE/CO

R$ 388/MWh

R$ 388/MWh

R$ 371/MWh

R$ 290/MWh

R$ 287,2/MWh

ENA 2015 (SIN)

78% da MLT

78% da MLT

76% da MLT

85% da MLT

89% da MLT

Carga 2015 vs. 2014

+0,5%

-0,5% a -1%

-1,5% a -2,0%

-2,0% a -2,5%

-2%

Despacho

16 a 17

16 a 17

15 a 16

14 a 16

15,5

Impacto

negativo

Ebitda – R$ MM
Rebaixamento médio
anual

Térmico

médio (2015) - GWM

c.

projeções relativas a períodos ainda em curso que permanecem válidas na data de entrega do formulário

e, em caso de substituição, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas

1-

Investimentos

Para o período 2016-2020, a Companhia estima investimentos no total de R$ 402,5 milhões, visando principalmente à
continuidade do programa de modernização e manutenção preventiva de suas usinas. Esta projeção permanece válida na
data de entrega deste Formulário de Referência.
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a.

atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento interno próprio

A administração da Companhia é exercida pela Diretoria e pelo Conselho de Administração.

O Conselho de Administração é composto por no mínimo 5 e no máximo 11 membros efetivos e respectivos suplentes,
mantendo-se um número ímpar de membros, eleitos pela Assembleia Geral.

Por sua vez, a Diretoria é composta por até 8 diretores, sendo 1 Diretor Presidente e os demais Vice-Presidentes, dentre
os quais um cumula a função de Diretor de Relacionamento com Investidores. Os membros da Diretoria exercerão suas
funções na forma estabelecida no Estatuto Social e atribuições fixadas pelo Conselho de Administração.

Conselho de administração

Além daqueles previstos em lei como de competência exclusiva do conselho de administração, a prática dos seguintes atos
e a concretização das seguintes operações pela Companhia estão condicionadas à prévia aprovação pelo conselho de
administração:

(i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
(ii) eleger e destituir os membros da Diretoria da Companhia, fixando-lhes as atribuições;
(iii) fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações
sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e praticar quaisquer outros atos;
(iv) convocar Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgado conveniente;
(v) manifestar-se sobre o relatório da Administração, as demonstrações contábeis e contas da Diretoria em periodicidade
mínima trimestral;
(vi) a aprovação, no início de cada exercício, dos Planos de Negócios Anual e Quinquenal, que compreenderão os
orçamentos anuais ou plurianuais, todos os planos de investimento de capital, os planos estratégicos e os programas de
manutenção das instalações da Companhia, bem como suas revisões;
(vii) escolher e destituir auditores independentes;
(viii) submeter à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;
(ix) deliberar sobre a emissão, colocação, preço e condições de integralização de ações e bônus de subscrição, bem como
fazer as chamadas de capital, nos limites do capital autorizado;
(x) deliberar sobre aumento de capital, emissão, compra e cancelamento de ações, em conformidade com o artigo 5º deste
Estatuto Social;
(xi) deliberar sobre a outorga, mediante autorização da Assembleia Geral, de opção de compra de ações a seus
administradores e empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, sem direito de preferência para
os acionistas;
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(xii) deliberar sobre a abertura de subsidiárias da Companhia, no exterior, cujo objeto social não contemple atividades ou
negócios estranhos ao objeto da Companhia;
(xiii) deliberar sobre a aquisição de bens cujo valor exceda a 5% do patrimônio líquido total da Companhia, ou qualquer
porcentagem inferior do mesmo que venha a ser estabelecida pelo Conselho de Administração, determinado com base nas
de demonstrações financeiras auditadas mais recentes da Companhia;
(xiv) deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto Social que lhe forem submetidos pela Diretoria ou determinados pela
Assembleia Geral;
(xv) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio da Companhia, à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP;
(xvi) deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros
existentes no último balanço, anual ou semestral;
(xvii) deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários em períodos inferiores a 1 (um) semestre, desde que o total
dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o
artigo 182, § 1º da Lei das Sociedades por Ações;
(xviii) deliberar sobre a venda de ações em tesouraria;
(xix) deliberar sobre a celebração de quaisquer acordos, contratos, documentos, títulos, notas promissórias comerciais,
instrumentos ou investimentos de capital, financiamentos, empréstimos, mútuos, em um valor superior, isolada ou
conjuntamente, a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por exercício social, exceto nos seguintes casos: (i) os
contratos de compra e venda de energia celebrados com terceiros que não sejam controladores diretos ou indiretos da
Companhia e suas afiliadas ou (ii) se estiverem especificados no Plano de Negócios Anual;
(xx) deliberar sobre a venda, a locação, cessão, transferência, alienação, liquidação ou outra disposição, de qualquer ativo
ou participação acionária da Companhia por um valor que exceda R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), exceto
nos seguintes casos: (i) se estiverem especificados no Plano de Negócios Anual ou (ii) os contratos de compra e venda de
energia celebrados com terceiros que não sejam controladores diretos ou indiretos da Companhia e suas afiliadas;
(xxi) deliberar sobre a alienação ou cessão de bens integrantes do ativo imobilizado da Companhia cujos valores excedam,
isolada ou conjuntamente, por exercício social, o limite de 15% (quinze por cento) do ativo imobilizado consolidado, aferido
com base nas demonstrações financeiras anuais auditadas mais recentes apresentadas pela Companhia à Comissão de
Valores Mobiliários – CVM;
(xxii) deliberar sobre a prestação de quaisquer garantias por obrigações de terceiros que excedam, isolada ou
conjuntamente, o valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por exercício social, exceto pela prestação de garantias
por obrigações das sociedades: (a) controladas pela Companhia; ou (b) sociedades coligadas da Companhia, até o limite
da proporção que a participação da Companhia represente em relação ao capital social total de tais sociedades;
(xxiii) deliberar sobre a oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da Companhia cujos valores excedam, isolada
ou conjuntamente, por exercício social, o limite de 20% (vinte por cento) do ativo imobilizado consolidado, aferido com base
nas demonstrações financeiras anuais consolidadas auditadas mais recentes apresentadas pela Companhia à Comissão
de Valores Mobiliários – CVM;
(xxiv) deliberar sobre a participação ou realização de quaisquer operações com partes relacionadas que envolvam, isolada
ou conjuntamente, valor igual ou superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) por exercício social;
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(xxv) deliberar sobre a celebração de acordos, transações ou contratos de assistência técnica ou prestação de serviços
com sociedades estrangeiras em um valor superior, isolada ou conjuntamente, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais) por exercício social, exceto nos seguintes casos: (i) se estiverem especificados no Plano de Negócios Anual ou (ii)
os contratos de compra e venda de energia celebrados com terceiros que não sejam controladores diretos ou indiretos da
Companhia e suas afiliadas;
(xxvi) aprovar o regimento interno do Conselho de Administração;
(xxvii) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por
objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias
da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez
dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses
da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o
Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis
estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
(xxviii) deliberar sobre a prática de qualquer ato, tais como a contratação de endividamento, a aprovação de proposta para
distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio, a aprovação de projetos de investimento e a aquisição de
participação relevante, que implique, imediatamente após a execução de referido ato, em relação Dívida Líquida/EBITDA
da Companhia superior a: (a) 5,5x considerando endividamentos contratados para projetos durante a sua fase de construção
(sendo essa fase compreendida pelo período entre a contratação da operação de endividamento até o término do prazo de
1 ano após o início da operação comercial do respectivo projeto); e (b) 3,5x sem considerar os endividamentos indicados
no item (a) acima, sendo o cálculo dos itens (a) e (b) sempre considerados em bases consolidadas;
(xxix) deliberar sobre a aquisição de quaisquer participações societárias em empresas cuja atividade principal não esteja
prevista no objeto social da Companhia ou investimento em negócios estranhos ao objeto social da Companhia; e
(xxx) definir e apresentar à Assembleia Geral lista tríplice para a escolha de instituição ou empresa especializada em
avaliação econômica de empresas para a elaboração do laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de oferta
pública de aquisição de ações da Companhia para cancelamento do registro de companhia aberta, na forma do Capítulo
VII deste Estatuto Social, ou de saída no Nível 2 de Governança Corporativa, na forma do Capítulo VIII deste Estatuto
Social.
Diretoria
Os diretores desempenharão suas funções de acordo com o objeto social da Companhia e de modo a assegurar a condução
normal de seus negócios e operações, com estrita observância das disposições do estatuto social, das resoluções
das assembleias gerais de acionistas e do conselho de administração. Compete à diretoria administrar e representar a
Companhia, com poderes para contrair obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos, doar, onerar e alienar bens sociais,
inclusive os integrantes do ativo permanente, sempre observadas as disposições e os limites aplicáveis e os atos de
competência exclusiva do conselho de administração previstos em lei e no estatuto social da Companhia.
Conselho Fiscal
O conselho fiscal, de funcionamento não permanente, exercerá as atribuições impostas por lei e somente será instalado
mediante solicitação de acionistas, nos termos da lei aplicável e das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(“CVM”). Na hipótese de ser instalado o conselho fiscal, este será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco)
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membros efetivos e respectivos suplentes, com mandato de 1 (um) ano, eleitos em Assembleia Geral, que também
estabelecerá a respectiva remuneração, sendo admitida a reeleição.
b)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês

O Conselho Fiscal foi instalado e seus membros eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2016.
c)

mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus membros, identificando o método

utilizado
O processo de avaliação de desempenho dos diretores estatutários e não estatutários da Companhia está alinhado com
suas estratégias, conjunto de objetivos estratégicos e metas de curto e longo-prazo contido no mapa estratégico. Essas
metas têm abrangência em todos os processos de negócio e áreas, bem como são desdobradas para cada diretor
(estatutário e não estatutário) e formalizadas por meio dos contratos de gestão individuais. O acompanhamento do contrato
de gestão acontece mensalmente dentro dos fóruns de performance. No final do ano, é feita uma avaliação completa do
nível de alcance dos objetivos e metas (da Companhia).
As avaliações dos diretores estatutários e não estatutários, são revisadas e validadas pela controladora, AES
Corporation no comitê global de Performance e Remuneração. Não existe processo formal de avaliação de desempenho
para os membros dos comitês ou órgãos, nem tampouco para os membros dos conselhos de administração e fiscal.
Atrelado ao processo de administração de desempenho dos diretores estatutários e não estatutários, temos política de
remuneração variável baseada em metas empresariais qualitativas e quantitativas.

Os indicadores abaixo são os principais indicadores de desempenho da Companhia para efeito da remuneração
variável:

- Segurança: Indicadores de fatalidades (próprias/população) e afastamentos;
- Resultados Financeiros: Lucro ajustado e Fluxo de caixa;
- Resultados Operacionais: Indicadores de Produtividade operacional e satisfação do Cliente; e
- AES Mundial: Resultado geral, incluindo, dentre outros, resultado financeiro e de performance da AES Corporation.

A avaliação de desempenho individual de cada Diretor Estatutário é utilizada como fator multiplicador para compor o
resultado total da remuneração variável de curto e longo prazo. O acompanhamento dos indicadores é realizado
mensalmente e a apuração final dos resultados é feita até o terceiro mês do ano subsequente ao exercício. Cada indicador
tem um peso específico que, ponderado, consolida a remuneração variável total, que é aprovada pelo comitê regional e pelo
comitê mundial da AES Corporation.

A remuneração de diretores da companhia é determinada de acordo com pesquisas salariais conduzidas anualmente que
comparam as funções e responsabilidades de cada cargo e em relação a outros executivos de mercado de energia e de
empresas com boas práticas de Recursos Humanos.

A política de remuneração de executivos foi estruturada com o objetivo de:

- Vincular o desempenho dos executivos ao desempenho operacional e financeiro da Companhia, seus planos de
negócio e objetivos da organização;
- Alinhar a remuneração dos executivos com os interesses dos acionistas da Companhia; e
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Otimizar o investimento da Companhia em Recursos Humanos visando atrair e reter profissionais capacitados e
considerados “chave” para a sustentabilidade dos negócios da Companhia, tendo práticas competitivas em relação às
empresas do mercado em que atua.

Dessa forma, a Companhia busca atribuir aos seus executivos incentivos de médio e longo prazo, que objetivam alinhar os
interesses das partes interessadas. Entre as metas, a Companhia destaca o acompanhamento do seu resultado mensurado
pelo fluxo de caixa, segurança e melhoria de performance conforme detalhado no subitem 13.1(e). Outra meta que é
mensurada é a performance em segurança, considerando o número de acidentes com pessoal próprio, terceiros, com o
público e afastamentos e quantidade de “Safety Walks” realizados
d)

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Compete à diretoria executiva administrar e representar a sociedade, com poderes para contrair obrigações, transigir, ceder
e renunciar direitos, doar, onerar e alienar bens sociais, inclusive os integrantes do ativo permanente, observadas as
disposições e os limites previstos no estatuto social da Companhia, e os atos de competência exclusiva do conselho de
administração da Companhia previstos em lei e no estatuto social da Companhia. Tais funções devem s e r desempenhadas
em acordo com o objeto social da Companhia e de modo a assegurar a condução normal de seus negócios e em operações
com estrita observância das disposições do estatuto social e das resoluções da assembleia geral e

do conselho de

administração da Companhia.

Compete aos membros da Diretoria, além de exercer os poderes conferidos pelo Estatuto Social, as atribuições fixadas
pelo Conselho de Administração. Em reunião realizada em 29 de fevereiro de 2016 foram fixadas as seguintes atribuições
individuais:

Diretor Presidente – Italo Tadeu Carvalho de Freitas Filho: (i) presidir todos os negócios realizados em seu âmbito de
decisão; (ii) superintender a política geral da Companhia fixada pelo Conselho de Administração; (iii) convocar e presidir os
trabalhos das reuniões de Diretoria; (iv) coordenar as atividades da Diretoria; (v) conceder licença temporária aos membros da
Diretoria, indicando substituto para exercer as funções do substituído em sua ausência; (vi) aprovar as definições e alterações
da estrutura organizacional; (vii) orientar a elaboração dos orçamentos da Companhia quanto a seus limites e condicionantes
internos e externos; (viii) orientar os planos de atuação setoriais da Diretoria; (ix) coordenar o atendimento e as relações com
os órgãos governamentais, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, quando instalado; e (x) coordenar o
desenvolvimento, implementação e gestão das ações, políticas e programas de recursos humanos.

Diretor Vice-Presidente – Charles Lenzi: (i) substituir o Diretor Presidente em seus impedimentos temporários; (ii) definir e
liderar as estratégias de gestão dos ativos de geração de energia visando otimizar o desempenho, custos e riscos para atingir
a estratégia do negócio; (iii) coordenar a gestão e o desenvolvimento das áreas de Suprimentos, Logística e Tecnologia da
Informação, avaliando constantemente a relação custo, benefício e qualidade dos serviços que assegurem os objetivos e
estratégias de negócios da Companhia; (iv) coordenar a gestão e o desenvolvimento das áreas de inovação e serviços da
Companhia para assegurar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados; (v) gerir as políticas e programas de meio
ambiente; e (vi) coordenar e implantar projetos de reforma, modernização e melhoria nas instalações de geração.

Diretor Vice-Presidente – Sidney Simonaggio: (i) responsável pelos assuntos de caráter regulatório e político, bem como os
processos de informações corporativas e de gestão empresarial quanto a temas de natureza regulatória, de forma integrada,
no âmbito das empresas do Grupo AES Brasil; (ii) Garantir análises das regulamentações propostas, com impactos nas
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empresas do Grupo AES Brasil e seus respectivos Contratos de Concessão, identificando e avaliando riscos e oportunidades;
e (iii) Assegurar os processos de fixação, reajuste e revisão periódica das tarifas de fornecimento e de uso do sistema.

Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores - Francisco Jose Morandi Lopez: (i) representar a Sociedade
nas relações com os mercados de capitais e financeiro, interno e externo, responsabilizando-se pela prestação de informações
à CVM e às Bolsas de Valores; (ii) controlar os recursos financeiros necessários à operação e expansão da Companhia,
conforme orçamento anual, conduzindo os processos de contratação de empréstimo e de financiamento, bem como os serviços
correlatos; (iii) controlar o nível do capital social da Companhia e propor eventuais ajustes, assim como propor a política
acionária, bem como sugerir a política de dividendos; (iv) controlar as operações econômico-financeiras da Companhia; (v)
coordenar a elaboração e a consolidação do orçamento anual, com a participação de todas as Diretorias da Companhia; (vi)
coordenar o acompanhamento dos negócios em relação ao Plano de Negócios; (vi) coordenar o trabalho de preparação das
demonstrações contábeis e fiscais da Companhia; (vii) conduzir as atividades relacionadas ao mercado de capitais e relações
com investidores; (viii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores, bem como
representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, as Bolsas de Valores e os demais
órgãos de controle e demais instituições relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no
exterior; (ix) prestar informações ao público investidor, à CVM e Bolsas de Valores e entidades de mercados de balcão
organizados em que a Companhia estiver registrada e cumprir demais deveres legais inerentes a seu cargo; e (x) manter
atualizado o registro de companhia aberta.

Diretor Vice-Presidente - Paulo Camillo Vargas Penna: (i) executar as estratégias corporativas visando maior interação nas
relações com órgãos governamentais, órgãos de imprensa, entidades de representação, empresas públicas e privadas com
interesses comuns; (ii) definir a estratégia, o planejamento e o desenvolvimento das ações de comunicação interna e externa
da Companhia; e (iii) consolidar a Política de Sustentabilidade da Companhia.

Diretor Vice-Presidente - Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira: (i) definir a estratégia, o planejamento e o
desenvolvimento das ações no âmbito jurídico; (ii) auxiliar as demais áreas da Companhia, no que tange aos aspectos legais
e jurídicos; (iii) gerenciar todos os processos administrativos e judiciais, em que a Companhia seja parte e, periodicamente ou
quando solicitado, informar à Diretoria e ao Conselho de Administração sobre a estratégia processual e jurídica adotada, com
também a movimentação de tais processos; (iv) assegurar a ética e compliance; e (v) conduzir os processos da auditoria
interna.

Diretor Vice-Presidente - Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino: (i) promover a prospecção, a análise e o desenvolvimento de
novos negócios da Companhia relacionadas ao seu objeto social; (ii) promover as análises de viabilidade técnica, econômicofinanceira e ambiental dos novos negócios para a Companhia, em parceria com as Diretorias relacionadas; (iii) coordenar a
participação da Companhia nos processos licitatórios para obtenção de outorga de concessões em sua área de sua atuação;
(iv) definir as políticas e diretrizes de novas alternativas energéticas; (v) coordenar a condução de temas, ações e negócios de
cunho regulatório, bem como ações específicas junto ao Governo Federal no ambiente do desenvolvimento do modelo do
setor elétrico; (vi) coordenar o Processo de Informações Corporativas e o Processo de Gestão Empresarial, integrados no
âmbito da Companhia; (vii) representar a Companhia junto ao Regulador, associações, agentes setoriais e demais entidades
públicas e privadas relacionadas ao Setor Elétrico; e (viii) definir e liderar as estratégias de gestão e comercialização de energia
visando otimizar os resultados comerciais da empresa.
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a.

prazos de convocação

De acordo com a Lei no 6.404/74 e Instrução CVM 559/2015, as assembleias gerais da Companhia são convocadas
mediante anúncio publicado por 3 vezes no Diário Oficial do Estado de São Paulo, bem como em outro jornal de grande
circulação. A primeira convocação deve ser feita, no mínimo, 30 dias antes da realização da assembleia geral, e a segunda
convocação deve ser feita com, no mínimo, 8 dias de antecedência.

b.

competências

Sem prejuízo de outras matérias de sua competência, compete privativamente à assembleia geral: (i) reformar o estatuto
social; (ii) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do conselho de administração e do conselho fiscal da
Companhia; (iii) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por
eles apresentadas; (iv) suspender o exercício dos direitos do acionista, nos termos do artigo 120 da Lei das Sociedades por
Ações; (v) deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; (vi) deliberar
sobre a redução ou aumento de capital, a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, ou qualquer ato de
reorganização societária previsto em lei; (vii) deliberar sobre a dissolução e liquidação da Companhia, eleger e destituir
liquidantes e julgar-lhes as contas; (viii) autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata; (ix) deliberar
sobre instalação do conselho fiscal, na forma do estatuto social; e (ix) deliberar sobre o cancelamento de registro de
companhia aberta.

c.

endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição

dos acionistas para análise

Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº. 939, 5º andar, sala individual 2, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri- SP e nos endereços eletrônicos da Companhia (www.ri.aestiete.com.br)
da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

d.

identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia instituiu no ano de 2014, política interna para transações com partes relacionadas, na qual, dentre outros
aspectos, trata de regras para tomada de decisão por seus administradores em situações de conflitos de interesse.

e.

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

A Companhia admite o exercício do direito de voto por procuração desde que o representante outorgado esteja validamente
constituído, nos termos da lei, e que a procuração esteja acompanhada do voto a ser proferido.

f.

formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas,

indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico

O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à assembleia geral munido: (i) de documentos hábeis à
comprovação de sua identidade; (ii) de comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de
titularidade do acionista ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) do instrumento de
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mandato, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. A Companhia ainda não
admite procurações outorgadas por meio eletrônico.

g.

manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar

comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias

A Companhia disponibiliza o endereço eletrônico assembleia.aestiete@aes.com para recebimento de comentários e
solicitações de acionistas sobre a pauta das assembleias gerais.

h.

transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias

A Companhia não transmite ao vivo vídeo e/ou áudio das assembleias.

i.

mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas

A Companhia disponibiliza o endereço eletrônico assembleia.aestiete@aes.com para recebimento de solicitações de
acionistas acerca da pauta das assembleias gerais.
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O conselho de administração, eleito pela assembleia geral, é composto por no mínimo 5 e no máximo 11 membros efetivos
e respectivos suplentes, que substituirão os efetivos em seus impedimentos eventuais, todos residentes ou não no país,
observada a legislação vigente, com mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição. Os mandatos dos membros
que atualmente compõem o conselho de administração da Companhia se encerrarão na assembleia geral ordinária que
deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2017.

As decisões do conselho de administração serão tomadas pelo voto da maioria dos presentes à reunião, observadas,
quando aplicáveis, as condições estabelecidas para o exercício do voto dos conselheiros previstas no artigo 118, §§ 8º e
9º da Lei nº 6.404/76, e no acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 31 de dezembro de 2015.

O Presidente e o Vice-Presidente do conselho de administração da Companhia serão nomeados pelo Conselho de
Administração.

No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer membro efetivo do conselho de administração, este será
substituído pelo respectivo suplente.

Em caso de vacância do cargo de qualquer membro efetivo ou suplente do conselho de administração, deverá ser realizada,
assembleia geral para eleger seu substituto, sendo que o membro suplente do conselho de administração deverá substituir
o respectivo conselheiro efetivo que deixou o seu cargo até que seja eleito novo membro para ocupar o cargo de membro
efetivo.

Seguem abaixo, os nomes, os cargos e a data de nomeação de cada um dos atuais membros do conselho de administração:

CARGO OCUPADO
Conselheiro
(Presidente)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Efetivo

Conselheiro Suplente
Conselheiro
Presidente)

Efetivo

Britaldo Pedrosa Soares
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

(Vice-

ELEIÇÃO

AGE
13/11/2015*

de

AGE
31/03/2016

de

AGE
13/11/2015*

de

Arminio Francisco Borjas Herrera

Conselheiro Suplente

vago

Conselheiro Efetivo

Julian Jose Nebreda Marques

Conselheiro Suplente

Marcelo Antonio de Jesus

Conselheiro Efetivo

Francisco Jose Morandi Lopez

Conselheiro Suplente

Sidney Simonaggio

Conselheiro Efetivo

Berned Raymond da Santos Ávila

Conselheiro Suplente

Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino

Conselheiro Efetivo

Vincent Winslow Mathis

Conselheiro Suplente

Krista Sweigart
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a)

Conselheiro Efetivo

Kazi Kamrul Hasan

Conselheiro Suplente

Teresa Cristina Querino Vernaglia

Conselheiro Efetivo

Luiz Pinguelli Rosa

Conselheiro Suplente

Lucio da Silva Santos

Conselheiro Efetivo

Sérgio Silva do Amaral

Conselheiro Efetivo

Cláudio José de Oliveira Magalhães

Conselheiro Suplente

Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva

Conselheiro Efetivo

Paulo Roberto Robin Carvalho

Conselheiro Suplente

João Mauro Fidalgo

AGE
31/03/2016

de

AGE
13/11/2015*

de

AGE
31/03/2016

de

Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões ordinárias e
extraordinárias

As reuniões do conselho de administração dos 3 últimos exercícios sociais foram realizadas nas datas e horários abaixo:

2015

2014

2013

28/01/2015 às 1500

23/01/2014 às 16h00

24/01/2013 às 17h00

25/02/2015 às 15h30

25/02/2014 às 16h00

28/02/2013 às 13h00

01/04/2016 às 18h30

17/03/2014 às 15h30

10/05/2013 às 13h00

08/05/2016 às 16h30

07/05/2014 às 16h30

09/08/2013 às 13h00

20/05/2015 às 14h00

06/08/2014 às 16h30

20/09/2013 às 15h30

17/06/2015 às 1400

05/11/2014 às 16h30

08/11/2013 às 14h00

07/08/2016 às 16h30

11/12/2014 às 15h00

22/11/2013 às 14h00

18/09/2016 às 14h00

11/12/2013 às 14h00

24/09/2015 às 9h00
04/11/2015 às 16h00
03/12/2015 às 14h30
15/12/2015 às 14h30

O conselho de administração reunir-se-á, ordinariamente, em periodicidade mínima trimestral e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação da maioria de seus membros, podendo dita convocação ser
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solicitada, de forma justificada, por qualquer membro do conselho de administração.

As reuniões do conselho de

administração somente serão consideradas validamente instaladas se contarem com a presença da maioria dos
conselheiros efetivos ou seus suplentes em exercício.

As reuniões do conselho de administração serão convocadas por escrito com antecedência mínima de 8 dias úteis, em
primeira convocação, e de 3 dias úteis, em segunda convocação, e com apresentação da data, horário e local da reunião,
bem como da pauta dos assuntos a serem tratados.

Os membros do Conselho de Administração poderão participar de qualquer reunião do Conselho de Administração por
meio de conferência telefônica, videoconferência ou outros meios de comunicação por meio dos quais todas as pessoas
participantes da reunião possam ouvir as demais, e tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião.

a)

Disposição do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de
membros do conselho, se aplicável

O acordo de acionistas da Companhia tem por objeto a definição de regras específicas sobre, entre outras matérias, (i) o
exercício de direito de voto na Companhia e nas sociedades controladas pela Companhia, e (ii) as relações entre a AES
Holdings Brasil Ltda. (“AES Holdings Brasil”) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
(“BNDES”), por meio da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”).

Nos termos da Cláusula 4.1 do acordo de acionistas, algumas matérias sujeitas a aprovação da assembleia geral ou do
conselho de administração da Companhia devem ser submetidas à manifestação da BNDESPAR, que terá o poder de vetar
sua aprovação em reunião prévia da Companhia (“Reunião Prévia”), incluindo, entre outras: alteração de determinadas
cláusulas do Estatuto Social, alteração das características ou vantagens das ações existentes ou emissão de outras classes
de ações, redução do dividendo mínimo obrigatório, reorganizações societárias envolvendo a Companhia, transações com
partes relacionadas, dentre outras. Para uma informação detalhada sobre as matérias sujeitas à aprovação do BNDESPAR,
vide item 15.5 deste Formulário de Referência.

Nos termos da Cláusula 4.3.3. do acordo de acionistas, caso a manifestação do BNDES, por meio da BNDESPAR, seja no
sentido de rejeitar a matéria, as deliberações da assembleia geral e do conselho de administração da Companhia a AES
Holdings Brasil e o BNDESPAR deverão se abster de praticar ou fazer com que sejam praticados qualquer ato no sentido
da realização da matéria rejeitada em Reunião Prévia. A ausência de manifestação do BNDES em Reunião Prévia
devidamente convocada não impedirá a aprovação das referidas matérias. As deliberações tomadas no âmbito da Reunião
Prévia vincularão os acionistas e os membros dos Conselhos de Administração da Companhia e das sociedades
controladas pela Companhia nas reuniões dos respectivos órgãos.

A AES Holdings Brasil e o BNDES, por meio da BNDESPAR, de acordo com a Cláusula 4.4 do acordo de acionistas, se
obrigam a tomar todas as providências necessárias para que os membros do conselho de administração e os demais
administradores da Companhia que tenham sido por elas indicados, ou que venham a ser por elas indicados, sempre votem,
em quaisquer deliberações, em conformidade com o disposto no Acordo de Acionistas.

Nos termos da Cláusula 4.6 do acordo de acionistas, qualquer das partes terá o direito de requerer ao Presidente de
quaisquer assembleias ou reuniões do conselho de administração da Companhia que declare a nulidade da deliberação
realizada em violação a disposições do Acordo de Acionistas.
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O eventual exercício, por qualquer das partes, pelos membros da administração eleitos ou indicados por qualquer uma das
partes e/ou qualquer dos representantes das partes, do direito de voto em quaisquer assembleias ou reuniões do conselho
de administração da Companhia em desacordo com as disposições aqui estabelecidas, importará em nulidade da
deliberação que for assim tomada, sem prejuízo do direito da parte interessada de promover a execução específica da
obrigação descumprida.

1.

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses

De acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações, é vedado ao conselheiro:

- Realizar qualquer ato de liberalidade às custas da Companhia, bem como tomar por empréstimo recursos ou bens da
Companhia ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse ou de terceiros, os bens, serviços

ou

crédito da Companhia, sem prévia autorização da assembleia geral ou do conselho de administração;

- Receber, em razão do exercício de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem
autorização estatutária ou concedida através de assembleia geral;

- Contratar com a Companhia em condições não razoáveis ou não equitativas, diferentes das que prevaleceriam se a
Companhia contratasse no mercado ou com terceiros;

- Intervir em qualquer posição social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou nas deliberações que a
respeito tomarem os demais administradores da Companhia, cumprindo-lhe cientificá-los do seu

impedimento e fazer

consignar em ata a natureza e a extensão do seu interesse

-Usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que
tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo;

- Omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem,
deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia; e

- Adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir.

- A Lei das Sociedades por Ações não permite ainda que seja eleito para o conselho de administração, salvo dispensa pela
assembleia geral, aquele que (i) ocupar cargo em sociedades consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver
interesse conflitante com a Companhia.

- Nos termos da lei, os conflitos de interesse são identificados e administrados pelos administradores, cumprindo-lhes
cientificar aos demais administradores presentes à Reunião do conselho de administração ou da diretoria o seu
impedimento

e fazendo consignar em ata a natureza e extensão do seu interesse. Não se admite o voto do acionista que

tenha interesse conflitante com a matéria da ordem do dia, conforme vedação estabelecida na legislação brasileira.

- A Companhia possui uma política de conflito de interesse aplicada a colaboradores internos e, por consequência, aos
conselheiros internos e instituiu no de 2014, uma política para transações com partes relacionadas que trata de regras para
tomada de decisões de seus administradores e conselheiros fiscais em situações de conflito de interesses.
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A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível
2, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, do Regulamento de Sanções e do Contrato de
Participação no Nível 2 de Governança Corporativa.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Paulo Camillo Vargas Penna

28/07/1957

04/01/2016

17/12/2018

0

251.217.666-53

Bacharel em Ciências 11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente
Jurídicas e Sociais

Pertence apenas à Diretoria

05/01/2016

Sim

0.00%

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

15/08/1972

Pertence apenas à Diretoria

29/02/2016

17/12/2018

1

712.196.924-68

Engenheiro

10 - Diretor Presidente / Superintendente

01/04/2016

Sim

0.00%

Charles Lenzi

04/04/1959

Pertence apenas à Diretoria

29/02/2016

17/12/2018

1

276.937.750-72

Engenheiro

11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente

01/04/2016

Sim

0.00%

Luiz Pinguelli Rosa

19/02/1942

Pertence apenas ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO/2018

0

023.504.757-00

Físico

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

04/01/2016

Não

0.00%

Arminio Francisco Borjas Herrera

01/07/1952

Pertence apenas ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO/2018

1

000.000.000-00

Advogado

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

04/01/2016

Sim

0.00%

Marcelo Antonio de Jesus

23/08/1970

Pertence apenas ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO/2018

1

140.355.128-69

Administrador de
empresas

23 - Conselho de Administração (Suplente)

04/01/2016

Sim

0.00%

Vincent Winslow Mathis

14/11/1963

Pertence apenas ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO/2018

1

000.000.000-00

Advogado

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

04/01/2016

Sim

0.00%

Krista Sweigart

24/02/1971

Pertence apenas ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO/2018

0

000.000.000-00

Advogada

23 - Conselho de Administração (Suplente)

04/01/2016

Sim

0.00%

24/10/1963

Pertence apenas ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO 2018

3

Não Aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.
Berned Raymond da Santos Ávila
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor
000.000.000-00

Descrição de outro cargo / função
Administrador de
Empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

04/01/2016

Sim

31.00%

Sergio Silva do Amaral

01/06/1944

Pertence apenas ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO/2018

0

110.152.927-04

Bacharel em Direito e
Ciências Políticas

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

04/01/2016

Não

0.00%

Lucio da Silva Santos

16/12/1952

Pertence apenas ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO/2018

0

180.671.827-87

Administrador de
empresas

23 - Conselho de Administração (Suplente)

04/01/2016

Não

0.00%

Britaldo Pedrosa Soares

11/04/1956

Pertence apenas ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO/2018

4

360.634.796-00

Engenheiro

20 - Presidente do Conselho de Administração

04/01/2016

Sim

77.00%

Julian Jose Nebreda Marquez

08/03/1966

Pertence apenas ao Conselho de Administração

31/03/2016

AGO/2018

0

000.000.000-00

Advogado

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

01/04/2016

Sim

0.00%

Cláudio José de Oliveira Magalhães

07/08/1959

Pertence apenas ao Conselho de Administração

31/03/2016

AGO/2017

0

659.506.587-87

Engenheiro

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

01/04/2016

Não

0.00%

Paulo Roberto Miguez Bastos Silva

21/02/1965

Pertence apenas ao Conselho de Administração

31/03/2016

AGO/2017

0

807.534.007-82

Advogado e
Economista

23 - Conselho de Administração (Suplente)

01/04/2016

Não

0.00%

Kazi Kamrul Hasan

01/01/1971

Pertence apenas ao Conselho de Administração

31/03/2016

AGO/2018

0

000.000.000-00

Engenheiro

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

01/04/2016

Sim

0.00%

Teresa Cristina Querino Vernaglia

08/03/1965

Pertence apenas ao Conselho de Administração

31/03/2016

AGO/2018

0

039.977.338-05

Engenheira

23 - Conselho de Administração (Suplente)

01/04/2016

Sim

40.00%

Não aplicável

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Não aplicável
Paulo Roberto Robin Carvalho

01/09/1956

Pertence apenas ao Conselho de Administração

31/03/2016

AGO/2018

0

201.934.752-00

Tecnólogo em
mecânica

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

01/04/2016

Não

0.00%

João Mauro Fidalgo

24/06/1959

Pertence apenas ao Conselho de Administração

31/03/2016

AGO/2018

0

961.133.328-53

Tecnólogo em
edificações

23 - Conselho de Administração (Suplente)

01/04/2016

Não

0.00%

Sidney Simonaggio

08/06/1957

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO/2018

0

008.038.278-90

Engenheiro Elétrico

37 - Conselheiro(Suplente) e Dir. Vice Pres.

04/01/2016

Sim

0.00%

Não aplicável

Não aplicável

Diretor Vice Presidente, com data de eleição no dia 29/02/2016, data de
posse no dia 01/04/2016 e com prazo de mandato até 17/12/2018.
Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino

05/07/1965

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO/2018

0

102.374.638-73

Engenheiro

37 - Conselheiro(Suplente) e Dir. Vice Pres.

04/01/2016

Sim

0.00%

Diretor Vice-Presidente, com data de eleição no dia 04/01/2016, data de
posse 05/01/2016, e prazo de mandato até 17/12/2018.
Francisco Jose Morandi Lopez

12/12/1967

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO/2018

4

235.561.198-03

Engenheiro

34 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Vice Pres.

04/01/2016

Sim

31.00%

Diretor Vice-Presidente, com data de eleição no dia 04/01/2016, data de
posse no dia 05/01/2016, e prazo de mandato até 17/12/2018.
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

18/06/1965

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

13/11/2015

AGO/2018

4

890.310.677-68

Advogado

37 - Conselheiro(Suplente) e Dir. Vice Pres.

04/01/2016

Sim

46.00%

Diretor Vice Presidente, com data de eleição no dia 04/01/2016, data de
posse no dia 05/01/2016 e prazo de mandato até 17/12/2018.
Carlos Eduardo Teixeira Taveiros

23/05/1960

Conselho Fiscal

28/04/2016

AGO/2017

0

063.410.028-90

Assistente de Gestão
e Bacharel em Direito

48 - C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas

02/05/2016

Não

0.00%

29/09/1947

Conselho Fiscal

28/04/2016

AGO/2017

0

Não aplicável.
Jorge Michel Lepeltier
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor
070.190.688-04

Descrição de outro cargo / função
Economista e
44 - C.F.(Efetivo)Eleito p/preferencialistas
Bacharel em Ciências
Contábeis

02/05/2016

Não

0.00%

Maria Elvira Lopes Gimenez

18/05/1970

Conselho Fiscal

28/04/2016

AGO/2017

0

136.012.018-10

Economista

47 - C.F.(Suplent)Eleito p/preferencialistas

02/05/2016

Não

0.00%

André Eduardo Dantas

11/10/1971

Conselho Fiscal

28/04/2016

AGO/2017

0

114.748.808-86

Advogado

45 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Minor.Ordinaristas

02/05/2016

Não

0.00%

Mário Shinzato

22/09/1962

Conselho Fiscal

28/04/2016

AGO/2017

1

029.963.158-39

Contador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

02/05/2016

Sim

0.00%

Antônio Cocurullo

07/01/1966

Conselho Fiscal

28/04/2016

AGO/2017

1

070.952.588-56

Contador

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

02/05/2016

Sim

0.00%

Edward Ruiz

10/04/1950

Conselho Fiscal

28/04/2016

AGO/2017

1

052.399.217-33

Contador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

02/05/2016

Sim

0.00%

Newton Akira Fukumitsu

25/01/1964

Conselho Fiscal

28/04/2016

AGO/2017

1

053.767.528-01

Contador

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

02/05/2016

Sim

0.00%

ROBERTO LAMB

06/06/1948

Conselho Fiscal

28/04/2016

AGO/2017

1

009.352.630-04

Físico

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

02/05/2016

Sim

0.00%

Ana Paula de Sousa Soares

14/03/1967

Conselho Fiscal

28/04/2016

AGO/2017

1

915.537.177-91

Contadora

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

02/05/2016

Sim

0.00%

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.
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Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Paulo Camillo Vargas Penna - 251.217.666-53
Paulo Camillo Vargas Penna é Diretor Vice-Presidente da Companhia desde janeiro de 2016. É graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atualmente, também
exerce a função de: (i) Diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (companhia aberta); e (ii) Diretor Vice-Presidente da Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ambos desde fevereiro de 2012. Nos últimos 5 anos, além dessas, exerceu as seguintes funções: (i) Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM
(Associação privada, sem fins lucrativos) de fevereiro de 2006 a janeiro de 2012; (ii) Diretor e, posteriormente, Vice-Presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro e Metais Básicos –
SINFERBASE, de abril de 2007 a janeiro de 2012. Paulo Camillo não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial. Paulo não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial qualquer durante os
últimos cinco anos.
Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho - 712.196.924-68
Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho é Diretor Presidente da Companhia desde 01 de abril de 2016 e conselheiro de administração suplente da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (companhia aberta
atuante no setor elétrico) ("AES Sul"), desde agosto de 2013. É bacharel em engenharia mecânica pela Universidade de Pernambuco- Escola Politécnica, com mestrado em Energia pela Universidade de Campinas
e MBA em finanças pela Universidade de Murcia- Espanha. Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as seguintes funções: (i) Diretor Vice-Presidente e de Geração da Companhia de maio de 2013 a março de
2016; (ii) Diretor de Operações e Manutenção da Companhia e AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. (companhia fechada) ("AES Uruguaiana") de junho de 2009 a maio de 2013; (iii) Diretor de manutenção e
operações da AES Uruguaiana de maio de 2007 a junho de 2009; e (iii) Gerente de Engenharia e Performance na AES Cartagena- Espanha, de março de 2004 a maio de 2007. É Diretor da AES Uruguaiana
Empreendimentos S.A. (companhia fechada) desde setembro de 2010. Italo não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial qualquer durante os últimos cinco anos.
Charles Lenzi - 276.937.750-72
Charles Lenzi é Diretor Presidente da Companhia e Diretor Vice-Presidente da AES Tietê Energia S.A. (companhia aberta) desde 1º de abril de 2016. É graduado em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul - PUC/RS, especializado em automação industrial pela Universidade de Campinas – UNICAMP, possui MBA em Finanças pela Universidade Caxias do Sul e em Planejamento
Estratégico e Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, participou também do Leadership Development Program da Darden Business School – Univerdidade da Virginia (EUA) e do PGA – Programa
de Gestão Avançada da Fundação Dom Cabral e INSEAD. Nos últimos 5 anos Charles atuou como Presidente Executivo da ABRAGEL – Associação Brasileira de Energia Limpa. Charles atuou como Diretor
Executivo do Grupo Stefani (2008-2010) e, entre 1998 e 2008, ocupou diversas posições no Grupo AES Brasil.Charles Lenzi, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal,
qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a
inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Luiz Pinguelli Rosa - 023.504.757-00
Luiz Pinguelli Rosa é formado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, com mestrado em engenharia nuclear pelo COPPE – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de
Engenharia e doutorado em física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente é conselheiro de administração da Companhia desde janeiro de 2016 e Diretor do COPPE, além de Secretário
Executivo do Fórum de Mudanças Climáticas. Nos últimos anos também foi conselheiro de administração da Itaipu Binacional, de janeiro de 2003 a maio 2015. Luiz Pinguelli Rosa não tem qualquer condenação
criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade
profissional ou comercial qualquer durante os últimos cinco anos.
Arminio Francisco Borjas Herrera - 000.000.000-00
Armínio Herrera é Diretor Jurídico Regional do grupo AES para a América Latina, responsável por Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Panamá, além de México, América Central e
Caribe; e foi membro efetivo e presidente do Conselho de Administração da AES Tietê S.A. (companhia aberta). O Sr. Herrera é presidente da Gener S.A. (companhia aberta no Chile), cuja principal atividade é a
atuação no setor de energia elétrica, AES Panamá S.A. (companhia aberta no Panamá), cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica, Alumbrado Electrica de San Salvador, S.A. de C.V.
(companhia aberta atuante no setor de distribuição e comercialização de energia elétrica), Empresa Electrica de Oriente, S.A. (companhia aberta atuante no setor de distribuição e comercialização de energia
elétrica) e C.A. Ron Santa Teresa (companhia aberta atuante no setor de produção, engarrafamento e distribuição de bebidas alcoólicas); e (iii) membro efetivo e presidente do Conselho de Administração da AES
Elpa S.A. desde abril de 2013. O Sr. Herrera não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Marcelo Antonio de Jesus - 140.355.128-69
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Marcelo Jesus atualmente é conselheiro de administração suplente da Companhia desde janeiro de 2016 e exerce o cargo de Diretor de Controladoria e Planejamento Tributário no Grupo AES Brasil. Nos últimos
cinco anos exerceu o cargo de Diretor de Planejamento Tributário nas empresas: (i) TAM Linhas Aéreas S.A - Latam Airlines Group de novembro de 2012 a novembro de 2013; (ii) Flora Higiene e Beleza de
novembro de 2011 a outubro de 2012; (iii) Syngenta de julho de 2010 a novembro de 2011; (iv) AES Latin America & Caribbean de dezembro de 2004 a julho de 2010. O Sr. Jesus não tem qualquer condenação
criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade
profissional ou comercial.
Vincent Winslow Mathis - 000.000.000-00
Vincent Winslow Mathis é membro efetivo do conselho de administração da Companhia desde janeiro de 2016. Foi membro efetivo do conselho de administração da AES Tietê S.A. de dezembro de 2011 até
dezembro de 2015. É bacharel em Economia e Ciências Políticas pela Universidade de Richmond – Virginia, bem como Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade da Virginia. Atualmente é: (i)
Diretor Jurídico de Utilidades Integradas da The AES Corporation desde outubro de 2011; (ii) Conselheiro de administração efetivo da AES Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia
aberta atuante no setor elétrico); e (iii) conselheiro de administração da AES Elpa S.A. (companhia aberta) desde abril de 2015. Nos últimos cinco anos exerceu, além destas, as seguintes funções: (i) Diretor
Jurídico, Região da América do Norte da The AES Corporation de outubro de 2009 à outubro de 2011; e (ii) Diretor Jurídico e Vice-Presidente Executivo da ContourGlobal LP de julho de 2006 a outubro de 2009.
Vincent Winslow Mathis não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial qualquer durante os últimos cinco anos.
Krista Sweigart - 000.000.000-00
Krista Sweigart é advogada formada pela Universidade de Direito da Pennsylvania em 1996 e MBA - Magna Cum Laude, English and Criminal Justice, pela Universidade de Delaware em 1993. Atualmente é Diretora
de Suporte à Gestão de Operações Globais, Construção e Engenharia da The AES Corporation desde dezembro de 2014 e conselheira de administração suplente da Companhia desde janeiro de 2016. Nos últimos
cinco anos, além destas, exerceu as funções de: (i) Diretora de Suporte à Gestão de Operações Globais da The AES Corporation, de julho de 2013 a dezembro de 2014; (ii) advogada sênior da The AES Corporation
de fevereiro de 2011 a julho de 2013; e (iii) advogada da The AES Corporation de novembro de 2006 a fevereiro de 2011. Krista não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial qualquer durante os
últimos cinco anos.
Berned Raymond da Santos Ávila - 000.000.000-00
Berned Raymod Da Santos Ávila é membro efetivo do conselho de administração da Companhia desde janeiro de 2016. É bacharel Cum Laude em Administração de Empresas e Administração Pública pela
Universidad José Maria Vargas, com pós-graduação Cum Laude em Gerência de Negócios e em Finanças, MBA Cum Laude pela Universidad José Maria Vargas e concluiu o Programa Avançado no Instituto de
Estudios Superiores y de Administración (IESA) em Caracas, bem como o Programa de Liderança da AES na Darden School. Atualmente é: (i) Diretor Vice-Presidente Financeiro do grupo AES na América Latina e
África desde julho de 2005; (ii) Diretor Executivo de Finanças da AES Global Utility, desde outubro de 2011;(iii) Presidente do conselho de administração da AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.; e (iv) membro do
conselho de administração das empresas Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., AES Tietê Energia S.A., AES Gener S.A. (companhia aberta), Companhia de Alumbrado Electrico de San
Salvador (CAESS), Empresa Electrica de Oriente (EEO), Companhia de Alumbrado Electrico de Santa Ana, Eletricidad de La Plata (EDELAP), AES Chivor & Cia S.C.A. E.S.P. (companhia aberta), AES Sonel e
Dayton Power & Ligth, companhias cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica. Possui 25 anos de experiência em finanças corporativas internacionais no setor de serviços de geração,
transmissão e distribuição na América Latina e, recentemente, na África. Além dessas, também exerceu a posição de: (i) Diretor Financeiro e Controller na Venezuela, El Salvador e Colômbia, de maio de 2000 a
junho de 2005; e (ii) membro suplente do conselho de administração da Companhia de abril de 2009 a abril de 2015. Berned Ávila não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Sergio Silva do Amaral - 110.152.927-04
Sérgio Silva do Amaral é conselheiro de administração efetivo da Companhia desde janeiro de 2016 e foi membro efetivo do conselho de administração da AES Tietê S.A. de setembro de 2010 até dezembro de
2015. É bacharel em Direito e Ciências Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), cursou Ciência Política na Universidade de Paris I (Panthéon-Sorbonne) e Doutorado de 3º Ciclo na
Universidade de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Atualmente é (i) Diplomata desde junho de 1971; (ii) Diretor Internacional da Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP desde setembro de 2005; (iii) Conselheiro
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP desde setembro de 2005; (iv) Conselheiro da Felsberg e Associados desde setembro de 2005; (v) Presidente da Associação Brasileira da Indústria do
Trigo desde julho de 2008; e (vi) membro efetivo do conselho de administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (companhia aberta) desde setembro de 2010. Nos últimos cinco anos, além
dessas, exerceu as seguintes funções: (i) Membro do Conselho Internacional da Total (França) e do Conselho da World Wildlife Fund (WWF Brasil), (ii) Embaixador do Brasil em Paris de junho de 2003 até junho de
2005; (iii) Diplomata de carreira de janeiro de 1971 a junho de 2005; e (iv) Representante do Brasil junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE de junho de 2003 a junho de 2005.
Sérgio não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido
ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial qualquer durante os últimos cinco anos.
Lucio da Silva Santos - 180.671.827-87
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Lucio da Silva Santos é membro suplente do conselho de administração da Companhia desde janeiro de 2016. Foi membro suplente do conselho de administração da AES Tietê S.A. de janeiro de 2009 até
dezembro de 2015. É bacharel em Administração de Empresas pela UGF/RJ. Atualmente é: (i) ouvidor-Geral da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, desde agosto de 2011; e (ii) analista judiciário no
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde maio de 2000. Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as seguintes funções: (i) assessor no Ministério do Esporte de janeiro a julho de 2011; (ii)
secretário- executivo adjunto no Ministério da Previdência Social de agosto de 2005 a dezembro de 2010, responsável pela gestão administrativa, financeira e orçamentária; (iii) assessor especial da Casa Civil/PR
de janeiro de 2003 a julho de 2005; e (iv) membro do conselho de administração da Caixa Econômica Federal, Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, Rio Previdência, Imprensa Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, Rio Trilhos – Companhia de Transporte Sobre Trilhos do Rio de Janeiro e do Fundo Especial Penitenciário. Lúcio da Silva Santos não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em
processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial. Lúcio não
tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou
inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial qualquer durante os últimos cinco anos.
Britaldo Pedrosa Soares - 360.634.796-00
Britaldo Pedrosa Soares é Presidente do conselho de administração da Companhia desde abril de 2016. Foi membro efetivo do conselho de administração da AES Tietê S.A. de abril de 2008 a dezembro de 2015, e
Diretor Presidente da AES Tietê S.A. de junho de 2007 a dezembro de 2015, tendo cumulado a função de Diretor de Relações com Investidores desde setembro de 2009. É graduado em Engenharia Metalúrgica
pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação em Engenharia Econômica e Financeira na Fundação Dom Cabral (Minas Gerais) e participou em diversos programas de educação executiva, dentre
os quais o Senior Executive Program na Darden School of Business – University of Virginia. Atualmente é: (i) Presidente do conselho de administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., e
AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A., membro do Conselho de Administração da AES Gener S.A. (companhia aberta no Chile cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica), do Operador
Nacional do Sistema Elétrico - ONS desde abril de 2008, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo - IBEF desde janeiro de 2011, da Câmara Americana de Comércio - ANCHAM São Paulo
desde janeiro de 2011, da The Dayton Power and Light Company desde novembro de 2011, da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ desde junho de 2013 e da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias
de Base desde maio de 2014. Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as seguintes funções: (i) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Jarí Celulose S.A. (companhia fechada que atua no setor
de papel para embalagens), Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (companhia aberta que atua no setor de geração, distribuição e transmissão de energia), Aços Villares S.A. (companhia aberta), AES Tietê S.A. e da
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.; (iii) Diretor de Relações com Investidores da Companhia Brasiliana de Energia de fevereiro de 2006 até junho de 2007; e (iii) membro do Conselho de
Administração da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (companhia aberta cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica) de abril de 2008 até janeiro de 2011. Britaldo Soares não tem
qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a
prática de atividade profissional ou comercial.
Julian Jose Nebreda Marquez - 000.000.000-00
Julian Jose Nebreda Marquez é graduadoem Direito pela Universidad Católica Andrés Bello, em Caracas/Venezuela (1998), com mestrado em Commom Law Studies e Securities and Financial Regulations pela
Georgetown University Law Center nos Estados Unidos da América em 1990. Nos últimos cinco anos, exerceu a função de Presidente da unidade de negócios da Europa do grupo AES, sendo responsável pelos
negócios na Bulgária, Jordânia, Cazaquistão, Holanda e Reino Unido. Além desta, também exerceu as seguintes funções: (i) Conselheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (organização financeira
internacional), de julho de 1993 até abril de 1999; e (ii) Conselheiro de Administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta cuja principal atividade é a atuação no setor de
energia elétrica), de setembro de 2008 até abril de 2009. Julian Nebreda, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Cláudio José de Oliveira Magalhães - 659.506.587-87
Cláudio José de Oliveira Magalhães é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia desde abril de 2016. É graduado em Engenharia Elétrica - Eletrônica pela Universidade Nuno Lisboa do Rio de
Janeiro, em dezembro de 1981, com pós-graduação em Energia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999) e em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (1997). Atualmente
é: (i) Assistente da Coordenação Geral da Presidência da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobras (companhia aberta com foco em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, Brasil), desde agosto
de 2008, com atuação nas atividades de planejamento estratégico e gestão empresarial; e (ii) conselheiro fiscal efetivo da AES Tietê S.A. (companhia aberta com foco em geração de energia elétrica, Brasil) desde
abril de 2009. Em exercícios anteriores atuou na gestão de grandes projetos nas áreas financeira, empresarial e comercial de energia elétrica, que possuíam forte enfoque no estabelecimento de processos, práticas
de gestão e controles internos (Sarbanes-Oxley). Exerceu ainda a função de Chefe da Divisão de Sistemas de Informação da Eletrobras.
Paulo Roberto Miguez Bastos Silva - 807.534.007-82
Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva é membro do conselho de administração da Companhia desde abril de 2016. É advogado formado pela Universidade Candido Mendes em dezembro de 2007 e inscrito na OAB
em 14 de outubro de 2008. Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UFRJ em julho de 1987. Atualmente é Assessor da Superintendência de Planejamento, Gestão
Estratégica e Sustentabilidade das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás (companhia aberta) que atua na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, Brasil) desde agosto de 2008 além de
Assessor do Coordenador Geral da Presidência da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás; (ii) conselheiro fiscal titular da Eletrobras Distribuição Acre desde maio de 2014; e (iii) membro do Conselho
Deliberativo da Fundação Eletrobras de Seguridade Social – Eletros desde junho de 2015. Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as seguintes funções: (i) assessor do Diretor de Administração e Finanças da
Eletrobrás Termonuclear S.A. – Eletronuclear (companhia aberta que atua no setor de operação e construção de usinas termonucleares, Brasil) entre outubro de 2000 até julho de 2008; (ii) Conselheiro fiscal
suplente da Companhia de abril de 2010 a abril de 2013; e (iii) Conselheiro Titular da Centrais Elétricas do Maranhão - CEMAR até março de 2014. Paulo Roberto não tem qualquer condenação criminal, qualquer
condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou
comercial.
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Kazi Kamrul Hasan - 000.000.000-00
Kazi Kamrul Hasan é engenheiro eletricista pela Universidade de Engenharia e Tecnologia de Bangladesh, com MBA em Finanças pelo Instituto de Administração de Empresas da Universidade de Dhaka
(Bangladesh) e mestrado em Liderança pela Escola de Administração McDonough da Universidade de Georgetown. Atualmente é conselheiro de administração da Companhia desde janeiro de 2016 e Diretor de
Riscos da The AES Corporation. Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as funções de: (i) Diretor Financeiro da The AES Corporation na unidade estratégica de negócios da Ásia de fevereiro de 2013 a
novembro de 2014; e (ii) Diretor Geral de Finanças Corporativas da The AES Corporation de março de 2007 a janeiro de 2013.
Teresa Cristina Querino Vernaglia - 039.977.338-05
Teresa Cristina Querino Vernaglia é formada em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba com MBA em Gestão de Negócios pelo Instituto Técnico de Aeronáutica (ITA) / Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM). Atualmente exerce as seguintes funções: (i) Diretora Vice-Presidente da Companhia desde julho/2013; (ii) Diretora de Serviços Compartilhados da AES Sul Distribuidora Gaúcha de
Energia S.A. (companhia aberta cuja principal atividade é a distribuição de energia elétrica), desde julho de 2013; (iii) Diretora de Performance e Serviços da AES Tietê S.A. (companhia aberta cuja principal atividade
é a geração de energia elétrica) desde julho de 2013. Nos últimos anos exerceu as seguintes funções: (i) Diretora Comercial (não estatutária) da Companhia, de novembro/2011 a julho/2013; (ii) Diretora Geral (não
estatutária) da Eletropaulo Telecom Telecomunicações Ltda. (sociedade limitada atuante no setor de telecomunicações) e AES Communications Rio de Janeiro S.A. (sociedade anônima de capital fechado atuante
no setor de telecomunicações), de outubro/2008 a outubro/2011, tais empresas foram unificadas em 2010 pelo nome AES Atimus; e (iii) Diretora de Engenharia e Operações da Nextel Telecomunicações Ltda.
(sociedade limitada atuante no setor de telecomunicações), de abril/1997 a julho/2001. Iniciou sua carreira na NEC do Brasil S.A. (sociedade anônima atuante no setor de tecnologia), onde atuou de Fevereiro de
1988 a Março de 1997, ano em que ocupava o cargo de Gerente de Desenvolvimento de Negócios.
Paulo Roberto Robin Carvalho - 201.934.752-00
Paulo Roberto Robin Carvalho é graduado em Tecnologia Mecânica pela Fundação Educacional de Bauru (atualmente Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho ” – UNESP/Bauru). Atualmente é: (i)
Técnico de Manutenção Mecânica III Usina Agua Vermelha ; (ii) Diretor Sindical do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas/SP; e (iii) Responsável pela área de Novas Tecnologias
e Subseção do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômicos - DIEESE. É conselheiro de administração da Companhia desde 01 de abril de 2016 e foi conselheiro de administração da AES
Tietê S.A. de abril a dezembro de 2015. Paulo Carvalho não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
João Mauro Fidalgo - 961.133.328-53
João Mauro Fidalgo é Técnico em Edificações pelo Colégio Fernando Costa de Lins/SP. Atualmente é: (i) Técnico de Operação; (ii) Diretor da SINERGIA Central Única dos Trabalhadores – CUT/ Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas – STIEEC; (iii) Representante dos trabalhadores ativos no Comitê Gestor na Fundação CESP; e (iv) conselheiro de administração suplente da
Companhia desde abril de 2016. Foi conselheiro de administração suplente da AES Tietê S.A. de abril a dezembro de 2015. João Fidaldo não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Sidney Simonaggio - 008.038.278-90
Sidney Simonaggio é Diretor Vice-Presidente da Companhia desde abril de 2016. É bacharel em Engenharia Elétrica na modalidade Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do
Campo - SP, com mestrado sem dissertação na área de Sistema de Potência pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo- SP, é também bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul- Porto Alegre- RS. Atualmente é: (i) Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios do Grupo AES Brasil desde abril de 2016, exercendo a função de Diretor Vice-Presidente
da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. desde janeiro de 2012; e (ii) membro efetivo do conselho de administração da AES Elpa (companhia aberta cuja principal atividade é a atuação no setor
de energia elétrica) desde dezembro de 2011, membro suplente do Conselho de Administração da Companhia) desde janeiro de 2016. Nos últimos cinco anos, além dessas, exerceu as seguintes funções: (i) VicePresidente de Operações e Comercial do Grupo AES Brasil de janeiro de 2012 a dezembro de 2014; (ii) Diretor Executivo de Operações da Companhia de abril de 201O a dezembro de 2011; (iii) Vice- Presidente
Corporativo de Operações da Rede Energia S.A. (companhia aberta que atua no setor de geração, distribuição e transmissão de energia) de agosto de 2007 até abril de 2010; (iv) Vice-Presidente Executivo da
ENERSUL S.A. (companhia aberta que atua no setor de distribuição de energia) de setembro de 2008 até abril de 2010; e (v) Sócio-Diretor na Simonaggio Advogados Associados (sociedade de advogados que atua
na prestação de serviços jurídicos) de maio a julho de 2007. Além destas, exerceu também a função de Presidente na Rio Grande Energia S.A. (companhia aberta que atua no setor de geração, distribuição e
transmissão de energia) de março de 2000 até julho de 2006. Sidney não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial qualquer durante os últimos cinco anos.
Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino - 102.374.638-73
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Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino é Diretor Vice-Presidente da Companhia desde janeiro de 2016 e membro suplente do conselho de administração da Companhia desde dezembro de 2015. É formado em
Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de ltajubá em Minas Gerais (dezembro/1987), com MBA em Energia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (novembro/2005), e participou em diversos
programas de educação executiva, dentre os quais o AES Finance Leadership Development Program em Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia (em novembro de 2009), o AES
Leadership Development Program também em Darden Graduate School of Business Administration (junho de 2005). Atualmente é membro suplente do conselho de administração da AES Sul desde de 29 de abril
de 2011 e membro suplente do conselho de administração da AES Elpa S.A. desde junho de 2013. Nos últimos cinco anos exerceu, além desta, as seguintes funções: (i) Diretor de Gestão e Comercialização de
Energia da Companhia, de dezembro de 2010 a novembro de 2014; (ii) Diretor de Desenvolvimento de Negócios da AES Tietê S.A. (companhia aberta) de julho de 2009 a março 2011; e (iii) Diretor de Suprimento
de Energia da Companhia, de outubro de 2003 a junho de 2009. Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial. Ricardo não tem qualquer condenação criminal, qualquer
condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou
comercial qualquer durante os últimos cinco anos.
Francisco Jose Morandi Lopez - 235.561.198-03
Francisco Jose Morandi Lopez é Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia e membro efetivo do conselho de administração da Companhia desde janeiro de 2016. Foi membro suplente
do conselho de administração da Companhia Brasiliana de Energia de abril de 2009 a dezembro de 2015 É bacharel em Engenharia Civil, com Pós-Graduação em Finanças Corporativas e Mestrado em
Administração de Empresas pela Universidad Metropolitana, em Caracas, Venezuela. Atualmente é: (i) Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A. (“AES Eletropaulo”), companhia aberta, desde dezembro de 2014; (ii) Diretor Geral de Projetos Especiais em Serviços Globais da AES Corporation desde outubro de 2011; (ii) membro do conselho de
administração da AES Elpa S.A, da AES Eletropaulo, da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A., AES Chivor & Cia. SCA ESP e AES Panamá S.A., todas companhias abertas. Nos últimos cinco anos, além
destas, exerceu as seguintes funções: (i) Diretor Geral para America Latina e Africa, de agosto de 2010 a setembro de 2011; (ii) Diretor Assessor do Presidente Regional da AES Corporation para América Latina, de
dezembro de 2008 a julho de 2010; (iii) Diretor Vice-Presidente de Implementação de Estratégia da The AES Corporation de maio de 2007 até novembro de 2008; e (ii) Diretor Vice-Presidente de Transformação dos
Negócios Globais da The AES Corporation de maio de 2006 até abril de 2007. Francisco Jose Morandi Lopez não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira - 890.310.677-68
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira é membro suplente do conselho de administração da Companhia desde dezembro de 2015 e Diretor Vice-Presidente da Companhia desde janeiro de 2016. Foi membro do
conselho de administração da AES Tietê S.A. de outubro de 2008 a dezembro de 2015 e Diretor de Assuntos Legais da AES Tietê S.A. de setembro de 2009 a dezembro de 2015. É bacharel em Direito pela
Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, com mestrado em Jurisprudência Comparada pela Universidade de Nova York, EUA e MBA In-House Universidade AMBEV. Atualmente é: (i) Diretor Vice-Presidente de
Assuntos Legais da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. desde junho de 2008, responsável pela área de Ética e Compliance desde junho de 2008, pela área de Meio Ambiente desde outubro de
2009, e pela área de Auditoria Interna e Processos de Negócio em novembro de 2011; (ii) Vice-Presidente de Assuntos Legais do grupo AES no Brasil desde maio de 2006; (iii) Diretor da AES Elpa S.A., companhia
aberta, cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica ; (iv) Diretor de Assuntos Legais da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A., companhia aberta, cuja principal atividade é a atuação no
setor de energia elétrica; (v) membro do conselho de administração da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A., da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., da AES Elpa S.A., e da AES
Uruguaiana Empreendimentos S.A. (companhia fechada). Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Carlos Eduardo Teixeira Taveiros - 063.410.028-90
Carlos Taveiros é conselheiro fiscal suplente da Companhia desde maio de 2016 e assistente de gestão, membro do CF Gestão, especialista em gestão de fundos de investimentos e carteiras administradas, com
experiência em mercado de capitais com ênfase em renda variável desde 1986. Participou de diversos cursos específicos nas áreas de administração e finanças. Foi gerente regional da corretora do Banco Nacional,
época em que participou de diversos IPOs. Carlos Eduardo Teixeira Taveiros não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Jorge Michel Lepeltier - 070.190.688-04
Jorge Michel Lepeltier é economista pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP 1972) e bacharel em ciências contábeis pela mesma universidade (1974) com pós graduação em gerenciamento
ambiental pela ESALQ de Piracicaba (2003) e participou de diversos cursos no Brasil e no exterior nas áreas de mercado de capitais, finanças, planejamento estratégico e tributário. Atualmente é, além de membro
efetivo do Conselho Fiscal da Companhia desde maio de 2016, sócio da Solução Governança Corporativa Consultoria Ltda. e atua como conselheiro fiscal de companhias abertas. Jorge Michel Lepeltier não tem
qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a
prática de atividade profissional ou comercial.
Maria Elvira Lopes Gimenez - 136.012.018-10
Maria Elvira Lopes Gimenez é economista formada em 1992 pelo Instituto Santanense de Ensino Superior (UniSant´ana). Atualmente é, além de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia desde maio de
2016, assistente da Diretoria e supervisora financeira da Solução Governança Corporativa e Consultoria Ltda. desde fevereiro de 2013 e conselheira fiscal suplente da Companhia Providência Ind. E Com. S.A., WLM
Indústria e Comércio S.A. e Cristal Pigmentos do Brasil S.A. De abril de 2010 a outubro de 2012 exerceu a função de assistente de direção da Guardyannet Serviços de Traduções Ltda. Maria Elvira Lopez Gimenez
não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou
inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
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André Eduardo Dantas - 114.748.808-86
André Eduardo Dantas é conselheiro fiscal efetivo da Companhia desde maio de 2016, advogado e sócio do Escritório Gasparino, Sachet, Roman, Barros & Marchiori Advogados, especializado em Direito Tributário
e Societário, é Conselheiro Fiscal Certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. Foi Gerente Jurídico-Fiscal da Brasil Telecom S/A., do Grupo Coimex e do Atacadão (Grupo Carrefour). É
membro da Comissão Jurídica do IBGC. É Presidente do Conselho Fiscal da ETERNIT. Foi Conselheiro Fiscal da Tecnisa e da AES Eletropaulo. É membro do Grupo de Governança Corporativa – GGC. André
Eduardo Dantas não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Mário Shinzato - 029.963.158-39
Mário Shinzato é conselheiro fiscal efetivo da Companhia desde janeiro de 2016 e exerceu, nos últimos 5 anos, a função de gerente BRGAAP/ Gerente de Projeto do grupo AES Brasil de janeiro de 2008 a julho de
2015. Mário Shinzato não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Antônio Cocurullo - 070.952.588-56
Antonio Cocurullo é conselheiro fiscal suplente da Companhia desde janeiro de 2016 e exerce também as seguintes funções: (i) Professor Convidado de MBA e Pós Graduação da Fundação Armando Alvares
Penteado - FAAP, desde março de 1997; (ii) Professor Mestre Convidado da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, desde janeiro de 2005; (iii) Professor Mestre Convidado da Fundação Dom Cabral,
desde janeiro de 2005; (iv) Professor Convidado de MBA Internacional da B.I. International, desde março de 2011; (v) Professor Convidado da Trevisan Escola Superior de Negócios, desde abril de 2013; (vi) Mestre
de Gestão de Riscos Corporativos da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP, desde junho de 2015; (vii) Vice-Presidente da Parker Randall International, desde junho de 2013; e (viii) Presidente
da Parker Randall Brasil, desde fevereiro de 2012. Nos últimos cinco anos, além dessas, foi: (i) Professor Mestre do Centro Universitário Assunção – UNIFAI, de janeiro de 1992 a março de 2011; (ii) Sócio Diretor da
Ernst & Young Auditores Independentes S.S., de setembro de 2007 a fevereiro de 2012; (iii) Professor Mestre Convidado da Universidade Federal do Paraná, de janeiro de 2005 a julho de 2012; (iv) Palestrante do
Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, de novembro de 2002 a novembro de 2012; (v) Palestrante do Canal Executivo, de dezembro de 2005 a dezembro de 2012; (vi) Professor Convidado da Pós Graduação da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, de abril de 2011 a dezembro de 2012; (vii) Diretor Vogal do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças - IBEF, de março de 2007 a fevereiro de 2013. Antonio Cocurullo não
tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou
inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Edward Ruiz - 052.399.217-33
Edward Ruiz é, além de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia desde janeiro de 2016: (i) membro independente do comitê de riscos, auditoria e finanças da Arezzo&Co, desde setembro de 2013; (ii)
membro suplente do conselho de administração e membro do comitê de auditoria da Votorantim Cimentos, desde maio de 2013; (iii) membro do conselho de administração da Livestock Improvement Corporation
(New Zealand) Limited desde 2014 e foi membro; (iv) presidente da Consultoria JDK Eireli, desde outubro de 2012. Foi presidente do conselho de administração da Trafti Logística S.A., de novembro de 2012 até
fevereiro de 2015. Edward Ruiz não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Newton Akira Fukumitsu - 053.767.528-01
Newton Akira Fukumitsu, além de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia desde janeiro de 2016, é Gerente de Soluções Compartilhadas da Arteris S.A., desde agosto de 2014. Nos últimos anos, além
desta, exerceu a função de: (i) Gerente de Contabilidade Gerencial da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. e como contador responsável de outras empresas do mesmo grupo econômico, de
agosto de 2006 a julho de 2014; (ii) Gerente de Contabilidade da Elektro – Serviços de Eletricidade S.A., de junho de 1998 a junho de 2006; (iii) Conselheiro Fiscal titular da Fundação CESP de março de 2007 a
julho de 2014; (iv) Conselheiro Fiscal titular da Fundação do Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento de janeiro de 2001 a junho de 2006; e (v) Representante suplente da Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
no Comitê de Investimento da Fundação CESP de janeiro de 2003 a dezembro de 2005. Newton Fukumitsu não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
ROBERTO LAMB - 009.352.630-04
Roberto Lamb é, além de presidente do Conselho Fiscal da Companhia desde janeiro de 2016 (i) Professor de Administração Financeira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1998; (ii) Conselheiro
fiscal titular na MARFRIG S/A desde abril de 2011, companhia que atua na área de carnes e alimentos e conselheiro fiscal suplente na PETROBRAS S/A, companhia que atua na área de energia, petróleo, gás e
outras fontes de energia, todas companhias abertas; e (iii) foi conselheiro fiscal titular na AES Tietê S.A. de abril de 2008 a dezembro de 2015. Foi conselheiro fiscal nas seguintes companhias abertas: Seara
Alimentos Ltda. (indústria de alimentos, Brasil), Marcopolo S/A (indústria de carrocerias de ônibus e vans, Brasil), Gerdau S/A (produtos metalúrgicos, Brasil), Rio Grande Energia S/A (distribuição de energia elétrica,
Brasil), Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (distribuição de energia elétrica, Brasil) e AES Elpa S.A, (participação em outras sociedades e controladora da AES Eletropaulo). Roberto Lamb não tem
qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a
prática de atividade profissional ou comercial.
Ana Paula de Sousa Soares - 915.537.177-91
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Ana Paula Soares é Gerente do Departamento de Acompanhamento de Carteiras do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) responsável pelo acompanhamento de participações de
empresas do setor de energia elétrica. É também conselheira de administração suplente da Renova Energia S.A. desde dezembro de 2014 e conselheira fiscal suplente da Companhia e da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta). Ana Paula Soares não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

360.634.796-00

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2015
Administrador do Emissor

Britaldo Pedrosa Soares

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente e de Relações com investidores
Pessoa Relacionada

AES Holdings Brasil Ltda.

05.692.190/0001-79

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Holdings Brasil Ltda.

05.692.190/0001-79

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Francisco Jose Morandi Lopez

235.561.198-03

Diretor e Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Holdings Brasil Ltda.

05.692.190/0001-79

Diretor
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

360.634.796-00

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Indireto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2014
Administrador do Emissor

Britaldo Pedrosa Soares

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente e de Relações com investidores
Pessoa Relacionada

AES Holdings Brasil Ltda.

05.692.190/0001-79

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Holdings Brasil Ltda.

05.692.190/0001-79

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Berned Raymond da Santos Ávila
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

61.695.227/0001-93

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

000.000.000-00

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Cargo/Função
Francisco José Morandi Lopéz
Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

61.695.227/0001-93

Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores e Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Marcelo de Carvalho Lopes

592.612.500-68

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

61.695.227/0001-93

Membro Suplente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Britaldo Pedrosa Soares

360.634.796-00

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente e de Relações com investidores
Pessoa Relacionada

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

61.695.227/0001-93

Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

61.695.227/0001-93

Diretor Vice-Presidente e Membro Suplente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Rio PCH Ltda.

08.278.663/0001-84

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Britaldo Pedrosa Soares

360.634.796-00

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente e de Relações com investidores
Pessoa Relacionada

AES Elpa S.A.

01.917.705/0001-30

Diretor Presidente e de Relações com investidores e membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Elpa S.A.

01.917.705/0001-30

Diretor e Membro do Conselho de Administração
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

360.634.796-00

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Britaldo Pedrosa Soares

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente e de Relações com investidores
Pessoa Relacionada

AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.

01.600.202/0001-37

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.

01.600.202/0001-37

Membro Suplente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Britaldo Pedrosa Soares

360.634.796-00

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente e de Relações com investidores
Pessoa Relacionada

AES Tietê S.A.

02.998.609/0001-27

Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê S.A.

02.998.609/0001-27

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Francisco José Morandi Lopéz

000.000.000-00

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê S.A.

02.998.609/0001-27

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Marcelo de Carvalho Lopes

592.612.500-68

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê S.A.

02.998.609/0001-27

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Serviços TC Ltda.

03.483.361/0001-24
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

000.000.000-00

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Indireto

Cargo/Função
Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Berned Raymond Da Santos Ávila
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.

01.600.202/0001-37

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Francisco José Morandi Lopéz

000.000.000-00

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Elpa S.A.

01.917.705/0001-30

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Berned Raymond Da Santos Ávila

000.000.000-00

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê S.A.

02.998.609/0001-27

Membro do Conselho de Administração
Observação

PÁGINA: 259 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

039.977.338-05

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Teresa Cristina Querino Vernaglia
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê S.A.

02.998.609/0001-27

Diretora e Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Teresa Cristina Querino Vernaglia

039.977.338-05

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

61.695.227/0001-93

Diretora e Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Teresa Cristina Querino Vernaglia

039.977.338-05

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Elpa S.A.

01.917.705/0001-30

Membro do Conselho de Administração
Observação

Exercício Social 31/12/2013
Administrador do Emissor
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

360.634.796-00

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Cargo/Função
Britaldo Pedrosa Soares

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente e de Relações com investidores
Pessoa Relacionada

AES Holdings Brasil Ltda.

05.692.190/0001-79

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Holdings Brasil Ltda.

05.692.190/0001-79

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Berned Raymond da Santos Ávila
Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

61.695.227/0001-93

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Francisco Jose Morandi Lopez

235.561.198-03

Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

61.695.227/0001-93

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Marcelo de Carvalho Lopes

592.612.500-68

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

61.695.227/0001-93

Membro Suplente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Britaldo Pedrosa Soares

360.634.796-00

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente e de Relações com investidores
Pessoa Relacionada

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

61.695.227/0001-93

Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

61.695.227/0001-93

Diretor Vice-Presidente e Membro Suplente do Conselho de Administração
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

890.310.677-68

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Rio PCH Ltda.

08.278.663/0001-84

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Britaldo Pedrosa Soares

360.634.796-00

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente e de Relações com investidores
Pessoa Relacionada

AES Elpa S.A.

01.917.705/0001-30

Diretor Presidente e de Relações com investidores e membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Elpa S.A.

01.917.705/0001-30

Diretor e Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Britaldo Pedrosa Soares

360.634.796-00
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente e de Relações com investidores
Pessoa Relacionada

AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.

01.600.202/0001-37

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.

01.600.202/0001-37

Membro Suplente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Britaldo Pedrosa Soares

360.634.796-00

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente e de Relações com investidores
Pessoa Relacionada

AES Tietê S.A.

02.998.609/0001-27

Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê S.A.

02.998.609/0001-27
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

235.561.198-03

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Cargo/Função
Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Francisco Jose Morandi Lopez
Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê S.A.

02.998.609/0001-27

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Marcelo de Carvalho Lopes

592.612.500-68

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Tietê S.A.

02.998.609/0001-27

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

890.310.677-68

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Serviços TC.

03.483.361/0001-24

Diretor
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Berned Raymond da Santos Ávila

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Diretor e Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.

01.600.202/0001-37

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Francisco Jose Morandi Lopez

235.561.198-03

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

AES Elpa S.A.

01.917.705/0001-30

Membro do Conselho de Administração
Observação
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Em linha com a sua política de contratação de seguros, a Companhia contratou apólice de seguro de Responsabilidade
Civil de Administradores (D&O), visando garantir aos administradores da Companhia o reembolso dos valores pagos a título
de indenização decorrentes de reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia, durante o regular exercício de
suas atividades. A atual apólice da Companhia, de D&O está vigente até 01 de abril de 2017. A referida apólice de seguro,
contratada abrange, também, não só os executivos da AES Tietê Energia, como também os executivos das demais
empresas do grupo AES no Brasil, tem limite máximo de indenização de R$100,0 milhões e prêmio total pago no valor de
R$ 310.000,00. Tais valores podem ser insuficientes para garantir a indenização de eventuais danos causados a terceiros
e à Companhia.
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa
Em linha com o compromisso de prestação de informações confiáveis e na manutenção de uma relação transparente com
o mercado, a Companhia empenha-se em seguir as recomendações do Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
Com o intuito de aprimorar e fortalecer suas práticas de governança corporativa, a Companhia institui algumas de suas
práticas com base no Código das Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBCG por meio
de projetos com este escopo.
A Companhia possui política interna de transações com partes relacionadas, programa de Compliance e anticorrupção,
código de conduta e comitês de assessoramento de sua Diretoria e Conselho de Administração, tais como o Comitê de
Gestão de Riscos, além de integrar o Nível 2 de Governança Corporativa e o Índice de Sustentabilidade Ambiental,
ambos da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – BM&F Bovespa.
As práticas de governança corporativa adotadas pela Companhia visam promover maior transparência às suas partes
interessadas, assim como ao mercado em geral, além de contribuir para a geração de valor aos seus acionistas.
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12.13 - Outras informações relevantes
Informações complementares ao item 12.10.

Assembleias Gerais da Companhia
Nos últimos 3 (três) anos foram realizadas as seguintes assembleias gerais da Companhia, na respectiva ordem
cronológica decrescente:
o Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23 de abril de 2015;
o Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de maio de 2015;
o Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de junho de 2015;
o Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de setembro de 2015;
o Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de outubro de 2015, às 10h45;
o Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de outubro de 2015, às 10h45;
o Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de outubro de 2015, às 11h15;
o Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de outubro de 2015, às 11h30;
o Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de outubro de 2015, às 12h00;
o Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de novembro de 2015;
o Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de novembro de 2015;
o Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 25 de abril de 2014;
o Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 de setembro de 2014;
o Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de junho de 2013;
o Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de agosto de 2013;
o Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de novembro de 2013;
o Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 04 de abril de 2013.

As assembleias gerais acima relacionadas foram instaladas, na sua totalidade, em primeira convocação, com um
quórum de acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto.

O conselheiro Ricardo Bull Silvarinho, indicado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23 de
abril de 2015 para ocupar o cargo de conselheiro de administração efetivo, não teve posse firmada no prazo previsto
e, em momento oportuno, a Companhia convocará assembleia geral extraordinária para eleição de seu substituto.

O Conselho de Administração tem como prática reuniões mensais nas quais são tratados, além dos assuntos
submetidos à deliberação, assuntos informativos tais como o panorama dos negócios contendo o desempenho da
companhia nos mais importantes aspectos e os assuntos pontuais estratégicos. Os membros da Diretoria participam
das reuniões pontualmente conforme a necessidade e solicitação dos conselheiros de administração, bem como para
apresentação do panorama de negócios e assuntos estratégicos de sua responsabilidade. As reuniões ordinárias do
Conselho de Administração contam com a participação dos membros do Conselho Fiscal, que tomam conhecimento
dos assuntos estratégicos e da forma como os administradores tratam destes, exercendo sua função fiscalizatória.
Adicionalmente, o Conselho Fiscal se reúne em reuniões exclusivas para tratar de temas conforme sua
responsabilidade e conveniência, além de formalizar suas solicitações. O Conselho de Administração também realiza
reuniões exclusivas para tratar de assuntos pontuais, conforme a necessidade.

PÁGINA: 269 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
a.

Objetivos da política ou prática de remuneração

Não há uma política ou prática de remuneração aplicável especificamente à Companhia, tendo em vista que seus
administradores e membros do Comitê de Gestão da Política de Investimentos e Operacional (“comitê de gestão”) não são
por ela remunerados. No entanto, considerando reorganização societária efetivada em 31 de dezembro de 2016, na qual a
AES Tietê S.A. foi incorporada pela Companhia, a mesma passará a adotar, a partir do exercício social de 2016, a política
de remuneração aplicável aos administradores e membros do conselho das demais Companhias de seu grupo econômico.
Ressalta-se que no âmbito do grupo econômico da Companhia, existe uma política de remuneração aplicável aos
administradores e membros do conselho fiscal das sociedades controladas pela Companhia, conforme o caso, cujas
principais características estão descritas abaixo.
Conselho de administração e conselho fiscal das sociedades controladas pela Companhia
A remuneração dos membros dos conselhos de administração e fiscal das sociedades controladas pela Companhia,
conforme aplicável, é constituída em sua totalidade de remuneração fixa e possui como principal objetivo atrair e reter
conselheiros independentes com conhecimento do segmento e de negócios para enriquecer as discussões estratégicas
das sociedades controladas pela Companhia, acompanhar e monitorar resultados, aconselhar na condução dos negócios
e contribuir com sugestões de melhores práticas de mercado, garantindo as boas práticas de governança corporativa.
Diretoria estatutária e não – estatutária das sociedades controladas pela Companhia
A remuneração dos diretores das sociedades controladas pela Companhia é determinada de acordo com as funções e
responsabilidades de cada um no desempenho de suas funções e em relação a outros executivos do mercado e de
empresas com boas práticas de Recursos Humanos.
A política de remuneração de executivos foi estruturada com o objetivo de:
•

Vincular o desempenho dos executivos ao desempenho operacional e financeiro da respectiva sociedade, aos

seus planos de negócio e objetivos;
•

Alinhar a remuneração dos executivos com os interesses dos acionistas da respectiva sociedade, conforme

aplicável;
•

Otimizar o investimento da respectiva sociedade em Recursos Humanos visando a atrair e a reter profissionais

capacitados e considerados “chave” para a sustentabilidade de seus negócios, tendo práticas competitivas em relação às
empresas do mercado em que atua.

Comitê de Gestão da Política de Investimentos e Operacional das Sociedades Controladas pela Companhia até 31 de
dezembro de 2015, pré-reorganização
Os integrantes do comitê de gestão da Política de Investimentos e Operacional das sociedades controladas pela Companhia
até 31 de dezembro de 2015 não eram remunerados.
b.
i.

Composição da Remuneração
Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Até 31 de dezembro de 2015, este item não era aplicável, tendo em vista que os administradores e conselheiros fiscais da
Companhia não são remunerados pelo desempenho de suas funções como administradores ou conselheiros fiscais da
Companhia.
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No entanto, em função da reorganização e incorporação da AES Tietê, segue descrição dos elementos de remuneração e
seus objetivos.
•

Salário / Pró-labore: remunerar com base no nível e complexidade do cargo internamente (empresa) e

externamente (mercado);
•

Bônus: reconhecer o alcance/superação de metas empresariais e individuais;

•

Benefícios diretos e indiretos: oferecer benefícios alinhados com as práticas de mercado no nível executivo:

veículo designado, plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, seguro de vida, check up anual;
•

Outros – Incentivo de Longo Prazo (ILP): Estabelecido pela AES Corporation (“AES Corporation”) e

condicionado ao alcance de metas corporativas globais e individuais. Visa reforçar a retenção dos profissionais e a criação
de valor para o negócio de forma sustentável e no longo prazo. O incentivo de longo prazo é composto pelo seguinte:
Plano de Remuneração: baseado em Ações da AES Corporation (a Companhia não possui um plano local de ações),
definido e pago pela controladora sem ônus para a Companhia. Representa 50% do ILP de cada Diretor: Existem 3 tipos
de remuneração por Ações.
•

Stock Options: o Diretor estatutário recebe o direito de comprar ações da AES Corporation, por um determinado

valor após um período de 3 anos;
•

Performance Stock Units: o Diretor recebe um determinado número de ações da AES Corporation (e não da

Companhia). O valor dessas ações poderá variar conforme performance do índice Standard & Poors 500 (“S&P 500”) da
Bolsa de Nova Iorque; e
•

Restricted Stock Units: O Diretor recebe as ações da AES Corporation (e não da Companhia) para, caso deseje,

aliená-las no mercado secundário após um período de carência.
Plano Performance Units (PU): definido pela controladora, é um bônus diferido atrelado ao cumprimento de metas trienais
da AES Corporation. Representa 50% do ILP de cada Diretor e o pagamento é assumido localmente pela Companhia. O
indicador de referência é o EBITDA. O critério de pagamento prevê valores diferenciados para atingimento parcial, total ou
superação de metas. Os valores atribuídos passam a ser disponíveis da seguinte forma: 1/3 no primeiro ano, 1/3 no segundo
ano e 1/3 no terceiro ano, pagando-se no início do 4º ano.

ii.

Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração total

Até 31 de dezembro de 2015, este item não era aplicável, tendo em vista que os administradores e conselheiros fiscais da
Companhia não são remunerados pelo desempenho de suas funções como administradores ou conselheiros fiscais da
Companhia.
Os percentuais abaixo referem-se aos valores da AES Tietê S.A., que foi incorporada pela AES Tietê Energia em 31 de
dezembro de 2015, e seguiu a seguinte proporção adotada:
Conselho de Administração: 100 % remuneração fixa (salário / pró-labore)
Conselho Fiscal: 100 % remuneração Fixa (salário / pró-labore);
Diretores Estatutários e Não-Estatutários:
•

39,26% remuneração fixa (salário / pró-labore)

•

38,36% bônus;
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•

5,72% Incentivos de longo prazo (Outros - ILP);

•

14,40% Benefícios diretos e indiretos; e

•

2,26% Benefícios pós-emprego

iii.

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

Até 31 de dezembro de 2015, este item não era aplicável, tendo em vista que os administradores e conselheiros fiscais da
Companhia não são remunerados pelo desempenho de suas funções como administradores ou conselheiros fiscais da
Companhia.
A partir de 31 de dezembro de 2015:
Em assembleia geral ordinária de acionistas da Companhia será aprovado o montante que será empregado na remuneração
global dos Conselheiros Fiscais, membros do Conselho de Administração e Diretores Estatutários, com relação ao exercício
social corrente. Como premissa básica de aprovação, a remuneração dos administradores da Companhia deverá tratar-se
um custo sustentável e que não comprometa outros investimentos do negócio. Os reajustes são baseados no crescimento
das remunerações praticadas pelo mercado.
A Hay Group Consultores do Brasil é a consultoria contratada para realizar a pesquisa anual de remuneração para análise
da competitividade da remuneração dos administradores frente ao mercado selecionado, composto por empresas que
apresentam sólidas práticas em Recursos Humanos e/ou do mesmo segmento e porte da Companhia.

iv.

Razões que justificam a composição da remuneração
Até 31 de dezembro de 2015, não aplicável, tendo em vista que os administradores e conselheiros fiscais da Companhia
não são remunerados pelo desempenho de suas funções como administradores ou conselheiros fiscais da Companhia.
A partir de 31 de Dezembro de 2015:
•

Contribuir para a atração e retenção dos profissionais;

•

Assegurar o reconhecimento meritocrático dos profissionais de alto desempenho;

•

Garantir remuneração competitiva e alinhada às práticas do mercado em troca do cumprimento total das

expectativas e a possibilidade de bonificações adicionais quando as expectativas forem excedidas;
•

Praticar uma remuneração justa, equitativa e clara para os administradores; e

•

Balanceamento entre remuneração de curto e longo prazo, visando ações e decisões que garantam a

sustentabilidade do negócio.

v.

Existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para que esse fato

Os profissionais eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia que, cumulativamente, exercem a função
de Diretor Executivo ou empregado da Companhia ou de outra sociedade do Grupo AES Brasil, não são remunerados
especificamente pela função de conselheiro de administração, uma vez que o exercício de tal cargo é parte do contrato de
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trabalho celebrado entre o executivo e as Companhias que compõem o Grupo AES Brasil, sendo remunerado no âmbito de
tal contrato.

c.

Principais indicadores de desempenho levados em consideração na determinação de cada elemento da
remuneração

Até 31 de dezembro de 2015: Não aplicável, tendo em vista que os administradores e conselheiros fiscais da Companhia
não são remunerados pelo desempenho de suas funções como administradores ou conselheiros fiscais da Companhia.
A partir de 31 de dezembro de 2015: A Companhia utilizará os seguintes mecanismos de avaliação de desempenho dos
órgãos da administração da Companhia:
•

Para o pagamento de salário / pró-labore e Benefícios diretos e indiretos a Companhia utiliza como indicadores as

práticas de mercado da localidade de trabalho do administrador;
•

Para o pagamento da remuneração variável (Bônus e Incentivo de Longo Prazo), a Companhia considera como

principais indicadores de desempenho os seguintes itens (i) segurança; (ii) Resultados Financeiros; (iii) Resultados
operacionais, considerando o alcance / superação de metas, com pesos diferentes entre esses itens conforme descritos na
tabela abaixo.

AES Brasil
Resultados

AES Corporation

Resultado

Resultados

Segurança Financeiros

Estratégico

Operacionais

3,75%

18,75%

15%

37,50%

AES Mundial
25%

Os indicadores acima possuem os seguintes conceitos:
•

Segurança: Indicadores de fatalidades (próprias/população) e afastamentos.

•

Resultados Financeiros: Lucro ajustado e Fluxo de caixa.

•

Resultados Estratégicos: Projetos ligados a estratégia do negócio.

•

Resultados Operacionais: Indicadores de Produtividade operacional e satisfação do Cliente.

•

AES Mundial: Resultado geral, incluindo, dentre outros, resultado financeiro e de performance.

Avaliação de desempenho individual de cada Diretor Estatutário é utilizada como fator multiplicador para compor o
resultado total da remuneração variável de curto prazo.

d.

Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

Até 31 de dezembro de 2015: Não aplicável, tendo em vista que os administradores da Companhia não são remunerados
pelo desempenho de suas funções como administradores da Companhia.
A partir de 31 de dezembro de 2015: O acompanhamento dos indicadores será realizado mensalmente e a apuração final dos
resultados é feita no primeiro mês do ano subsequente ao exercício. Cada indicador terá um peso específico que, ponderado,
consolida a remuneração variável total, que é aprovada por um comitê regional e pelo comitê mundial da AES Corporation.
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e.

Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo

Até 31 de dezembro de 2015: Não aplicável, tendo em vista que os administradores da Companhia não são remunerados
pelo desempenho de suas funções como administradores da Companhia.
A partir de 31 de dezembro de 2015: A Companhia manterá uma política de remuneração variável baseada em metas
empresariais qualitativas e quantitativas. Dessa forma, a Companhia buscará atribuir aos seus colaboradores incentivos de
curto, médio e longo prazo, que objetivam alinhar os interesses de todas as partes interessadas. Entre as metas, é possível
destacar o acompanhamento do seu resultado mensurado pelo fluxo de caixa, lucro líquido, dentre outros, além de
resultados de desempenho operacional como EFOF (“Paradas Forçadas”), disponibilidade comercial, etc.
Essas práticas são sustentadas pelos valores da Companhia, a saber:
•

Segurança em primeiro lugar;

•

Agir com integridade;

•

Honrar compromissos;

•

Buscar excelência; e

•

Realizar-se no trabalho.

f.

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos

Até 31 de dezembro de 2015:
Os administradores e conselheiros fiscais da Companhia não são remunerados pelo desempenho de suas funções como
administradores ou conselheiros fiscais da Companhia. Pelo fato de tais atividades serem não-remuneradas, não há
nenhum valor pago ou suportado por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos da Companhia a esse
título.
No âmbito do grupo econômico da Companhia, a remuneração dos administradores e conselheiros fiscais das controladas
da Companhia é paga pela respectiva sociedade na qual o administrador ou conselheiro fiscal exerce seu cargo, bem como
pelo Programa de Incentivos a Longo Prazo (ILP) estabelecido e administrado pela AES Corporation.
A partir de 31 de dezembro de 2015:
Segundo programa de seu grupo econômico, a Companhia adotará programa de ILP (“Incentivo de Longo Prazo”) para
seus diretores que será estabelecido e administrado pela AES Corporation, condicionado ao alcance de metas corporativas
globais e individuais, sendo o Brasil responsável por 50% do custo para o bônus diferido (na forma das Perfomance Units)
e a AES Corporation responsável pelos outros 50% que se referem a remuneração baseada em ações.
Em 17 de dezembro de 2008, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) emitiu a Deliberação nº. 562 que aprovou o CPC
10, Pagamento Baseado em Ações, o qual forneceu critérios e diretrizes sobre a contabilização e divulgação dos
pagamentos baseados em ações pelas companhias. Essa Deliberação teve sua vigência a partir dos exercícios iniciados
em 1º de janeiro de 2008.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
Considerando as questões de ordem societária envolvendo a contabilização dos pagamentos baseados em ações
efetuados por sua controladora em favor de seus empregados, em 7 de dezembro de 2009 empresas do grupo econômico
da Companhia protocolou consulta à CVM visando dirimir dúvidas em relação à referida contabilização.
Em 22 de dezembro de 2009, a CVM emitiu a Deliberação nº 615, que aprovou a Interpretação Técnica ICPC 05 com
diretrizes adicionais sobre o registro de pagamento baseado em ações envolvendo transações de ações do grupo e em
tesouraria. Essa interpretação recomenda que a contabilização de pagamentos em ações efetuados pela Controladora a
empregados das companhias, sejam contabilizados como uma despesa em contrapartida a um aumento no patrimônio
líquido em favor dessa controladora. A Deliberação nº. 615 tem sua vigência a partir dos exercícios encerrados em
dezembro de 2010.
Em 18 de junho de 2010, empresas do grupo econômico da Companhia receberam resposta à consulta da CVM a qual
orientou o registro da remuneração baseada em ações no resultado em contrapartida ao patrimônio líquido. De acordo com
o CPC 10, o ICPC 05 e as informações recebidas da CVM a Companhia, então, irá proceder ao registro de acordo com as
Deliberações acima mencionadas, e registrará a contrapartida dessas despesas em reserva de capital, no patrimônio
líquido, a qual poderá ser utilizada em favor do acionista controlador após o efetivo aporte de recursos.

g.

existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal
como a alienação do controle societário da Companhia

Não há remuneração ou benefícios vinculados à ocorrência de eventos societários da Companhia.
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
A Companhia não possuía no último exercício social um plano de

remuneração baseado em ações para seus

administradores. No entanto, considerando a reorganização anteriormente mencionada, no entanto, a partir de 31 de
dezembro de 2015, com a efetivação da reestruturação societária, a Companhia a partir do exercício social de 2016 passará
a possuir Plano de Remuneração baseado em Ações, que abrangerá somente os Diretores Estatutários e Diretores não
estatutários, não atingindo conselho de administração e fiscal. A seguir detalha-se o plano:

Diretores Estatutários
O Plano de Remuneração baseado em Ações é estabelecido, administrado
e custeado pela AES Corporation, condicionado ao alcance de metas
corporativas globais e individuais, composto por três tipos de ações:
- Stock Options (Ações da AES Corporation, e não da Companhia): o
diretor estatutário recebe o direito de comprar ações da AES
Corporation, por um determinado valor após um período de 3 anos.
a) Termos e condições gerais

- Performance Stock Units: o diretor recebe um determinado número de
ações da AES Corporation. O valor dessas ações poderá variar
conforme performance do índice Standard & Poors 500 (S&P 500) da
Bolsa de Nova Iorque
- Restricted Stock Units: o diretor recebe as ações da AES Corporation
(e não da Companhia) para, caso deseje, aliená-las no mercado
secundário após um período de carência

b) Principais objetivos do plano

Visa reforçar a retenção dos profissionais e alinhar interesses com
acionistas na criação de valor para o negócio de forma sustentável e de
longo prazo, além de contribuir para a retenção dos executivos chave.

c) Forma como o plano contribui para esses
objetivos

Seu desembolso efetivo ocorre somente se os resultados globais
(financeiros e performance) forem atingidos, refletidos também na variação
positiva do preço da ação da AES Corporation, incentivando os diretores
da Companhia a desempenhar suas funções de forma a permitir que
referidos resultados globais sejam atingidos.

d) Como o plano se insere na política de
remuneração da Companhia

Conforme descritos itens 13.1.b, este plano complementa a remuneração
total do executivo, contribuindo para a formação de visão de
sustentabilidade do negócio e retenção dos executivos a longo prazo.

e) Como o plano alinha os interesses dos
administradores e da Companhia a curto,
médio e longo prazo

O plano alinha os interesses dos administradores, Companhia e acionistas
por meio de benefícios aos administradores de acordo com a performance
das ações e resultado financeiro da Companhia em médio e longo prazo.
Está desenhado também para encorajar a busca de alta performance
operacional e financeira a longo prazo em seus negócios em nível mundial.
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

f) Número máximo de ações abrangidas

O número máximo de ações varia de acordo com o valor de mercado das
ações da AES Corporation na data da concessão e com a remuneração do
diretor, sendo o número máximo limitado ao equivalente a 24% do salário
anual para o Diretor Presidente e 8,5% para os demais diretores. O salário
ou pró-labore é usado como base de cálculo de sua remuneração em
ações.

g) Número máximo de opções a serem
outorgadas

O número máximo de opções a serem outorgadas é definido pela AES
Corporation e leva em conta todas as operações da AES Corporation no
mundo e o número de executivos elegíveis a esse tipo de remuneração.

- Stock options: 1/3 das opções da AES Corporation outorgadas tornamse exercíveis a cada ano em que o diretor permanece na Companhia.

h) Condições de aquisição de ações

- Restricted Stock Units: após o recebimento das ações da AES
Corporation, o diretor só adquire de fato as ações a ele atribuídas, na
proporção de 1/3 ao final de cada período de um ano de sua permanência
na Companhia, podendo exercê-las após o período.
- Performance Stock Units: após o recebimento das ações da AES
Corporation, o diretor só adquire de fato as ações a ele atribuídas, na
proporção de 1/3 ao final de cada período de um ano de sua permanência
na Companhia, podendo exercê-las após 3 anos de sua concessão.

i) Critérios para fixação do preço de
aquisição ou exercício

Baseado no preço de Mercado das ações da AES Corporation na bolsa de
Nova Iorque na época da concessão.

Stock Options: foco no longo prazo (3 anos) e atrelado aos interesses dos
acionistas (valorização do preço da ação da AES Corporation).
j) Critérios para fixação do prazo de exercício
Restricted Stocks Units / Performance Stock Units: foco no longo prazo (3
anos) atrelado aos resultados do negócio

Stock options: em dinheiro
k) Forma de liquidação

Restricted Stock Units: em ações
Performance Stock Units: em ações

Após o cumprimento das carências, fica a critério do executivo exercer
suas opções ou negociar suas ações restritas.

l) Restrições à transferência das ações

Restricted Stock Units: após o recebimento das ações da AES
Corporation, sua alienação podendo ocorrer no momento da aquisição do
valor de 1/3 do valor outorgado.
Performance Stock Units: após o recebimento das ações da AES
Corporation sua alienação só poderá ocorrer após 3 anos da data de
concessão.
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
m) Critérios e eventos que, quando
verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano

n) Efeitos da saída do administrador dos
órgãos da Companhia sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado
em ações

A AES Corporation poderá, a qualquer tempo, alterar ou extinguir o plano
ou ainda estabelecer regulamentação aos casos omissos.

Stock Options – O ex-administrador mantém o direito sobre as opções
exercíveis. As opções passam a ser exercíveis na proporção de 1/3 a
cada ano após a outorga. O ex-diretor terá até 180 dias a partir da data
de sua saída para exercê-las; do contrário, serão automaticamente
canceladas.
Restricted Stocks / Performance Stock Units – O ex-diretor mantém o
direito sobre as ações por ele já possuídas e poderá negociá-las após o
período de carência. As ações a ele atribuídas, mas ainda não possuídas
pelo fato de não ter decorrido o tempo de permanência na Companhia
serão automaticamente canceladas.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
A Companhia não possuía no último exercício social um plano de

remuneração baseado em ações para seus

administradores. No entanto, considerando a reorganização anteriormente mencionada, no entanto, a partir de 31 de dezembro
de 2015, com a efetivação da reestruturação societária, a Companhia a partir do exercício social de 2016 passará a possuir
Plano de Remuneração baseado em Ações, que abrangerá somente os Diretores Estatutários e Diretores não estatutários,
não atingindo conselho de administração e fiscal. A seguir detalha-se o plano:

Diretores Estatutários
O Plano de Remuneração baseado em Ações é estabelecido, administrado e
custeado pela AES Corporation, condicionado ao alcance de metas corporativas
globais e individuais, composto por três tipos de ações:

- Stock Options (Ações da AES Corporation, e não da Companhia): o diretor
estatutário recebe o direito de comprar ações da AES Corporation, por um
determinado valor após um período de 3 anos.
- Performance Stock Units: o diretor recebe um determinado número de ações
da AES Corporation. O valor dessas ações poderá variar conforme performance
do índice Standard & Poors 500 (S&P 500) da Bolsa de Nova Iorque
a) Termos e condições gerais
- Restricted Stock Units: o diretor recebe as ações da AES Corporation (e não
da Companhia) para, caso deseje, aliená-las no mercado secundário após um
período de carência

O Diretor Presidente recebe até 24% de seu pró-labore anual em ações, sendo
até 7,2% sob a forma de Stock Options, 12% sob a forma de Performance Stock
Units (Ações da AES Corporation) e 4,8% sob a forma de Restricted Stock Units.

Os demais diretores (estatutários e não estatutários) recebem até 8,5% do prólabore ou salário anual em Restricted Stocks Units
Visa reforçar a retenção dos profissionais e alinhar interesses com acionistas
b) Principais objetivos do plano

na criação de valor para o negócio de forma sustentável e de longo prazo, além
de contribuir para a retenção dos executivos chave.
Seu desembolso efetivo ocorre somente se os resultados globais (financeiros e

c) Forma como o plano contribui para
esses objetivos

performance) forem atingidos, refletidos também na variação positiva do preço
da ação da AES Corporation, incentivando os diretores da Companhia a
desempenhar suas funções de forma a permitir que referidos resultados globais
sejam atingidos.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
d) Como o plano se insere na política de

Conforme descritos itens 13.1.b, este plano complementa a remuneração total

remuneração da Companhia

do executivo, contribuindo para a formação de visão de sustentabilidade do
negócio e retenção dos executivos a longo prazo.
O plano alinha os interesses dos administradores, Companhia e acionistas por

e) Como o plano alinha os interesses dos

meio de benefícios aos administradores de acordo com a performance das

administradores e da Companhia a curto,

ações e resultado financeiro da Companhia em médio e longo prazo. Está

médio e longo prazo

desenhado também para encorajar a busca de alta performance operacional e
financeira a longo prazo em seus negócios em nível mundial.
O número máximo de ações varia de acordo com o valor de mercado das ações
da AES Corporation na data da concessão e com a remuneração do diretor,

f) Número máximo de ações abrangidas

sendo o número máximo limitado ao equivalente a 24% do salário anual para o
Diretor Presidente e 8,5% para os demais diretores. O salário ou pró-labore é
usado como base de cálculo de sua remuneração em ações.

g) Número máximo de opções a serem

O número máximo de opções a serem outorgadas é definido pela AES

outorgadas

Corporation e leva em conta todas as operações da AES Corporation no mundo
e o número de executivos elegíveis a esse tipo de remuneração.
- Stock options: 1/3 das opções da AES Corporation outorgadas tornam-se
exercíveis a cada ano em que o diretor permanece na Companhia.
- Restricted Stock Units: após o recebimento das ações da AES Corporation, o
diretor só adquire de fato as ações a ele atribuídas, na proporção de 1/3 ao final

h) Condições de aquisição de ações

de cada período de um ano de sua permanência na Companhia, podendo
exercê-las após o período.
- Performance Stock Units: após o recebimento das ações da AES Corporation,
o diretor só adquire de fato as ações a ele atribuídas, na proporção de 1/3 ao
final de cada período de um ano de sua permanência na Companhia, podendo
exercê-las após 3 anos de sua concessão.

i) Critérios para fixação do preço de

Baseado no preço de Mercado das ações da AES Corporation na bolsa de Nova

aquisição ou exercício

Iorque na época da concessão.

Stock Options: foco no longo prazo (3 anos) e atrelado aos interesses dos
j) Critérios para fixação do prazo de
exercício

acionistas (valorização do preço da ação da AES Corporation).
Restricted Stocks Units / Performance Stock Units: foco no longo prazo (3 anos)
atrelado aos resultados do negócio
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
Stock options: em dinheiro
k) Forma de liquidação

Restricted Stock Units: em ações
Performance Stock Units: em ações

Após o cumprimento das carências, fica a critério do executivo exercer suas
opções ou negociar suas ações restritas.
Restricted Stock Units: após o recebimento das ações da AES Corporation,
l) Restrições à transferência das ações

sua alienação podendo ocorrer no momento da aquisição do valor de 1/3 do
valor outorgado.
Performance Stock Units: após o recebimento das ações da AES Corporation
sua alienação só poderá ocorrer após 3 anos da data de concessão.

m) Critérios e eventos que, quando

A AES Corporation poderá, a qualquer tempo, alterar ou extinguir o plano ou

verificados, ocasionarão a suspensão,

ainda estabelecer regulamentação aos casos omissos.

lt

ã

ti

ã d

l
Stock Options – O ex-administrador mantém o direito sobre as opções
exercíveis. As opções passam a ser exercíveis na proporção de 1/3 a cada
ano após a outorga. O ex-diretor terá até 180 dias a partir da data de sua

n) Efeitos da saída do administrador dos

saída para exercê-las; do contrário, serão automaticamente canceladas.

órgãos da Companhia sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração

Restricted Stocks / Performance Stock Units – O ex-diretor mantém o direito

baseado em ações

sobre as ações por ele já possuídas e poderá negociá-las após o período de
carência. As ações a ele atribuídas, mas ainda não possuídas pelo fato de não
ter decorrido o tempo de permanência na Companhia serão automaticamente
canceladas.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
Até 31 de dezembro de 2015: Não aplicável. Não houve qualquer pagamento de remuneração para membros do conselho
de administração ou da Diretoria Estatutária da Companhia. O benefício é oferecido pela AES Corporation, controladora
indireta da Companhia, sendo as opções concedidas diretamente aos executivos das sociedades controladas pela
Companhia.
A partir de 31 de dezembro de 2015:
Apesar da remuneração baseada em ações da diretoria estatutária da Companhia ser paga pela AES Corporation, o custo
das transações de outorga de títulos patrimoniais é reconhecido no resultado da Companhia e estão relacionadas abaixo:

Valores expressos em R$
2015*

R$ 121.759,42

Nota: * refere-se aos valores da AES Tietê S.A., que foi incorporada pela AES Tietê Energia em 31 de dezembro de 2015.

2016

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária Diretoria Estatutária
- Elegível a Opções

- Elegível a Ações

de Ações

Restritas

Nº total de membros

-

-

-

Nº de membros remunerados

-

-

-

Preço médio ponderado de exercício:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a) Das opções em aberto no início do
exercício social
(b) Das opções perdidas durante o exercício
social
(c) Das opções exercidas durante o exercício
social
(d) Das opções expiradas durante o exercício
social

Diluição potencial no caso do exercício de
todas as opções

Não aplicável, dado que as opções outorgadas referem-se
a ações da emissão da AES Corporation, o que não gera
diluição na Companhia
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
2015*

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária Diretoria Estatutária
- Elegível a Opções

- Elegível a Ações

de Ações

Restritas

Nº total de membros

-

-

-

Nº de membros remunerados

-

-

-

Preço médio ponderado de exercício:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a) Das opções em aberto no início do
exercício social
(b) Das opções perdidas durante o exercício
social
(c) Das opções exercidas durante o exercício
social
(d) Das opções expiradas durante o exercício
social

Diluição potencial no caso do exercício de
todas as opções

Não aplicável, dado que as opções outorgadas referem-se
a ações da emissão da AES Corporation, o que não gera
diluição na Companhia

Nota: * refere-se aos valores da AES Tietê S.A., que foi incorporada pela AES Tietê Energia em 31 de dezembro de 2015.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
Até 31 de dezembro de 2015:
As sociedades controladas pela Companhia não possuem programa de opções relacionado às ações de sua emissão. O
benefício é oferecido pela AES Corporation, controladora indireta da Companhia, sendo as opções concedidas diretamente
aos executivos das sociedades controladas pela Companhia.
Após 31 de dezembro de 2015:
A Companhia não possui programa de opções relacionados às ações de sua emissão. O benefício é oferecido pela AES
Corporation, controladora indireta da Companhia, sendo as opções concedidas diretamente aos executivos das sociedades
controladas pela Companhia. Não existem opções em aberto ao final do exercício social encerrado em 31/12/2015.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
Até 31 de dezembro de 2015:
As sociedades controladas pela Companhia não possuem programa de opções relacionado às ações de sua emissão. O
benefício é oferecido pela AES Corporation, controladora indireta da Companhia, sendo as opções concedidas diretamente
aos executivos das sociedades controladas pela Companhia.
A partir de 31 de dezembro de 2015:
A Companhia não possui programa de opções relacionado às ações de sua emissão. O benefício é oferecido pela controladora
indireta The AES Corporation.
Opções exercidas - exercício social encerrado em 31/12/2015:
Conselho de

Diretoria

Administração

Estatutária

Nº total de membros
Nº de membros remunerados

0
0

1
0

Opções Exercidas

0

0

Número de ações

0

0

Preço médio ponderado de exercício

0
0

0

Diferença entre o valor de exercício e o valor de
Ações Entregues

0

0

0

Número de ações entregues

0

0

Preço médio ponderado de aquisição

0

0

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de

0

0

mercado das ações adquiridas
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
Stock Options
a) Modelo de Precificação

Black & Scholes
Preço Médio Ponderado das Ações: U$ 16,72

b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação,
incluindo o preço médio ponderado das ações, preço de
exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco

Preço de Exercício: Varia conforme data de concessão
Taxa Livre de Risco 1 ,88%
Duração Média do programa em anos: 6
Volatilidade Anualizada esperada: 24,48%
Dividendos Esperados: 1,42%

c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os
efeitos esperados de exercício antecipado

Não aplicável

d) Forma de determinação da volatilidade esperada

O valor da volatilidade esperada é baseado na
volatilidade histórica da ação da AES Corporation na
bolsa de Nova Iorque.

e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na
mensuração de seu valor justo

Não aplicável

Restricted Stock Unit /
Performance Stock Unit
a) Modelo de Precificação
b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação,
incluindo o preço médio ponderado das ações, preço de
exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os
efeitos esperados de exercício antecipado

Valor da ação da AES Corporation na bolsa de Nova
Iorque na data de concessão.
Não aplicável, dado que a Companhia utiliza a cotação
da ação na bolsa de NY no dia de concessão.
Não aplicável dado que a Companhia utiliza a cotação
da ação na bolsa de NY no dia de concessão.

d) Forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável dado que a Companhia utiliza a cotação
da ação na bolsa de NY no dia de concessão.

e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na
mensuração de seu valor justo

Nenhuma outra característica da ação foi incorporada
na mensuração de seu valor justo.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
Valores mobiliários emitidos por controladores diretos e indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum e detidos
por membros da administração da Companhia em 31 de dezembro de 2015:

AES Tietê (ON)

Conselheiro de
Administração
100

Conselheiro
Fiscal
0

AES Tietê (PN)

100

0

0

AES Eletropaulo (ON)

0

0

0

AES Eletropaulo (PN)

23.001

0

0

AES ELPA (ON)

0

0

0

Companhia Brasiliana

0

0

0

AES Uruguaiana

4

0

0

BNDES

0

0

0

Diretoria
0

AES Tietê (units)
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
Até 31 de dezembro de 2015: Não há valores pagos pela Companhia a seus administradores a título de previdência privada.
A partir de 31 de dezembro de 2015:
A Companhia possui plano de previdência privada somente para os diretores estatutários.
Conselho

Diretoria estatutária

Administração
Nº de membros

2

Nome do plano

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA
PRIVADA S/A (”Metlife”).

Quantidade de administradores que

1

reúnem condições para se aposentar
Condições para se aposentar

Na ocorrência de invalidez ou morte do participante, o saldo

antecipadamente

acumulado na conta do participante será posto à disposição
do participante, beneficiários e sucessores legais, sem
qualquer prazo de carência, mediante solicitação devidamente
instruída na Metlife e a apresentação dos documentos
previstos no regulamento.

Valor acumulado atualizado das

R$390.451,38

contribuições acumuladas até o
encerramento do último exercício

.

social, descontada a parcela relativa
às contribuições feitas diretamente
pelos administradores
Valor total acumulado das

R$ 168.087,86

contribuições realizadas durante o
último exercício social, descontada a
parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores
Possibilidade de resgate antecipado

O participante poderá, após completado o prazo de, no

e condições

mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de registro na
Metlife da proposta de inscrição solicitar o resgate total ou
parcial do valor acumulado em seu nome; ou a portabilidade
total ou parcial do valor acumulado em seu nome, para outra
entidade de previdência complementar, aberta ou fechada. O
intervalo mínimo entre pedidos de resgate ou entre
solicitações de portabilidade do mesmo participante, deverá
ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do
registro do último pedido ou solicitação.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
O resgate da conta instituidora básica e/ou suplementar
seguirá a carência determinada pela Resolução CNSP 139 de
27 de dezembro de 2005, art. 56, § 4º, conforme segue: “Os
recursos correspondentes a cada uma das contribuições das
pessoas jurídicas no plano de previdência somente poderão
ser resgatados após o período de carência de um ano civil
completo, contado a partir do 1º dia útil do mês de janeiro do
ano subsequente ao da contribuição.

O participante, na hipótese de perda do vínculo empregatício
ou de administração com a instituidora, terá sempre direito ao
valor total dos recursos acumulados na Conta Participante –
Básica e Suplementar, acrescido de um percentual do valor
acumulado na Conta Empresa – Básica, calculado de acordo
com a tabela abaixo:

Tempo de

% a ser liberado

Contribuição ao

sobre as

PROGRAMA

contribuições
básicas da
instituidora

Até 1 mês

0%

A Partir de 1 mês

100%

São expressamente vedados quaisquer resgates ou
portabilidades para outras entidades de previdência aberta ou
fechada, totais ou parciais, dos valores acumulados na conta
básica instituidora, sem que antes sejam cumpridos os
requisitos de vesting, descritos acima.

São expressamente vedados quaisquer resgates ou portabilidades para outras entidades de previdência aberta ou fechada,
totais ou parciais, dos valores acumulados na conta básica instituidora, sem que antes sejam cumpridos os requisitos de
vesting, descritos acima.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais

Nº de membros
Nº de membros
remunerados
Valor da maior
remuneração(Reais)
Valor da menor
remuneração(Reais)
Valor médio da
remuneração(Reais)

Observação
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
Em caso de rescisão imotivada (por iniciativa da Companhia), o diretor estatutário terá direito ao pagamento de indenização
equivalente a 6 (seis) vezes o valor de sua retirada mensal deduzindo os impostos retidos na fonte e INSS (“Instituto Nacional
da Seguridade Social”). Em linha com a política de contratação de seguros da Companhia, contratou0se apólice de seguro
de responsabilidade civil de administradores (“D&O”), visando garantir aos administradores da Companhia o reembolso dos
valores pagos a título de indenização decorrentes de reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia, durante o
regular exercício de suas atividades. A atual apólice de D&O está vigente até 01 de abril de 2016. Tem limite máximo de
indenização de R$100 milhões. A referida apólice de seguro, contratada em nome da Brasiliana Participações e da AES Tietê
Energia abrange também os executivos da AES ELPA S.A, da Eletropaulo Metropolitana de São Paulo S.A., da AES
Uruguaiana Empreendimentos Ltda. e AES Serviços TC Ltda., e pode ser insuficiente para garantir a indenização de
eventuais danos causados a terceiros e à Companhia. Cada sociedade controlada pela Brasiliana é responsável pelo
pagamento de parte do prêmio da apólice, conforme os critérios e o percentual de ativos de cada uma das empresas do
grupo. Os arranjos contratuais da Companhia e apólices de seguro não preveem mecanismos de remuneração ou
indenização para casos de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Até 31 de dezembro de 2015: A Companhia não reconhece em seu resultado o pagamento de remuneração aos membros
do conselho de administração, do conselho fiscal, da diretoria estatutária ou não estatutária de suas sociedades controladas.
A partir de 31 de dezembro de 2015: Não existem partes relacionadas aos controladores diretos ou indiretos no total do
Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretória Estatutária.
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou do
Conselho Fiscal por qualquer razão que não a função que ocupam.

PÁGINA: 293 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor
Remuneração desvinculada ao exercício de função na Companhia:
A política de remuneração para o conselho de administração da Companhia acordada pelos controladores determina que
somente fossem remunerados aqueles conselheiros que não fossem membros da diretoria estatutária ou não estatutária de
qualquer uma das empresas do grupo de tais controladores.
Não obstante, o conselho de administração da Companhia recebeu R$ 29,27 milhões de sua controladora indireta, AES
Corporation, em 2014 e recebeu R$ R$ 35.779.026 milhões em 2015. Este valor foi recebido por alguns dos membros do
conselho de administração da Companhia como

remuneração pelo exercício de suas funções na AES Corporation,

portanto, esta remuneração está desvinculada ao exercício da função de conselheiro de administração da Companhia.
Exercício social 2015 – remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas
Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos
e indiretos
Controladas do

R$ 35.779.026*

0

0

R$ 35.779.026

0

0

0

0

emissor
Sociedades sob
controle comum

* valor recebido por alguns dos membros do conselho de administração da Companhia como remuneração pelo exercício de
suas funções na AES Corporation.
Exercício social 2014 – remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas
Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos
e indiretos
Controladas do

R$ 29.275.404*

0

0

R$ 29.275.404*

0

0

0

0

emissor
Sociedades sob
controle comum

* valor recebido por alguns dos membros do conselho de administração da Companhia como remuneração pelo exercício de
suas funções na AES Corporation.
Exercício social 2013 – remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas
Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal

Total

Controladores
diretos e indiretos
Controladas do

R$ 23.635.681*

0

0

R$ 23.635.681

0

0

0

0

emissor
Sociedades sob
controle comum

* valor recebido por alguns dos membros do conselho de administração da Companhia como remuneração pelo exercício de
suas funções na AES Corporation.
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13.16 - Outras informações relevantes
Nos valores constantes do subitem ”Remuneração baseada em ações”, estão inclusos os diretores estatutários da
Companhia. Nesta transação, a Companhia não efetuou qualquer tipo de desembolso de caixa, visto que estes instrumentos
patrimoniais são concedidos diretamente pela AES Corporation aos administradores da Companhia.
Notar que, quando especificado, o valor apresentado de remuneração refere-se ao valor registrado na AES Tietê S.A. que
em 31 de dezembro de 2015 foi incorporada pela Companhia.
Complementação ao item 13.2
Até 31 de dezembro de 2015:

Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia informa que não houve pagamento de remuneração aos administradores pelo desempenho de suas funções
na Companhia nos 3 últimos exercícios sociais. A política de remuneração adotada pela Companhia para o exercício social
de 2015 está em linha com a política de remuneração adotada no passado, não prevendo, portanto, o pagamento de qualquer
remuneração aos seus administradores e membros do comitê de gestão.
A partir de 31 de dezembro de 2015:
Remuneração total prevista para o Exercício Social 2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

5,00

23,25

4,67

19,67

10,75

7,50

7,50

7,50

Remuneração fixa anual

2.631.600

2.711.977

56.040

5.399.617

Salário ou pró-labore

2.193.000

2.051.196

46.700

4.290.896

Benefícios direto e indireto

0

250.542

0

250.542

Participações em comitês

0

0

0

0

438.600

410.239

9.340

858.179

Encargos

Encargos

Encargos

Encargos

Remuneração variável

0

2.830.022

0

2.830.022

Bônus

0

2.100.561

0

2.100.561

Participação de resultados

0

0

0

0

Participação em reuniões

0

0

0

0

Nº de membros
remunerados

Outros
Descrição

de

outras

remunerações fixas
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13.16 - Outras informações relevantes
Comissões

0

0

0

0

Outros

0

729.461

0

729.461

Descrição

de

outras

R$ 420.112 de

R$ 420.112 de

Encargos, e R$

Encargos, e R$
309.349 de LTC

remunerações variáveis

0

309.349 de LTC

Pós-emprego

0

206.065

0

206.065

Cessão do cargo

0

489.264

0

489.264

Baseada em ações

0

0

0

Observação

0
56.040

8.924.968

Total da Remuneração

2.631.600

6.237.328

* refere-se aos valores da AES Tietê S.A., que foi incorporada pela AES Tietê Energia em 31 de dezembro de 2015.
OBSERVAÇÕES:
(i) Tabela acima refere-se aos valores da AES Tietê S.A., que foi incorporada pela AES Tietê Energia em 31 de
dezembro de 2015.
(ii) O número de membros de cada órgão (letra “b”) foi apurado da forma especificada no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/ N.º02/2016. Dado que o exercício social de 2015 é o exercício corrente, os números acima
foram inseridos com base na previsão da Companhia, conforme requisitado pelo OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/
N.º02/2016.
(iii) O total da remuneração da alta administração da Companhia que consta de suas demonstrações financeiras pode
ser obtido por meio da soma do total geral da coluna conselho de administração e diretoria estatutária das tabelas
constantes do item 13.2 deste formulário. O valor de Benefícios de curto prazo que consta de suas demonstrações
financeiras pode ser obtido por meio da soma das linhas “Remuneração fixa anual”, “Outros (Encargos)” e “Bônus”
da coluna “Conselho de Administração” e “Diretoria Estatutária” da tabela acima.

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2015
0 Valores Anuais*
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

10,00

6,00

5,00

21,00

3,08

6,00

4,67

13,75

Nº de
membros
N° de
membros
remunerados
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13.16 - Outras informações relevantes
Remuneraçã
o fixa anual
Salário ou
pró-labore

541.632,00

2.341.620,00

457.800,00

451.360,00

1.769.427,00

381.500,00

0,00

218.308,00

0,00

3.341.052,00

2.602.287,00

Benefícios
direto e
indireto

218.308,00

Participações
em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

90.272,00

353.885,00

76.300,00

520.457,00

Encargos

Encargos

Encargos

Encargos

0,00

2.407.188,00

0,00

0,00

1.911.436,00

0,00

1.911.436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

495.752,00

0,00

495.752,00

Descrição de
outras
remuneraçõe
s fixas
Remuneraçã
o variável
Bônus

2.407.188,00

Participação
de resultados
Participação

Descrição de
outras

R$ 382.287 de

remuneraçõe
s variáveis
Pós
emprego

Encargos e R$

R$ 382.287 de Encargos e R$

0,00

113.464 de LTC

113.464 de LTC

0,00

169.741,00

0,00

254.289,00

0,00

254.289,00

121.759,00

0,00

121.759,00

169.741,00

Cessação do
cargo
Baseada em
ações

0,00
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13.16 - Outras informações relevantes
Observação
Total da
remuneração

541.632,00

5.294.597,00

457.800,00

6.294.029,00

OBSERVAÇÕES:
(i)

Tabela acima refere0se aos valores da AES Tietê S.A., que foi incorporada pela AES Tietê Energia em 31
de dezembro de 2015.

(ii)

O número de membros de cada órgão (letra “b”) foi apurado da forma especificada no
OFÍCIO0CIRCULAR/CVM/SEP/N.º02/2016. Dado que o exercício social de 2015 é o exercício corrente, os
números acima foram inseridos com base na previsão da Companhia, conforme requisitado pelo
OFÍCIO0CIRCULAR/CVM/SEP/ N.º02/2016.

(iii)

O total da remuneração da alta administração da Companhia que consta de suas demonstrações financeiras
pode ser obtido por meio da soma do total geral da coluna conselho de administração e diretoria estatutária
das tabelas constantes do item 13.2 deste formulário. O valor de Benefícios de curto prazo que consta de
suas demonstrações financeiras pode ser obtido por meio da soma das linhas “Remuneração fixa anual”,
“Outros (Encargos)” e “Bônus” da coluna “Conselho de Administração” e “Diretoria Estatutária” da tabela
acima.

Complementação ao item 13.11
Até 31 de dezembro de 2015.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve pagamento de remuneração aos administradores pelo desempenho de suas funções na Companhia nos 3
últimos exercícios sociais.
A partir 31 de dezembro de 2015 (referem-se aos dados da AES Tietê S.A., incorporada em 31 de dezembro de 2015
pela Companhia)

Nº de membros
Nº de membros remunerados
Valor da maior remuneração (Reais)
Valor da menor remuneração (Reais)

Diretoria Estatutária
31/12/2015
6

Conselho de Administração
31/12/2015
10

6

3,08

1.463.967,29
374.325,06

188.160,00
188.160,00

823.541,00

108.623,00

Valor médio da remuneração (Reais) (total da
remuneração dividido pelo número de membros
remunerados)
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13.16 - Outras informações relevantes
Diretoria Estatutária
Observações: (i) o Conselho de Administração não tem Remuneração variável (Bônus e
Incentivo de Longo Prazo), nem tampouco Benefícios diretos e indiretos. (ii) Inclui Suplentes
caso tenha recebido remuneração em mês específico; (iii) O valor da menor remuneração foi
31/12/2015

apurado com a exclusão de membros de órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses
em 2015. O valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros (média anual
apurada mensalmente); (v) para fins do cálculo do 13.2 acima foram considerados membros
suplentes que efetivamente receberam remuneração por terem participado ativamente do
Conselho durante o ano.

Conselho de Administração
Observações: (i) o Conselho de Administração não tem Remuneração variável (Bônus e
Incentivo de Longo Prazo), nem tampouco Benefícios diretos e indiretos. (ii) Inclui Suplentes
caso tenha recebido remuneração em mês específico; (iii) O valor da menor remuneração foi
apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício,
31/12/2015

pelo fato de todos os conselheiros terem exercido o cargo por menos de 12 meses (iv) o valor
médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros (média anual apurada
mensalmente); (v) para fins do cálculo do 13.2 acima foram considerados membros suplentes
que efetivamente receberam remuneração por terem participado ativamente do Conselho
durante o ano.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
a)

Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização

geográfica)

Em 30 de dezembro de 2015, a AES Tietê Energia S.A. possuía 353 empregados em seu quadro de funcionários.
2015
ESCRI
T. DE
BAUR
U

ESCRIT.
SEDE
BARUERI

USINA DE
ÁGUA
VERMELHA

USINA
DE
BARIRI

USINA DE
BARRA
BONITA

USINA
DE
CACOND
E

USINA DE
EUC. DA
CUNHA

USINA
USINA
DE
DE
LIMOEIR
IBITINGA O

USINA DE
MOGIGUAÇU

USINA DE
NOVA
AVANHAND
AVA

USINA DE
PROMISS
ÃO

Total
geral

Unidades
Administ.

48

94

8

5

0

1

2

0

3

0

1

8

170

Usinas

27

2

25

28

10

11

11

15

15

2

13

24

183

Total
geral

75

96

33

33

10

12

13

15

18

2

14

32

353

USINA DE
MOGIGUAÇU

USINA DE
NOVA
AVANHAND
AVA

USINA DE
PROMISS
ÃO

2014
ESCRI
T. DE
BAUR
U

ESCRIT.
SEDE
BARUERI

USINA DE
ÁGUA
VERMELHA

USINA
DE
BARIRI

USINA DE
BARRA
BONITA

USINA
DE
CACOND
E

USINA DE
EUC. DA
CUNHA

USINA
USINA
DE
DE
LIMOEIR
IBITINGA O

Unidades
Administ.

56

86

7

6

Usinas

21

0

28

25

11

7

7

15

24

3

Total
geral

77

86

35

31

11

8

7

15

29

1

5

Total
geral

6

167

15

20

176

3

15

26

343

USINA DE
MOGIGUAÇU

USINA DE
NOVA
AVANHAND
AVA

USINA DE
PROMISS
ÃO

2013
ESCRI
T. DE
BAUR
U

ESCRIT.
SEDE
BARUERI

USINA DE
ÁGUA
VERMELHA

USINA
DE
BARIRI

Unidades
Administ.

50

78

6

5

Usinas

23

1

28

29

Total
geral

73

79

34

34

b)

USINA DE
BARRA
BONITA

USINA
DE
CACOND
E

USINA DE
EUC. DA
CUNHA

USINA
USINA
DE
DE
LIMOEIR
IBITINGA O

1

1

6

11

13

12

14

13

3

11

14

13

14

19

3

Total
geral

7

154

14

22

183

14

29

337

Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização

geográfica)

A tabela a seguir indica a quantidade de empregados terceirizados que prestaram serviços para a AES Tietê Energia S.A.
e sua controlada no período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2015 e nos exercícios de 2014, e 2013.

2015

Limpeza
Logística
e
Transport
es
Manutenç
ão de
Usinas (*)

USINA DE
ÁGUA
VERMELHA

ESCRIT.
DE
BAURU

USINA
SÃO
JOAQUIM

USINA
SÃO
JOSÉ

USINA
DE
BARIRI

USINA DE
BARRA
BONITA

USINA DE
CACONDE

USINA DE
EUC. DA
CUNHA

USINA DE
IBITINGA

USINA DE
LIMOEIRO

USINA DE
MOGIGUAÇU

USINA DE
NOVA
AVANHANDA
VA

USINA DE
PROMISSÃ
O

TOTAL

20

4

6

2

9

4

4

6

13

4

2

23

14

111

4

0

0

0

2

0

2

1

2

1

0

3

2

17

153

31

27

24

151

73

37

17

116

31

23

87

64

834

Meio
Ambiente

6

0

2

2

2

7

1

1

0

1

1

0

14

37

Refloresta
mento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

39

Vigilância

3

0

8

6

3

0

4

3

9

3

4

7

12

62

Administr
ativo

7

3

0

0

8

8

5

8

4

3

0

3

8

57

Aprendiz

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Total
Geral

193

40

43

34

175

92

53

36

144

43

30

123

153

1159
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2014
USINA DE
ÁGUA
VERMELH
A

ESCRIT.
DE BAURU

USINA
SÃO
JOAQUIM

USINA
SÃO
JOSÉ

USINA
DE
BARIRI

USINA DE
BARRA
BONITA

USINA
DE
CACON
DE

USINA DE
EUC. DA
CUNHA

USINA DE
IBITINGA

USINA DE
LIMOEIRO

USINA DE
MOGIGUAÇU

USINA DE NOVA
AVANHANDAVA

USINA
DE
PROMIS
SÃO

TOTAL

Limpeza

18

1

7

11

8

0

9

10

8

10

9

12

13

116

Logística e
Transporte
s

3

0

0

0

15

0

2

1

1

1

0

2

2

27

Manutençã
o de
Usinas (*)

185

49

4

14

282

77

12

11

57

26

17

46

62

842

Meio
Ambiente

8

0

0

0

2

0

0

0

9

0

0

0

3

22

Refloresta
mento

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

27

Vigilância

4

0

4

4

6

9

4

4

4

4

4

4

9

60

Administrat
ivo

6

2

2

2

1

3

7

7

0

3

2

2

6

43

Aprendiz

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Total Geral

239

58

17

31

314

89

34

33

79

44

32

66

107

1143

2013

Limpeza
Logística e
Transportes
Manutençã
o de Usinas
(*)
Meio
Ambiente
Refloresta
mento (**)

USINA DE
ÁGUA
VERMELH
A

ESCRIT.
DE BAURU

13

2

2

USINA
BARIRI

USINA
BARRA
BONITA

USINA
CACONDE

USINA
EUCLID
ES

8

7

2

13

1

1

1

2

USINA
IBITINGA

7
1

USINA
DE
LIMOEI
RO

USINA DE MOGI

USINA DE NOVA
AVANHANDAVA

USINA DE
PROMISSÃO

Barueri
Sede

16

2

12

14

96

2

0

2

2

14

92

95

93

69

881

0

0

0

13

13

0

0

0

8

8

4

4

4

4

49

7

0

0

5

4

26

1

0

1

2

1

7

122

101

112

117

5

1094

TOTAL

56
186

23

50

88

129
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
8

Vigilância
Administrati
vo

4

5

8

4

4
0

0

10

0

0

0

0
0

Aprendiz

Total geral

0

1

0

1

0

0

205

13

37

67

95

148

72

* Há grande sazonalidade nestes números, em função da manutenção nos geradores, MPP1, MPPG, entre outros.

i.

índice de rotatividade

Em 31 de Dezembro de 2015, o índice apurado para a Companhia foi de 4,87%, 6,70% em 2014 e 12,20% em 2013.
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
Não houve alterações relevantes nos três últimos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
a)

política de salários e remuneração variável

A Companhia considera sua política de recursos humanos como parte integrante de sua estratégia empresarial. Por meio
desta política ela assegura:
•

Remuneração alinhada às práticas de mercado em função do valor que agrega à organização;

•

Definição de uma estrutura de cargos e salários adequada e transparente aos processos organizacionais;

•

Geração de um conjunto de orientações e regras de remuneração e movimentação;

•

Fornecimento de uma base de conduta para que o colaborador conheça com clareza as suas atribuições e

responsabilidades; e
•

Condições de atrair e reter os profissionais necessários para a Companhia por meio do alinhamento à média de

mercado.

Os cargos da Companhia para fins de salário e remuneração estão classificados em diretores estatutários, executivos e
demais colaboradores. Para cada grupo foram estabelecidas faixas salariais com base em pesquisas de mercado em função
do valor que agrega à Companhia.

Os executivos (Gerentes, Diretores Não-Estatutários, Diretores Estatutários e o Diretor Presidente) recebem salário base e
incentivo de curto prazo (bônus), pago anualmente conforme item abaixo.

Além disso, os diretores recebem incentivos de longo prazo, sendo que o diretor presidente é elegível às modalidades RSU,
SO e PSU (descritas abaixo) e os demais diretores às modalidades PU e RSU.

Os salários-base dos executivos são reajustados anualmente, à mesma época do pagamento de bônus, conforme critérios
e percentuais pré-estabelecidos. Os reajustes aos demais colaboradores são concedidos de forma geral com base em
acordo coletivo de trabalho, celebrado com data-base no mês de junho de cada ano.

Oferecemos aos nossos empregados Participação nos Lucros e Resultados (PLR Coletiva), assim como negociado em
Acordo Coletivo de Trabalho, e PLR Individual, a qual utiliza a Avaliação de Desempenho Individual de cada colaborador
para estabelecer múltiplos de salários para o público não executivo da Companhia.

Bônus

A elegibilidade do bônus se dá apenas aos executivos e está relacionado ao desempenho individual da Companhia, de
forma que a classificação no processo indicará o valor do bônus a ser concedido. Somente será concedido o bônus caso
os indicadores definidos para cada categoria atinjam o mínimo determinado para cada meta.

A única modalidade de incentivos de longo prazo dado aos empregados da Companhia é apresentada no item c que segue
abaixo.

b)

política de benefícios

A política de benefícios da companhia Aes Tietê Energia S.A. visa oferecer benefícios alinhados com as práticas de
mercado no nível executivo e demais profissionais, para garantir alinhamento com o mercado anualmente é realizado
pesquisas salariais onde dados referentes a benefícios também são coletadas.
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Benefícios executivos (diretores e acima): veículo designado, plano de saúde, plano odontológico, previdência privada,
seguro de vida, check up anual;

Benefícios demais níveis (gerentes e abaixo): plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, seguro de vida,
check up anual; vale refeição, vale alimentação.

c)

características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores

O Plano de Remuneração baseado em ações da companhia Aes Tietê abrange somente diretores não estatutários, não
atingindo demais empregados não administradores. A seguir detalha-se o plano:

Diretores não Estatutários
O Plano de Remuneração baseado em Ações é estabelecido, administrado e custeado pela AES
Corporation, condicionado ao alcance de metas corporativas globais e individuais, composto por três
tipos de ações:
- Stock Options: o diretor estatutário recebe o direito de comprar ações da AES Corporation, por um
determinado valor após um período de 3 anos.
i) grupos de
beneficiários

- Performance Stock Units: o diretor recebe um determinado número de ações da AES Corporation.
O valor dessas ações poderá variar conforme performance do índice S&P 500 da Bolsa de Nova
Iorque.
- Restricted Stock Units: o diretor recebe as ações da AES Corporation (e não da Companhia) para,
caso deseje, aliená-las no mercado secundário após um período de carência.
Os demais diretores (não estatutários) recebem até 8,5% do salário anual em Restricted Stocks
Units

Seu desembolso efetivo ocorre somente se os resultados globais (financeiros e performance) forem
ii) condições para atingidos, refletidos também na variação positiva do preço da ação da AES Corporation,
exercício
incentivando os diretores da Companhia a desempenhar suas funções de forma a permitir que
referidos resultados globais sejam atingidos.
iii) preços de
exercício
iv) prazos de
exercício

Baseado no preço de Mercado das ações da AES Corporation na bolsa de Nova Iorque na época da
concessão.
Stock Options: foco no longo prazo (3 anos) e atrelado aos interesses dos acionistas (valorização do
preço da ação da AES Corporation).
Restricted Stocks Units / Performance Stock Units: foco no longo prazo (3 anos) atrelado aos
resultados do negócio.

Apesar da remuneração baseada em ações da diretoria estatutária da Companhia ser paga pela AES Corporation, o custo
das transações de outorga de títulos patrimoniais é reconhecido no resultado da Companhia e estão relacionadas abaixo:

Valores expressos em R$
2015

0,00

2014

0,00

2013

0,00

2012

0.00
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2015
Nº de membros

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária - Elegível a
Opções de Ações

Diretoria Estatutária - Elegível a Ações
Restritas

0

0

0

(a) Das opções em
aberto no início do
0
0
0
exercício social
(b) Das opções
perdidas durante o
0
0
0
exercício social
(c) Das opções
exercidas durante o
0
0
0
exercício social
(d) Das opções
expiradas durante o
0
0
0
exercício social
(e) Diluição potencial no
Não aplicável, dado que as opções outorgadas referem-se a ações da emissão da AES Corporation, o que
caso do exercício de
não gera diluição na Companhia
todas as opções
2014

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária - Elegível a
Opções de Ações

Diretoria Estatutária - Elegível a Ações
Restritas

Nº de membros

0

0

0

(a) Das opções em
aberto no início do
0
0
0
exercício social
(b) Das opções
perdidas durante o
0
0
0
exercício social
(c) Das opções
exercidas durante o
0
0
0
exercício social
(d) Das opções
expiradas durante o
0
0
0
exercício social
(e) Diluição potencial no
Não aplicável, dado que as opções outorgadas referem-se a ações da emissão da AES Corporation, o que
caso do exercício de
não gera diluição na Companhia
todas as opções

2013

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária - Elegível a
Opções de Ações

Diretoria Estatutária - Elegível a Ações
Restritas

0
0
0
Nº de membros
(a) Das opções em
aberto no início do
0
0
0
exercício social
(b) Das opções
perdidas durante o
0
0
0
exercício social
(c) Das opções
exercidas durante o
0
0
0
exercício social
(d) Das opções
expiradas durante o
exercício social
0
0
(e) Diluição potencial no
caso do exercício de
Não aplicável, dado que as opções outorgadas referem-se a ações da emissão da AES Corporation, o que
todas as opções
não gera diluição na Companhia
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2012

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária - Elegível a
Opções de Ações

Diretoria Estatutária - Elegível a Ações
Restritas

Nº de membros
(a) Das opções em
aberto no início do
exercício social
(b) Das opções
perdidas durante o
exercício social
(c) Das opções
exercidas durante o
exercício social
(d) Das opções
expiradas durante o
exercício social
(e) Diluição potencial no
caso do exercício de
todas as opções

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Não aplicável, dado que as opções outorgadas referem-se a ações da emissão da AES Corporation, o que
não gera diluição na Companhia

O plano de remuneração baseado em ações previsto para o exercício social corrente é idêntico àquele em vigor no último
exercício social, descrito na tabela acima.

Para mais informações vide o item 13.4 – “Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e
diretoria estatutária” deste Formulário de Referência.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
A Companhia mantém um bom relacionamento com os sindicatos que representam seus empregados.

O acordo firmado entre a Companhia e o Sindicato está em linha com o mercado, não contendo vantagens e benefícios que
destoem da prática geral do mercado.

A Companhia renegocia os acordos de trabalho anualmente com os sindicatos que representam seus funcionários, tendo a
última negociação sido concluída em agosto de 2015.

Não houve paralisações e greves nos últimos exercícios sociais.
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14.5 - Outras informações relevantes
Não há quaisquer outras informações julgadas relevantes para os fins desta seção 14 do Formulário de Referência.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasil-SP

Não

Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
00.001.180/0001-26

Não

30/04/2014

Não
30.258.222
Classe ação
TOTAL

4,028556%

121.032.888

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

10,477460%

151.291.110

7,936510%

462.300.052

24,251584%

37,351954%

539.350.045

28,293514%

52,170585%

753.326.240

39,518392%

AES Holdings Brasil Ltda.
05.692.190/0001-79

Brasileira

Sim

Sim

31/12/2015

Não
462.300.052

61,550264%

0

0,000000%

BNDES Participações S.A - BNDESPAR
00.383.281/0001-09

Brasileira

Sim

Não

31/12/2015

Não
107.870.009
Classe ação
TOTAL

14,361728%

431.480.036

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

20,059452%

602.660.992

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

OUTROS
150.665.248
Classe ação
TOTAL
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ
Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

0,000001%

15

0,000000%

100,000000%

1.906.267.462

100,000000%

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 31/12/2014
3
Classe ação
TOTAL

0,000000%

12

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

100,000000%

1.155.173.928

TOTAL
751.093.534
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

AES Holdings Brasil Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.692.190/0001-79

AES Cayman Guaíba, Ltd
Não

Sim

14/01/2016

0

0,000000

1

Não

Sim

14/01/2016

0

0,000000

150.238.273.001

99,999999

Não
1

0,000001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Cemig II, CV
05.726.035/0001-26

Holandesa

Não
150.238.273.001

99,999999

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

150.238.273.002

100,000000

0

0,000000

150.238.273.002

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AES Cayman Guaíba, Ltd
Cemig II, CV
15.248.541/0001-00

Holandesa

Não

Não

14/01/2016

100,000000

0

0,000000

100

100,000000

Não
100
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

100

100,000000

0

0,000000

100

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cemig II, CV

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.726.035/0001-26

La Plata III, CV
Ilhas Caimã

Não

Sim

12/07/2011

99,900000

0

0,000000

9.990

99,900000

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Estados Unidos

Não

Não

12/07/2011

0,100000

0

0,000000

10

0,100000

0

0,000000

10.000

100,000000

Não
9.990
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

The AES Corporation

Não
10
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

10.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

La Plata III, CV
AES EDC Holding, LLC
Não

Não

03/02/2015

0

0,000000

10

Não

Não

03/02/2015

0

0,000000

9.990

99,900000

Não
10

0,100000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,100000

AES Foreign Energy Holdings, LLC

Não
9.990

99,900000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

10.000

100,000000

0

0,000000

10.000

100,000000

TOTAL

PÁGINA: 316 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

The AES Corporation
Blackrock Inc
Não

Não

30/09/2015

0

0,000000

65.684.579

10,000000

56,200000

0

0,000000

370.954.427

56,200000

Estados Unidos

Não

Não

30/09/2015

5,000000

0

0,000000

32.727.728

Não

Não

30/09/2015

0

0,000000

34.665.184

Não
65.684.579

10,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

370.954.427

Robeco

Não
32.727.728
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,000000

State Street Global Advisors

Não
34.665.184

5,300000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,300000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

The AES Corporation
T. Rowe Price Associates
Não

Não

30/09/2015

0

0,000000

92.974.627

Não

Não

30/09/2015

0

0,000000

61.994.576

9,400000

0

0,000000

659.001.121

100,000000

Não
92.974.627

14,100000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,100000

The Vanguard Group, Inc.

Não
61.994.576

9,400000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

659.001.121

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000000

AES EDC Holding, LLC
OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

Não

Não

03/02/2015

0

0,000000

10.000

100,000000

0

0,000000

10.000

100,000000

The AES Corporation

Não
10.000

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

10.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000000

AES Foreign Energy Holdings, LLC
OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

Estados Unidos

Não

Não

03/02/2015

100,000000

0

0,000000

10.000

100,000000

0

0,000000

10.000

100,000000

The AES Corporation

Não
10.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

10.000

100,000000
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

28/04/2016

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

18.681

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

657

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

405

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

180.923.473

24,090000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

723.693.892

62,650000%

Total

904.617.365

47,450000%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

BNDES Participações
S.A. - BNDESPAR

AES Holdings
Brasil Ltda.
ON = 61,55%
PN = 0,00%
T = 24,25%

ON =14,36%
PN =37,35%
T = 28,29%

AES Tietê
Energia S.A.
ON: 50,00% + 1 ação
PN = 0,00%
T = 46,15%
ON: 50,00% - 1 ação
PN = 100,00%
T = 53,85%

Brasiliana
Participações S.A.

ON = 99,9999999%
PN = 0,00%
T = 99,9999999%

União Federal

ON = 20,03%
PN = 0,00%
T = 7,97%

ON = 98,26%
PN = 0,00%
T = 98,26%

AES Uruguaiana
Empreendimentos
S.A.
ON = 0,00%
PN = 0,56%
T = 0,34%

AES Elpa S.A
ON = 0,00%
PN = 7,38%
T = 4,44%

ON = 99,999997%
PN = 0,00%
T = 99,999997%

ON = 0,000003%
PN = 0,00%
T = 0,000003%

AES Ergos Ltda.

ON = 77,81%
PN = 0,00%
T = 30,97%

Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo
S.A.
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
State Street
Grobal Advisors
ON = 5,2%
PN = 0,00%
T = 5,2%

Free Float

Blackrock

The Vanguard
Group, Inc.

ON = 64,0%
PN = 0,00%
T = 64,0%

ON = 9,2%
PN = 0,00%
T = 9,2%

T. Rowe Price
Associates
ON = 12,7%
PN = 0,00%
T = 12,7%

ON = 8,9%
PN = 0,00%
T = 8,9%

The AES
Corporation

ON = 100%
PN = 0,00%
T = 100%

ON = 100%
PN = 0,00%
T = 100%

AES Foreign Energy
Holdings, LLC,

AES EDC Holding, LLC

ON = 0,81%
PN = 0,00%
T = 0,81%

ON = 99,19%
PN = 0,00%
T = 99,19%

La Plata III, CV
ON = 99,90%
PN = 0,00%
T = 99,90%

ON = 0,10%
PN = 0,00%
T = 0,10%

Cemig II, CV
ON = 100%
PN = 0,00%
T = 100%
ON = 99,999999999%
PN = 0,00%
T = 99,999999999%

AES Holdings
Brasil Ltd.
ON = 61,55%
PN = 0,00%
T = 24,25%

AES Cayman
Guaíba, Ltd
ON = 00,000000001%
PN = 0,00%

ON =14,36%
PN =37,35%
T = 28,29%

BNDES Participações
S.A. - BNDESPAR

AES Tietê Energia

LEGENDA:

sede no Brasil
não sediadas no Brasil
sociedades que não integram o Grupo
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
a.

partes

São partes do acordo de acionistas da Companhia a AES Holdings Brasil e a BNDESPAR.

b.

data de celebração

Em 31 de Dezembro de 2015, a AES Holdings Brasil e a BNDESPAR celebraram um acordo de acionistas.

c.

prazo de vigência

O acordo de acionistas vigorará até (i) 19 de dezembro de 2029 ou (ii) que a AES Holdings Brasil ou a BNDESPAR passe
a deter ações vinculadas ao acordo que representem participação inferior a 10% do capital social da Companhia, o que
ocorrer primeiro.

d.

descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle

Durante a vigência do Acordo, a BNDESPAR terá direito a se manifestar previamente e por escrito sobre qualquer das
matérias abaixo (cada uma de tais matérias, um “Item de Aprovação”):

(i)

Alterações do Estatuto Social da Companhia no que se refere: (i.1) ao objeto social; (i.2) ao número de membros e

às competências do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (i.3) às competências da Assembleia Geral de
Acionistas; (i.4) à cláusula de resolução de conflitos por meio de arbitragem; (i.5) a alterações que entrem em conflito com
qualquer disposição do presente Acordo;

(ii)

Alteração dos termos, condições, características ou vantagens das ações existentes ou criação ou emissão de

quaisquer outras classes de ações distintas das existentes;

(iii)

Redução do dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia;

(iv)

Criação pela Companhia de certificados de depósito de ações ou de Depositary Receipts ou instrumentos

semelhantes para negociação em mercados fora do Brasil com composição de ações distinta das Units ou de múltiplo de
Units (“Nova Unit”) ou ainda emissão de valores mobiliários que confiram direito à subscrição ou que sejam conversíveis
em Nova(s) Unit(s);

(v)

Criação de reservas estatutárias pela Companhia, nos termos do artigo 194 da Lei das S.A., para alocação anual

de valores superiores a 15% (quinze por cento) do lucro líquido anual no exercício social correspondente;

(vi)

Operações de fusão, incorporação da Companhia em outra, cisão da Companhia ou transformação em que a

Companhia ou em que qualquer sociedade controlada seja parte; ou ainda qualquer forma de reorganização societária,
seja esta reorganização estritamente societária ou realizada mediante disposição de ativos relevantes;

(vii)

Dissolução ou liquidação da Companhia ou de qualquer de suas Controladas Relevantes ou cessação do estado

de liquidação, bem como pedido de auto-falência, de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia ou de suas
Controladas Relevantes;
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parte
Para os efeitos do disposto acima, “Controlada Relevante” significa qualquer controlada da Companhia cujo patrimônio
líquido, em comparação com o patrimônio líquido da Companhia represente 25% (vinte e cinco por cento) ou mais deste
último, aferidos ambos os patrimônios líquidos com base nas demonstrações financeiras auditadas mais recentes de
ambas as sociedades.

(viii)

Participação ou realização de quaisquer operações com Partes Relacionadas que envolvam, isolada ou

conjuntamente, valor igual ou superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) por exercício social (sendo que para os
fins do presente Acordo, “Partes Relacionadas” tem o significado previsto na Deliberação da CVM nº 642, de 07 de
outubro de 2010, excetuando-se deste conceito quaisquer subsidiárias integrais da Companhia ou sociedades em que a
Companhia detenha ao menos 99% do capital social total);

(ix)

Prestação de quaisquer garantias por obrigações de terceiros que excedam, isolada ou conjuntamente, o valor de

R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por exercício social, exceto pela prestação de garantias por obrigações das
sociedades: (a) controladas pela Companhia; ou (b) sociedades coligadas da Companhia, até o limite da proporção que a
participação da Companhia represente em relação ao capital social total de tais sociedades;

(x)

Alienação ou cessão de bens integrantes do ativo imobilizado da Companhia cujos valores excedam, isolada ou

conjuntamente, por exercício social, o limite de 15% (quinze por cento) do ativo imobilizado consolidado, aferido com base
nas demonstrações financeiras anuais auditadas mais recentes apresentadas pela Companhia à CVM;
(xi)

Oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da Companhia cujos valores excedam, isolada ou

conjuntamente, por
exercício social, o limite de 20% (vinte por cento) do ativo imobilizado consolidado, aferido com base nas demonstrações
financeiras anuais auditadas mais recentes apresentadas pela Companhia à CVM;

(xii)

Qualquer ato, tais como os discriminados nos subitens “a” a “d” abaixo, cuja prática implique, imediatamente após

a execução de referido ato, em relação Dívida Líquida/EBITDA da Companhia superior a: (i) 5,5x considerando
endividamentos contratados para projetos durante a sua fase de construção (sendo essa fase compreendida pelo período
entre a contratação da operação de endividamento até o término do prazo de 1 ano após o início da operação comercial
do respectivo projeto); e (ii) 3,5x sem considerar os endividamentos indicados no item (i) acima, sendo o cálculo dos itens
(i) e (ii) sempre considerados em bases consolidadas:

(a)

contratação de operações de endividamento;

(b)

aprovação de qualquer proposta para distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio;

(c)

aprovação de projetos de investimento; e

(d)

aquisição de participação relevante, conforme definida na legislação aplicável; Para os efeitos do disposto acima,

aplicar-se-ão as seguintes definições:

“Dívida Líquida” significa o somatório de todas as dívidas financeiras consolidadas da Companhia junto a pessoas físicas
e/ou jurídicas, incluindo empréstimos e financiamentos com terceiros, emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não
em ações, no mercado de capitais local e/ou internacional, os valores referentes às ações resgatáveis da Companhia, os
parcelamentos de impostos e contribuições, déficit de plano de previdência, bem como o diferencial a pagar por
operações com derivativos menos o diferencial a receber por operações com derivativos, deduzido o somatório das
disponibilidades (caixa e aplicações financeiras) registrados no ativo circulante e no ativo realizável a longo prazo.
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“EBITDA” significa o somatório: (a) do resultado operacional conforme apresentado nas demonstrações financeiras anuais
auditadas mais recentes apresentadas pela Companhia à CVM na linha “Resultado Operacional” (excluindo as receitas e
despesas financeiras); (b) dos ativos e passivos regulatórios (positivos e negativos no resultado) conforme as regras
regulatórias determinadas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), desde que não incluídos no resultado
operacional acima; (c) das depreciações e amortizações consolidadas da Companhia ocorridas no mesmo período; o
resultado do somatório dos itens (a), (b) e (c) deste parágrafo será apurado para os últimos 12 (doze) meses e calculado
na data das mais recentes demonstrações financeiras trimestrais auditadas da Companhia.

(xiii)

Cancelamento de registro de Companhia aberta ou redução do nível de governança corporativa da

BM&FBOVESPA em que a Companhia encontra-se listada;

(xiv)

Aquisição de quaisquer participações societárias em empresas cuja atividade principal não esteja prevista no

objeto social da C Companhia ou investimento em negócios estranhos ao objeto social da Companhia; e

(xv)

Redução do capital social da Companhia, com restituição aos acionistas, para valor inferior ao capital social da

Companhia indicado nas demonstrações financeiras auditadas da Companhia para o período encerrado em 31 de
dezembro de 2014.

Caso a manifestação da BNDESPAR seja no sentido da rejeição de um Item de Aprovação, a matéria não poderá ser
deliberada no âmbito das instâncias societárias competentes da Companhia, ficando as Partes obrigadas a abster-se de
praticar qualquer ato no sentido da realização do Item de Aprovação rejeitado pela BNDESPAR.

O eventual exercício, por qualquer das Partes, pelos membros da administração eleitos ou indicados por qualquer uma das
Partes e/ou qualquer dos representantes das Partes, do direito de voto em quaisquer assembleias ou reuniões da
Companhia em desacordo com as disposições descritas acima, importará em nulidade da deliberação que for assim
tomada, sem prejuízo do direito da Parte interessada de promover a execução específica da obrigação descumprida.

e.

descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores

A Companhia é administrada por um conselho de administração e uma diretoria. O conselho de administração da
Companhia é composto por até 11 membros efetivos e 10 de suplentes, sendo que a BNDESPAR terá o direito de indicar 1
membro e, se for o caso, o respcetivo suplente, bem como o direito de indicar 1 membro do conselho fiscal e respectivo
suplente.

f.

descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las

A AES Brasil Holdings poderá, a qualquer tempo e mediante notificação à BNDESPAR, desvincular parte ou a totalidade das
ações vinculadas de sua titularidade com a finalidade de negociá-las. Na eventualidade de a alienação de tais ações não
se consumar, AES Brasil Holdings deverá vincular a este Acordo novamente as ações desvinculadas não alienadas, no
prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da Data da Desvinculação, conforme definida no Acordo, observado o direito de
venda conjunta descrito abaixo.
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Em qualquer alienação de ações vinculadas pelo AES Brasil hondilgs a um terceiro (“Parte Adquirente”) que não represente
uma transferência do controle da Companhia, conforme definido na legislação aplicável, será assegurado à BNDESPAR o
direito de incluir as ações vinculadas de sua titularidade no lote de ações alienadas, na proporção obtida pela divisão
entre (a) a quantidade de ações vinculadas detidas pela BNDESPAR e (b) o total de ações vinculadas detidas
conjuntamente pelo AES Brasil Holdings e pela BNDESPAR previamente à alienação, abrangidas em tal cálculo as
ações desvinculadas do acordo que não tenham sido alienadas (“Tag Along Proporcional”).

Caso Parte Adquirente se recuse a concluir a aquisição das ações vinculadas indicadas pela BNDESPAR no exercício do
Tag Along Proporcional, a AES Brasil Holdings estará impedida de alienar qualquer das ações vinculadas de sua
titularidade à Parte Adquirente. Caso a BNDESPAR não exerça seu direito de venda conjunta no prazo estabelecido no
Acordo de Acionistas, a AES Brasil Holdings estará livre para alienar suas ações vinculadas à Parte Adquirente, desde
que observados os termos e condições informados por ele na notificação de alienação, bem como o prazo máximo de
desvinculação estabelecido no Acordo de Acionistas.

O direito da BNDESPAR ao Tag Along Proporcional na forma prevista no Acordo não será aplicável:

(i)

caso a alienação de ações ainculadas pela AES Brasil Holdings seja realizada em pregão em bolsa de valores ou

gere a obrigação à Parte Adquirente de realizar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da
Companhia, nas mesmas condições de preço e pagamento aplicáveis à aquisição das ações alienadas pela AES Brasil
Holdings;

(ii)

em qualquer alienação de ações vinculadas pela AES Brasil Holdings para qualquer uma de suas afiliadas, desde

que, como condição para tal alienação, tal afiliada-adquirente adira, em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, a
todos os termos e condições estabelecidos no Acordo, assumindo os mesmos direitos e obrigações então assumidos pela
AES Brasil Holdings e ficando convencionado, ainda, que, em uma tal hipótese, a AES Brasil Holdings permanecerá
solidariamente responsável com a respectiva afiliada-adquirente por todas as obrigações assumidas no Acordo de
Acionistas. O termo de adesão será arquivado na sede da Companhia simultaneamente à efetiva transferência de ações
vinculadas, com a respectiva anotação relativa ao Acordo, nos termos e para os fins previstos no artigo 118, da Lei das
S.A.; e

(iii)

em uma única operação de alienação, pela AES Brasil Holdings, à Parte Adquirente, de até 25% (vinte e cinco por

cento) das ações vinculadas detidas por tal acionista na presente data, desde que tal operação: (a) não represente uma
transferência do controle da Companhia; e (b) não implique, não esteja associada ou de qualquer maneira relacionada a
qualquer outra operação que envolva, de um lado, a Companhia e/ou qualquer parte a ela relacionada, e, de outro lado, a
Parte Adquirente das Ações Vinculadas e/ou qualquer parte a ela relacionada, sendo que, especificamente para os fins
deste item (b), o conceito de partes relacionadas à Companhia e à Parte Adquirente será aquele estabelecido na
Deliberação da CVM nº 642, de 07 de outubro de 2010.

g.

descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de

administração
Os membros do conselho de administração deverão observar o disposto no item d acima com relação a eventual Item de
Aprovação submetido à deliberação do conselho de administração e não poderá aprová-lo caso a BNDESPAR tenha se
manifestado desfavoravelmente à sua aprovação.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
A controladora indireta da Companhia, a The AES Corporation, realizou reorganizações societárias ao final do exercício de
2009 e em setembro de 2012, que envolveu empresas que, direta e indiretamente, detém ações da AES Guaíba II. Tal
reorganização, todavia, não alterou o controle indireto AES Guaíba II, nos termos da legislação brasileira aplicável,
permanecendo o mesmo com a The AES Corporation. Para maiores informações vide item 15.4 deste Formulário de
Referência.
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15.7 - Principais operações societárias
Data da Operação Evento Societário
Descrição de outro evento societário
26/04/2012

Outros

Alienação das quotas da AES Minas PCH
Descrição da operação
Em 26 de abril de 2012, a controlada (e atualmente incorporada) AES Tietê, como vendedora, e a AES
Minas, na qualidade de interveniente anuente, firmaram contrato tendo por objeto a venda à CEI –
Energética Integrada LTDA. (“CEI”), de 100% das quotas da AES Minas. Em 31 de Agosto de 2012, após
o implemento das condicionantes previstas no contrato, entre elas a anuência prévia da ANEEL concedida
por meio da Resolução Autorizativa nº 3.624, publicada no Diário Oficial da União, em 20 de agosto de
2012, a venda foi concluída com o pagamento pela CEI à AES Tietê do valor de R$ 20.294.582,00 (vinte
milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais).
A alienação da AES Minas realizou-se dada a imaterialidade desse ativo para a AES Tietê (5MW), a
restrição hidrológica da região em que esse ativo está localizado, que limita sua capacidade de geração e
a baixa sinergia entre esse ativo e as demais usinas da AES Tietê, tendo em vista a distância geográfica
entre elas.

Ano

2015

a) Evento

Cisão Parcial

b) Principais
condições do
negócio

Em 26 de outubro de 2015, a assembleia geral extraordinária com a incorporação do
acervo cindido pela Brasiliana Participações S.A. (“Brasiliana Participações”). O
acervo cindido da Companhia foi incorporado pela Brasiliana Participações, avaliado
por seu valor contábil, e sendo formado principalmente pelas participações
societárias detidas, direta e indiretamente, pela Companhia no capital da AES Elpa
S.A., na Eletropaulo, AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. e AES Serviços TC
Ltda. Após a Cisão Parcial, a Companhia passou a deter somente sua participação
societária na AES Tietê.
A Brasiliana Participações era, na data da Cisão Parcial, uma sociedade anônima
de capital fechado não operacional. Após a Cisão Parcial, o capital social da Brasilina
Participações restou detido por AES Brasil e BNDESPAR nas mesmas proporções
em que anteriormente participavam da Companhia. Adicionalmente, em decorrência
da Cisão Parcial, a Brasiliana Participações passou a ser responsável por todos os
passivos relativos às participações societárias cindidas, sem solidariedade com a
Companhia.

c) Sociedades
envolvidas

Companhia
Brasiliana Participações S.A.

d) Efeitos
resultantes da
operação no
quadro
societário

Não houve alterações no quadro societários da Companhia em razão da Cisão
Parcial.
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Ano
a) Evento
b) Principais
condições do
negócio

2015
Cisão Parcial
Em 26 de outubro de 2015, a assembleia geral extraordinária com a incorporação do
acervo cindido pela Brasiliana Participações S.A. (“Brasiliana Participações”). O acervo
cindido da Companhia foi incorporado pela Brasiliana Participações, avaliado por seu
valor contábil, e sendo formado principalmente pelas participações societárias detidas,
direta e indiretamente, pela Companhia no capital da AES Elpa S.A., na Eletropaulo,
AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. e AES Serviços TC Ltda. Após a Cisão
Parcial, a Companhia passou a deter somente sua participação societária na AES
Tietê.
A Brasiliana Participações era, na data da Cisão Parcial, uma sociedade anônima de
capital fechado não operacional. Após a Cisão Parcial, o capital social da Brasilina
Participações restou detido por AES Brasil e BNDESPAR nas mesmas proporções em
que anteriormente participavam da Companhia. Adicionalmente, em decorrência da
Cisão Parcial, a Brasiliana Participações passou a ser responsável por todos os
passivos relativos às participações societárias cindidas, sem solidariedade com a
Companhia.

c) Sociedades
envolvidas
d) Efeitos
resultantes da
operação no
quadro
societário

Companhia Brasiliana Participações S.A.
Não houve alterações no quadro societários da Companhia em razão da Cisão
Parcial.
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Ano
a) Evento
b) Principais
condições do
negócio

c) Sociedades
envolvidas

2015
Incorporação
Em 26 de outubro de 2015, as assembleias gerais extraordinárias da Companhia e da
AES Tietê S.A. (“AES Tietê”) aprovaram a Incorporação da AES Tietê pela Companhia,
com a consequente extinção da AES Tietê e sucessão em todos os seus direitos e
obrigações pela Companhia (“Incorporação”). Em decorrência da Incorporação, o
capital social da Companhia foi aumentado com a atribuição das ações emitidas em
função deste aumento aos acionistas da AES Tietê. Vale ressaltar que os acionistas
minoritários da AES Tietê não foram diluídos após a Incorporação, tendo em vista que
na data imediatamente anterior à Incorporação, a Companhia não detinha nenhum
outro ativo ou passivo além das ações de emissão da AES Tietê, dos créditos tributários
e impostos a recuperar registrados na Companhia, no montante de, aproximadamente,
R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais na data base de 31 de Dezembro de 2014
(sendo que tal valor foi atualizado na data base da incorporação) e aproximadamente
até R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) detidos pela Companhia para pagamento
das despesas relacionadas à Reorganização. Destaca-se que tais créditos, impostos a
recuperar e o caixa não foram considerados para fins da relação de troca das ações
objeto da Incorporação, de forma que não houve relação de troca diferenciada para o
acionista controlador. Esse benefício foi, por sua vez, atribuído a todos os acionistas da
AES Tietê.
Em função da Incorporação, foi assegurado aos acionistas dissidentes da AES Tietê o
direito de retirada mediante ressarcimento do valor patrimonial de suas ações. Após o
prazo para exercício do direito de retirada da AES Tietê, verificou-se que nenhum
acionista havia exercido o direito de retirada.
A mesma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que aprovou a Incorporação,
aprovou também: (i) a instituição de um programa de emissão de certificados de
depósitos de ações para a formação de Units pela AES Tietê Energia (nova
denominação da Companhia), sendo cada Unit representativa de 4 (quatro) ações
preferenciais e 1 (uma) ação ordinária de emissão da AES Tietê Energia; e (ii) a
negociação das ações da AES Tietê Energia no Nível 2 de Governança Corporativa da
BM&FBOVESPA S.A.
O percentual detido pela BNDESPAR no capital social total da Companhia passou a
ser de 28,29%, sendo 14,36% do capital social votante e 37,35% das ações
preferenciais. O percentual detido pela a AES Brasil no capital social total da AES Tietê
Energia passou a ser de 24,25%, sendo 61,55% do capital social votante, enquanto o
percentual do capital social detido pelos demais acionistas foi mantido em 47,45%.
Companhia e AES Tietê Energia S.A.

Descrito abaixo.
d) Efeitos
resultantes da
operação no
quadro societário
Descrito abaixo.
e) Quadro
societário antes e
depois da
operação
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15.7 - Principais operações societárias

Antes

Acionistas

Ações Ordinárias

(%)

Ações Preferenciais

Quantidade

(%)

Quantidade

Participação
no capital
total (%)

AES Brazil
Holdings Ltda

462.300.052

81,08

0,00

0,00

46,15

BNDES
participações S.A
BNDESPAR

107.870.009

18,92

431.480.036

100,00

53,85

Total

570.170.061

100,00

431.480.036

100,00

100,00

Após

Acionistas

Ações Ordinárias

(%)

Quantidade

Ações Preferenciais

(%)

Quantidade

Participação
no capital
Total (%)

AES Brazil
Holdings Ltda.

462.300.052

61,55

0,00

0,00

24,25

BNDES
Participações S.A
BNDESPAR

107.870.009

14,36

431.480.036

37,35

28,29

Free Float AES
Tietê

180.923.473

24,09

723.693.892

62,65

47,46

751.093.534

100,00

1.155.173.928

100,00

100,00

Total

Para informações sobre a reorganização societária do grupo, vide item 6.3 deste Formulário de
Referência.
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15.8 - Outras informações relevantes
A BNDESPAR como um dos principais acionistas é signatária do Acordo de Acionistas da Brasiliana Participações para
regular a sua participação, nas decisões da Companhia relativas a determinadas matérias, com vistas à preservação de
valor do investimento e das condições mínimas de governança e sustentabilidade do negócio. A participação da
BNDESPAR na Brasiliana Participações teve origem no processo de reestruturação da dívida da AES no Brasil, visando à
recuperação dos créditos detidos pelo BNDES, e se caracteriza como temporária.
Portanto, inexiste motivação que caracterize, de forma preponderante, o exercício do controle de grupo econômico
mediante exploração das atividades econômicas exercidas pelas controladas da Brasiliana Participações, destacadamente
a geração e distribuição de energia, razão pela qual a Companhia não é considerada, de acordo com os pronunciamentos
contábeis vigentes, parte de grupo econômico do Sistema BNDES.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
As transações com partes relacionadas à Companhia e suas controladas são sempre realizadas com a observância dos
preços e condições usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício ou prejuízo à Companhia ou a quaisquer
outras partes. Além disso, as operações realizadas pela Companhia, inclusive aquelas contratadas com partes
relacionadas, são sempre amparadas pelas devidas análises prévias de suas condições e do estrito interesse da
Companhia em sua realização. Nesse sentido, a Companhia e suas controladas negociam individualmente os contratos a
serem celebrados com partes relacionadas, analisando seus termos em relação às condições praticadas no mercado, bem
como as particularidades de cada operação, tais como prazos, valores, atendimento a padrões de qualidade etc.
Quando necessário, o procedimento de tomada de decisões para a realização de operações com partes relacionadas
seguirá os termos da Lei das Sociedades por Ações (“Lei n° 6.404/76”), que determina que o acionista ou o administrador,
conforme o caso, nas assembleias gerais ou nas reuniões da Administração, abstenha-se de votar nas deliberações
relativas: (i) ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social; (ii) à aprovação de suas
contas como administrador; e (iii) a quaisquer matérias que possam beneficiá-lo de modo particular ou que seu interesse
conflite com o da Companhia.
De acordo com o artigo 28, alínea (xxiv), do estatuto social da Companhia, a participação ou realização de quaisquer
operações com partes relacionadas que envolvam, isolada ou conjuntamente, valor igual ou superior a R$10.000.000,00
(dez milhões de reais) por exercício social, estão condicionadas à prévia aprovação pelo conselho de administração.
Em razão do acordo de acionistas, a aprovação da celebração de transações com partes relacionadas pelo conselho de
administração da Companhia também está condicionada à manifestação prévia do BNDESPAR que terá o direito de vetar
a aprovação da matéria.
Os contratos celebrados entre partes relacionadas devem, ainda, ser submetidos à aprovação da Agência Nacional de
Energia Elétrica (“ANEEL”), que poderá impor restrições aos termos e condições desses contratos e, em circunstâncias
extremas, determinar a rescisão do contrato.
As regras contábeis que tratam do assunto, sobretudo o CPC 05, estabelecem que as demonstrações contábeis devem
conter as divulgações necessárias para evidenciar a possibilidade de que sua posição financeira e seu resultado possam
ter sido afetados pela existência de transações e saldos com partes relacionadas. Essas regras estabelecem, por exemplo,
que os relacionamentos entre controladora e controladas ou coligadas devem ser divulgados independentemente de ter
havido ou não transações entre essas partes relacionadas; que a entidade deve divulgar a remuneração do pessoal-chave
da administração no total e para cada uma das seguintes categorias:(a) benefícios de curto prazo a empregados e
administradores, (b) benefícios pós-emprego, (c) outros benefícios de longo prazo,(d) benefícios de rescisão de contrato de
trabalho, e (e) remuneração baseada em ações; e que se tiver havido transações entre partes relacionadas, a entidade
deve divulgar a natureza do relacionamento com as partes relacionadas, assim como informações sobre as transações e
saldos existentes necessárias

para a compreensão do potencial efei to desse relacionamento nas demonstrações

contábeis. No mínimo, as divulgações devem incluir o montante das transações, o montante dos saldos existentes e seus
termos e condições, incluindo se estão ou não com cobertura de seguro, a natureza da remuneração a ser paga;
informações de quaisquer garantias dadas ou recebidas; provisão para créditos de liquidação duvidosa relacionada com o
montante dos saldos existentes; e despesa reconhecida durante o período a respeito de dívidas incobráveis ou de liquidação
duvidosa de partes relacionadas.
Ademais, com vistas a fortalecer e aprimorar as práticas de governança corporativa, a Companhia instituiu no ano de 2014
política interna para as transações com partes relacionadas, com projeto de divulgação futura.
No âmbito mundial do grupo AES, a Companhia segue práticas de controle e monitoramento de partes relacionadas e
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
eventuais transações firmadas, com base em regras locais e internacionais.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

AES Tietê S.A

31/12/2013

9.811.000,00

0

Não aplicável, por se
tratar de pagamento de
juros sobre o capital
próprio

Não aplicável, por se
tratar de pagamento de
juros sobre capital
próprio

NÃO

Relação com o emissor

Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia era controladora direta da AES Tietê S.A. Após a reorganização societária ocorrida em 31 de dezembro
de 2015, a companhia deixou de possuir investimentos em outras sociedades. Na etapa subsequente, a AES Tietê foi incorporada pela Companhia
Brasiliana de Energia e consequentemente foi extinta, sendo esta última, a entidade legal remanescente e cuja denominação social foi alterada para
AES Tietê Energia S.A.

Objeto contrato

A Companhia distribui juros a título de remuneração sobre o capital próprio, nos termos do Art. 9º, parágrafo 7º da Lei nº 9.249 de 26/12/1995, os
quais são dedutíveis para fins fiscais. A data da transação é ao final de cada exercício social.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não aplicável, por se tratar de pagamento de juros sobre capital próprio

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
AES Tietê

31/12/2015

132.792.000,00

0,00

132.792.000,00

Não aplicável, por se
NÃO
tratar de recebimento de
dividendos;

0,000000

Relação com o emissor

A Companhia era controladora direta da AES Tietê até 31 de dezembro de 2015

Objeto contrato

Dividendos a receber referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, quando a Companhia ainda era controladora da AES Tietê.
Após a reorganização societária ocorrida em 31 de dezembro de 2015, a companhia deixou de possuir investimentos em outras sociedades. Na
etapa subsequente, a AES Tietê foi incorporada pela Companhia Brasiliana de Energia e consequentemente foi extinta, sendo esta última, a
entidade legal remanescente e cuja denominação social foi alterada para AES Tietê Energia S.A.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

AES Uruguaiana

31/12/2015

39.362.000,00

0,00

39.362.000,00

Não aplicável, por se
tratar de pagamento de
dividendos.

NÃO

Relação com o emissor

Até 31 de dezembro de 2015, a Companhia era controladora direta da AES Uruguaiana. Após a reorganização societária ocorrida em 31 de
dezembro de 2015, a companhia deixou de possuir investimentos em outras sociedades.

Objeto contrato

Dividendos a receber referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, quando a Companhia ainda era controladora da AES
Uruguaiana. Após a reorganização societária ocorrida em 31 de dezembro de 2015, a companhia deixou de possuir investimentos em outras
sociedades.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não aplicável

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
AES Eletropaulo S.A e AES Sul Distribuidora
Gaúcha de Energia S.A

31/12/2013

2.759.818,64

2.759.818,64

Indeterminado

indeterminado, visto que NÃO
se aguarda decisão
judicial do despacho nº
288/2002

Relação com o emissor

a Companhia é controladora indireta da AES Eletropaulo e a AES Sul pertence ao mesmo grupo econômico da Companhia;

Objeto contrato

Compra de energia no curto prazo, no valor de R$ 2,8 milhões
Data da transação em 01/10/2000

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

AES Eletropaulo S.A. e AES Sul Distribuidora
Gaúcha de Energia S.A

01/10/2000

0,00

0,00

Indeterminado

indeterminado, visto que NÃO
se aguarda decisão
judicial do despacho nº
288/2002

Relação com o emissor

Em 31 de dezembro de 2013 e 2014, a Companhia era controladora indireta da AES Eletropaulo. Adicionalmente, a AES Sul pertence ao mesmo
grupo econômico da Companhia. Após a reorganização societária ocorrida em 31 de dezembro de 2015, a companhia deixou de possuir
investimentos em outras sociedades. Dessa forma, em dezembro de 2015 esse ativo foi transferido para a Brasiliana Participações S.A., por meio da
cisão parcial, conforme descrito no item 10.9.

Objeto contrato

Compra de energia no curto prazo no valor de R$ 2,8 milhões em 2013 e 2014.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
AES Corporation

01/01/2004

0,00

0,00

0,00

Não aplicável

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

A AES Corporation é controladora indireta da Companhia, por meio da AES Holdings Brasil Ltda

Objeto contrato

Remessa de recursos do exterior a título de AFAC. Em 2013 e 2014 o montante envolvido foi de R$ 9,0 milhões. Após a reorganização societária
ocorrida em 31 de dezembro de 2015, esse ativo foi transferido para a Brasiliana Participações S.A., por meio da cisão parcial, conforme descrito no
item 10.9.Data da Transação: janeiro e março de 2004

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

AES Tietê S.A e AES Sul Distribuidora Gaúcha
de Energia S.A

22/08/2002

28.261.591,62

R$ 28.261.591,62no
Não Aplicável
passivo e R$
996.347,09 no resultado

Relação com o emissor

a AES Tietê é controlada direta da Companhia, a qual pertence ao mesmo grupo econômico da AES Sul;

Objeto contrato

A controlada AES Tietê reconhece provisão para os valores das demandas cuja probabilidade de perda é considerada provável, com base nos
pareceres de seus consultores jurídicos. Dentre essas, há um processo no qual a AES Sul questiona os termos do Despacho 288/2002 da ANEEL
que regulamentou a operação de venda de energia efetuada pela AES Sul, podendo a sua respectiva re-contabilização repercutir na AES Tietê.

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Indeterminada, visto que NÃO
se aguarda o julgamento
do recurso apresentado
pela AES Sul

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
AES Tietê S.A e AES Big Sky LLC

18/01/2006

53.000,00

53.000,00

53.000,00

48 meses (até 02/05/16) NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços referente à gestão e administração, suporte e hospedagem dos serviços de mensagem eletrônica pela AES Big
Sky LLC para a Companhia. Os montantes envolvidos no negócio foram de R$ 53 mil, R$36 mil, R$138 mil, nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015, 2014 e 2013, respectivamente.

Garantia e seguros

não aplicável

Rescisão ou extinção

não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
AES Big Sky LLC e AES Eletropaulo

18/01/2006

0,00

0,00

0,00

5 anos, com renovação NÃO
automática por períodos
sucessivos de 1 ano

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Em 2014 e 2013 a Companhia era controladora indireta da AES Eletropaulo e a AES Sul pertencia ao mesmo grupo econômico da Companhia.
Após a reorganização societária ocorrida em 31 de dezembro de 2015, a companhia deixou de possuir investimentos em outras sociedades. Dessa
forma, em dezembro de 2015 esse passivo foi transferido para a Brasiliana Participações S.A., por meio da cisão parcial, conforme descrito no item
10.9.

Objeto contrato

Prestação de serviços na área de hospedagem do data center, suporte, gerenciamento e administração da Plataforma da SAP e gerenciamento de
rede, entre outros, bem como desempenho de determinadas tarefas, conforme solicitado pela AES Eletropaulo. Os valores envolvidos foram R$1,8
milhão e R$ 4,1 milhões em 2013 e 2014, respectivamente.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

O contrato pode ser rescindido (A) pela AES Eletropaulo, a seu exclusivo critério, mediante notificação por escrito à AES Big Sky LLC: (i) em caso
de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da contratada; (ii) em caso de encerramento das atividades da contratante; (iii) em caso de
ocorrência evento de força maior que persista por mais de 120 dias; e (iv) se a contratante não mais precisar dos serviços contratados; e (B) pela
AES Big Sky LLC, a seu exclusivo critério, mediante notificação por escrito à AES Eletropaulo: (i) em caso de não pagamento do valor contratado
por período superior a três meses, exceto se tal valor estiver sendo contest ado; (ii) se a AES Eletropaulo não cumprir com suas obrigações legais
e/ou contratuais; (iii) em caso de ocorrência evento de força maior que persista por m ais de 120 dias; (iv) em caso de falência, recuperação judicial
ou extrajudicial da contratante; e (v) em caso de alienação de controle da AES Eletropaulo.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
FUNCESP

30/09/1997

1.758.000,00

207.000,00

1.758.000,00

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

A Companhia é parte integrante do Conselho Deliberativo da FUNCESP, possuindo influência significativa na administração do mesmo.

Objeto contrato

A Companhia patrocina planos de benefícios suplementares de aposentadoria e pensão para seus empregados e ex-empregados e respectivos
beneficiários. A FUNCESP é a entidade responsável pela administração dos planos de benefícios patrocinados pela Companhia.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

AES Elpa

31/12/2013

0,00

zero

Não aplicável, por se
tratar de pagamento de
juros sobre o capital
próprio

Não aplicável, por se
tratar de pagamento de
juros sobre o capital
próprio

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Companhia controla diretamente a AES Elpa

Objeto contrato

Juros sobre capital próprio a receber
A controlada AES Elpa distribui juros a título de remuneração sobre o capital próprio, nos termos do Art. 9º, parágrafo 7º
da Lei nº 9.249 de 26/12/1995, os quais são dedutíveis para fins fiscais

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não aplicável, por se tratar de pagamento de juros sobre o capital próprio

Indeterminada, visto que NÃO
se aguarda o julgamento
do recurso apresentado
pela AES Sul.

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
AES Tietê S.A e AES Sul Distribuidora Gaúcha
de Energia S.A

22/08/2002

3.020.000,00

31.282.000,00

3.020.000,00

Relação com o emissor

Sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Não aplicável, já que se trata de uma provisão para perda provável. Quanto aos montantes envolvidos no negócio, foram registrados no resultado,
como despesa financeira, R$3,0 milhões, R$1,0 milhão, R$1,4 milhão, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013,
respectivamente.

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar

PÁGINA: 341 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

AES Uruguaiana

31/12/2014

2.699.000,00

2.699.000,00

Não aplicável, por se
Não aplicável, por se
SIM
tratar de recebimento de tratar de recebimento de
dividendos.
dividendos.

Relação com o emissor

Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia era controladora direta da AES Uruguaiana. Após a reorganização societária ocorrida em 31 de
dezembro de 2015, a companhia deixou de possuir investimentos em outras sociedades.

Objeto contrato

Dividendos a receber referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não aplicável, por se tratar de recebimento de dividendos

Natureza e razão para a operação

Não aplicavel.

0,000000

Posição contratual do emissor
Especificar
AES Eletropaulo

07/12/2000

2.367.428.000,00

0,00

2.367.428.000,00

15 anos (até 31 de
dezembro de 2015)

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de compra e venda de energia onde a Companhia compromete-se a fornecer energia à AES Eletropaulo de forma sazonal ao longo do ano,
resultando um preço médio de R$212,03, R$201,09, R$187,99 e R$178,01 reais, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013,
respectivamente. No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os montantes envolvidos no negócio foram de R$2.355,2 milhões para venda de
energia e R$ 12,3 milhões referente receita financeira, quando a AES Eletropaulo postergou e posteriormente liquidou cinco faturas, referentes às
competências de maio, junho, setembro, outubro e novembro de 2015. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 os montantes
envolvidos foram de R$2.233,6 milhões e R$2.088,1 milhões, respectivamente. Não há um valor fixo para este contrato.

Garantia e seguros

Garantia financeira prestada pela AES Eletropaulo em favor da Companhia assinada em 30 de junho de 2005, tendo esta o direito de requerer
bloqueio das contas bancárias da AES Eletropaulo até a recuperação do valor total a receber.

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

AES Eletropaulo S.A.

31/12/2013

3.180.996,62

0,00

Não aplicável, por se
Não aplicável, por se
NÃO
tratar de recebimento de tratar de recebimento de
dividendos
dividendos

Relação com o emissor

Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia era controladora indiretamente da AES Eletropaulo. Após a reorganização societária ocorrida em 31 de
dezembro de 2015, a companhia deixou de possuir investimentos em outras sociedades.

Objeto contrato

Dividendos a receber

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não aplicável, por se tratar de recebimento de dividendos

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
AES Elpa S.A

31/12/2013

2.121.000,00

0,00

Não aplicável, por se
Não aplicável, por se
NÃO
tratar de recebimento de tratar de recebimento de
dividendos
dividendos

0,000000

Relação com o emissor

Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia era controladora direta da AES Elpa. Após a reorganização societária ocorrida em 31 de dezembro de
2015, a companhia deixou de possuir investimentos em outras sociedades.

Objeto contrato

Dividendos a receber referente ao exercício findos em 31 de dezembro de 2013.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não aplicável, por se tratar de recebimento de dividendos

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
AES Holdings Brasil Ltda

31/12/2015

98.991.000,00

Relação com o emissor

Controladora direta

8.593.000,00

98.991.000,00

Não aplicável, por se
tratar de pagamento de
dividendos.

NÃO

0,000000
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Objeto contrato

Dividendos destinados referentes ao exercício social encerrado em 2015.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não aplicável, por se tratar de pagamento de dividendos

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
a)

Identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

A Companhia adota práticas de governança corporativa, incluindo os procedimentos do programa de Compliance da AES
Brasil que se façam necessários (como exemplos: suporte às eventuais dúvidas relacionadas a situações que possam
estabelecer conflito, bem como averiguações e investigações, caso tenhamos conhecimento ou informações de algo que
suscite uma suspeita de conflito de interesses), além daquelas recomendadas e/ou exigidas por legislação e
regulamentação, inclusive as previstas no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da
BM&FBOVESPA (“Regulamento do Nível 2”). Em complemento às boas práticas acima descritas, a AES Brasil conceitua e
orienta seus colaboradores em relação ao assunto em seu Código de Conduta, além de ter entre suas políticas publicadas
a Política de Conflito de Interesses, que define o que é e quando ocorre o conflito, cita exemplos e orienta seus funcionários
e executivos a como se deve proceder no caso de haver uma situação que seja ou mesmo possa parecer que haja conflitos
entre os interesses da companhia e os interesses pessoais de seus colaboradores.
A aprovação das operações com partes relacionadas é também submetida à aprovação dos órgãos decisórios da
Companhia, conforme regras previstas no Estatuto Social da Companhia. Ademais, em conformidade com a Lei das
Sociedades por Ações, qualquer acionista ou membro do Conselho de Administração está proibido de votar em deliberação
acerca de matéria em que tenha interesses conflitantes com os da Companhia.
As operações celebradas pela Companhia com partes relacionadas seguem os padrões de mercado e são amparadas
pelas devidas avaliações prévias de seus termos e condições e do estrito interesse da Companhia em sua realização.
Adicionalmente, com vistas a fortalecer e aprimorar as práticas de governança corporativa, a Companhia instituiu no ano
de 2014 uma política interna para transações com partes relacionadas, a qual dispõe de regras para tomadas de decisões
de seus administradores e conselheiros fiscais em situações de conflito de interesses no âmbito de transações com partes
relacionadas.
b)

Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório adequado

As operações da Companhia observam caráter estritamente comutativo, pois são realizadas dentro dos parâmetros de
contratação estabelecidos pela ANEEL, que visam à modicidade tarifária, a estimular a expansão da oferta, a zelar pela
compra eficiente e a definir mecanismos de proteção ao consumidor de energia elétrica. As operações entre partes
relacionadas da Companhia são submetidas à aprovação dessa autarquia. No passado, essas operações foram realizadas
dentro dos limites estabelecidos, e foram devidamente aprovadas pela ANEEL. Adicionalmente, por conta do acordo de
acionistas da Companhia de Energia (“Brasiliana”), a aprovação da celebração de transações com partes relacionadas pelo
conselho de administração da Companhia também está condicionada à prévia aprovação pela AES Holdings Ltda. e pelo
BNDES Participações S.A. em reunião preliminar.
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16.4 - Outras informações relevantes
Não há quaisquer outras informações relevantes para os fins desta Seção 16.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
31/12/2015
Tipo de capital
31/12/2015
Tipo de capital
31/12/2015

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

Não aplicável

751.093.534

1.155.173.928

1.906.267.462

Não aplicável

751.093.534

1.155.173.928

1.906.267.462

751.093.534

1.155.173.928

1.906.267.462

Capital Emitido
262.018.491,47
Capital Subscrito
262.018.491,47
Capital Integralizado
262.018.491,47
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
26/10/2015

Orgão que
deliberou o
aumento
AGE

Data emissão
31/12/2015

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

98.339.389,02

Subscrição
particular

180.923.473

723.693.892

904.617.365

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão
0,03321482

0,11

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Laudo de avaliação elaboradora por empresa especializada no contexto da incorporação pela Companhia da AES Tietê S.A.. Para mais informações vide item 3.3, 6.5 e 8.4 deste Formulário de Referência.

Forma de integralização

Integralização mediante versão integral do acervo líquido da AES Tietê S.A. ao nosso patrimônio líquido a valor contábil.
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

600.000.001

50.000.007

650.000.008

570.170.061

431.480.036

1.001.650.097

Desdobramento
26/10/2015
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social

Data de deliberação

Data redução

Valor total redução
(Reais)

26/10/2015

31/12/2015

699.462.846,00

Quantidade ações
ordinárias
(Unidades)

Quantidade ações
preferenciais Quantidade total ações
(Unidades)
(Unidades)

0

0

0

Redução / Capital
anterior

Valor restituído por
ação (Reais)

72,74900000

0,00

Forma de restituição

Transferência do direito de capitalização de reserva especial de ágio pela Companhia para suas únicas acionistas

Razão para redução

Artigo 7º da Instrução CVM nº. 319, de 03 de dezembro de 1999
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17.5 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.

PÁGINA: 351 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com o estatuto social da Companhia, em cada exercício social, os acionistas farão jus a
um dividendo obrigatório de 50% do lucro líquido da Companhia, em igualdade de condições para
as ações ordinárias e preferenciais.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações ordinárias possuem reembolso do capital, no caso de liquidação da Companhia. Ainda,
qualquer um de nossos acionistas dissidentes de certas deliberações tomadas em Assembléia
Geral poderá retirar-se da nossa Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações, com
base no valor patrimonial.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre
outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da nossa Companhia; (ii) redução do nosso dividendo
mínimo obrigatório; (iii) mudança do nosso objeto social; (iv) nossa fusão ou incorporação em outra
sociedade; e (v) participação da nossa Companhia em um grupo de sociedades.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Compete à assembleia geral promover a alteração do estatuto social da Companhia para alterar os
direitos e preferências atribuídos aos seus valores mobiliários. Cabe ressaltar que, nos termos do
Acordo de Acionistas da Companhia, qualquer deliberação a respeito da alteração de seu estatuto
social está sujeita a manifestação prévia da BNDESPAR, que poderá impedir a aprovação da
matéria.

Outras características
relevantes

Todas as ações ordinárias, na hipótese de oferta pública decorrente de alienação de controle da
Companhia, nos termos do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações, terão o direito de
receber preço igual ao valor pago por ação integrante do bloco de controle.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com o estatuto social da Companhia, em cada exercício social, os acionistas farão jus a
um dividendo obrigatório de 50% do lucro líquido da Companhia, em igualdade de condições para
as ações ordinárias e preferenciais.

Direito a voto

Restrito

Descrição de voto restrito

Cada ação preferencial confere ao seu titular o direito a voto restrito, exclusivamente nas seguintes
matérias: (i) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (ii) aprovação de contratos
entre a Companhia e seu Acionista Controlador, conforme definido no Parágrafo Único do artigo 43º
do Estatuto Social, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas
quais o Acionista Controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou
estatutária, sejam deliberados em Assembleia Geral; (iii) avaliação de bens destinados à
integralização de aumento de capital da Companhia; (iv) escolha de instituição ou empresa
especializada para determinação do Valor Econômico da Companhia, nas hipóteses dos artigos 47º
e 49º do Estatuto Social; e (v) alteração ou revogação de dispositivos deste Estatuto Social que
alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2,
ressalvado que esse direito a voto prevalecerá.

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim
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18.1 - Direitos das ações

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações preferenciais da Companhia terão direito de ser incluídas na oferta pública decorrente de
alienação de controle da Companhia, nos termos do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações,
de modo a lhes ser assegurado preço igual ao valor pago por ação ordinária.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Compete à assembleia geral promover a alteração do estatuto social da Companhia para alterar os
direitos e preferências atribuídos aos seus valores mobiliários. Cabe ressaltar que, nos termos do
acordo de acionistas da Companhia, qualquer deliberação a respeito da alteração de seu estatuto
social está sujeita a manifestação prévia da BNDESPAR, que poderá impedir a aprovação da
matéria.

Outras características
relevantes

Todas as características relevantes foram divulgadas nos itens acima.
As ações preferenciais da Companhia terão direito de ser incluídas na oferta pública decorrente de
alienação de controle da Companhia, nos termos do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações
e do Regulamento do Nível II de modo a lhes ser assegurado preço igual ao valor pago por ação
ordinária. Adicionalmente, a alteração dos direitos e vantagens das ações preferenciais deverá ser
ratificada pela maioria das ações preferenciais reunidos em assembleia especial.

Espécie de ações ou CDA

Certificados de Depósito de Valores Mobiliários

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Os Certificados de Depósito de Valores Mobiliários (Units) são compostos por 1 (uma) ação
ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais de emissão da Companhia e fará jus aos dividendos
atribuídos a tais ações conforme descrito neste item 18.1 do Formulário de Referência.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Conforme as ações que representa

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Conforme as ações que representa

Outras características
relevantes

Conforme ações que representa
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
A alienação do controle da nossa Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a
efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Nível 2, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário ao do acionista controlador
alienante.

A oferta pública de aquisição (“OPA”) acima descrita também deverá ser efetivada: (i) nos casos em que houver cessão
onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em
ações, que venha a resultar na alienação do nosso controle; e (ii) em caso de alienação de controle de sociedade que
detenha o poder de controle da nossa Companhia, sendo que, neste caso, o acionista controlador alienante ficará obrigado
a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído a nós nessa alienação e anexar documentação que comprove tal informação.

Adicionalmente, aquele que adquirir o poder de controle da nossa companhia, em razão de contrato particular de compra
de ações celebrado com os acionistas controladores, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i)
efetivar uma OPA nos termos do nosso Estatuto Social; e (ii) pagar, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta
pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 06 (seis) meses anteriores à data de aquisição do
poder de controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. A referida quantia deverá ser distribuída, entre todas
as pessoas que venderam nossas ações nos pregões em que o adquirente do nosso controle realizou as aquisições,
proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos.

Nosso Estatuto Social prevê ainda que, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou de saída do Nível 2,
seja para que as nossas ações passem a ter registro para negociação fora do Nível 2, seja devido à reorganização societária
da qual a companhia resultante não seja admitida para negociação no Nível 2, nossos acionistas controladores ou nós,
conforme o caso, deverá(emos) realizar OPA de ações pertencentes aos demais acionistas, no mínimo, pelo valor
econômico das nossas ações, a ser apurado em laudo de avaliação nos termos da legislação vigente e abaixo disposto.

A apuração do valor econômico das nossas ações para fins de saída do Nível 2 ou cancelamento de registro de companhia
aberta será realizada por instituição escolhida pela Assembleia Geral dentre as instituições qualificadas e indicadas em lista
tríplice por nosso Conselho de Administração, observados os termos da legislação vigente. A escolha da instituição ou
empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico em questão deverá ser tomada, não se
computando os votos em branco, pela maioria dos votos dos acionistas representantes das ações em circulação presentes
na respectiva Assembleia Geral, a qual, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas
que representem no mínimo 20% do total das ações em circulação ou, se instalada em segunda convocação, poderá contar
com a presença de qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação.

Na hipótese de não haver um acionista controlador, nos termos definidos no nosso Estatuto Social, caso seja aprovado em
Assembleia Geral, a saída do Nível 2, seja em razão de registro para negociação das ações fora do Nível 2, seja em
decorrência de reorganização societária, a saída estará condicionada à realização de OPA nas mesmas condições previstas
acima. A referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da OPA, o(s) qual(is), presente(s) na
assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. Na ausência de definição dos responsáveis
pela realização da OPA de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2, caberá aos acionistas que votaram
favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Ainda, a saída do Nível 2 em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Nível 2, está
condicionada à efetivação de OPA de ações, no mínimo, pelo valor econômico das ações, a ser apurado em laudo de
avaliação nos termos acima descritos, observado que: (i) os acionistas controladores deverão efetivar a OPA de ações
acima prevista; (ii) na hipótese de não haver um acionista controlador e a saída do Nível 2 (a) decorrer de deliberação da
Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento
deverão efetivar a OPA de ações e (b) ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os administradores da Companhia
deverão convocar Assembleia Geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o
descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso, deliberar pela saída da
Companhia do Nível 2, devendo a referida Assembleia deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da OPA de ações.

.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
Não há cláusulas estatutárias suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2015

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2015

Ações

30/06/2015

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

292.298.913

15,30

12,64 R$ por Unidade

13,80

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

446.236.860

16,85

14,32 R$ por Unidade

15,38

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

374.927.845

17,92

13,55 R$ por Unidade

15,98

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

404.657.216

14,70

12,90 R$ por Unidade

13,85

31/03/2015

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

720.615.665

18,69

16,00 R$ por Unidade

17,13

30/06/2015

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

794.553.084

18,40

17,00 R$ por Unidade

17,57

30/09/2015

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

715.345.124

18,77

13,59 R$ por Unidade

16,46

31/12/2015

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

927.885.864

14,80

12,88 R$ por Unidade

13,89

Exercício social

31/12/2014

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2014

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

324.149.774

17,99

14,16 R$ por Unidade

15,91

30/06/2014

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

236.694.094

16,52

14,02 R$ por Unidade

15,27

30/09/2014

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

225.671.321

17,79

14,71 R$ por Unidade

16,05

31/12/2014

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

336.923.412

16,59

13,32 R$ por Unidade

15,11

31/03/2014

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

719.955.647

19,49

16,10 R$ por Unidade

17,76

30/06/2014

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

716.901.979

20,35

16,64 R$ por Unidade

18,08

30/09/2014

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

698.857.586

21,55

17,54 R$ por Unidade

19,37

31/12/2014

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

698.271.739

21,59

17,36 R$ por Unidade

18,88

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Balcão
Organizado

Ações

Ordinária

30/09/2015

Ações

31/12/2015

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2013

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2013

Ações

30/06/2013

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

252.065.723

21,00

16,72 R$ por Unidade

18,37

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

341.521.613

21,70

17,29 R$ por Unidade

19,51

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

297.287.444

21,46

18,22 R$ por Unidade

19,94

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

230.653.735

20,10

17,15 R$ por Unidade

18,59

31/03/2013

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.375.433.783

23,65

18,55 R$ por Unidade

20,63

30/06/2013

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.046.558.797

24,00

19,28 R$ por Unidade

21,51

30/09/2013

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

936.173.506

23,48

19,80 R$ por Unidade

21,52

31/12/2013

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

687.824.496

22,07

18,44 R$ por Unidade

20,23

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Balcão
Organizado

Ações

Ordinária

30/09/2013

Ações

31/12/2013

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

4ª Emissão de Debêntures pela AES Tietê

Data de emissão

15/12/2015

Data de vencimento

15/12/2020

Quantidade
(Unidades)

594.000

Valor nominal global
(Reais)

594.000.000,00

Saldo devedor em aberto

0,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da Primeira Série
A Emissora poderá, a partir do 7º (sétimo) mês a contar da Data de Emissão, ou seja, a
partir de 15 de julho de 2016, exclusive, amortizar antecipadamente até 98% (noventa e
oito por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, a seu
exclusivo critério (“Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da Primeira
Série”), mediante pagamento de parcela do Valor Nominal Unitário ou de parcela do
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, conforme o caso,
acrescido da Remuneração da Primeira Série (conforme abaixo definida), calculada sob
o regime de capitalização composta de forma pro rata temporis por Dias Úteis
decorridos, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série
ou a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento da
Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da Primeira Série, bem como
acrescido dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores
eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura de Emissão, sem que
seja devido qualquer prêmio aos Debenturistas da Primeira Série.
Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da Segunda Série
A Emissora poderá, a partir do 13º (décimo terceiro) mês a contar da Data de Emissão,
ou seja, a partir de 15 de janeiro de 2017, exclusive, amortizar antecipadamente até
98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda
Série, a seu exclusivo critério, (“Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures
da Segunda Série”) mediante pagamento de parcela do Valor Nominal Unitário ou de
parcela do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série,
conforme o caso, acrescido da Remuneração da Segunda Série (conforme abaixo
definida), calculada sob o regime de capitalização composta de forma pro rata temporis
por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures da
Segunda Série ou a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda
Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento da
Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da Segunda Série, bem como
acrescido dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores
eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura de Emissão, e de um
prêmio aos Debenturistas da Segunda Série equivalente a 0,25% (vinte e cinco
centésimos por cento), calculado conforme fórmula abaixo:
PUprêmio = Prêmio * Prazo Remanescente * PUdebênture
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Características dos valores
mobiliários de dívida

(I) vencimento: 1ª serie 15/12/2016, 2ª serie: 15/12/2018, 3ª serie: 15/12/2020
(II) juros: 1ª serie CDI + 1,55% aa; 2ª serie: CDI + 2,15% aa, 3ª serie: IPCA + 8,43%aa
(III) garantia: sem garantia, quirografária
(V) Restrições: Não há restrições à distribuição de dividendos a menos que a
Companhia esteja em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na
escritura de emissão. Não há restrições quanto à alienação de ativos e emissão de
novos valores mobiliários. As debêntures não possuem restrições à circulação. Não há
restrições à contratação de novas dívidas, desde que cumprido o covenant financeiro
disposto nas hipóteses de vencimento antecipado descritas no item 18.10 deste
Formulário de Referência.
(VI) o agente fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A, será devido pela Cia, ao Agente Fiduciário, a título de honorários
pelos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis e desta Escritura de Emissão, parcelas anuais de
R$10.000,00 (dez mil reais) até o vencimento das Debêntures, observado a Cláusula
9.5 abaixo (“Remuneração do Agente Fiduciário”).

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.

Outras características
relevantes

vide item 18.12 do FR.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

2ª Emissão de Debêntures pela AES Tietê

Data de emissão

15/05/2013

Data de vencimento

15/05/2019

Quantidade
(Unidades)

49.800

Valor nominal global
(Reais)

498.000.000,00

Saldo devedor em aberto

0,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A partir do 24º (vigésimo quarto) mês, contado de 15 de maio de 2013 (“Data de
Emissão”) (inclusive), a Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo,
promover o resgate antecipado de parte ou totalidade das Debêntures em circulação,
com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado
Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo estará sujeito ao atendimento das
seguintes condições:
O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures, objeto do Resgate
Antecipado Facultativo, será equivalente (i) ao seu respectivo Valor Nominal Unitário ou
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da respectiva
Remuneração, calculada pro rata temporis, no período de capitalização em questão até
a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo; (ii) aos encargos
moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate, se for o caso; e (iii) ao
prêmio incidente sobre o somatório dos valores indicados nos subitens “(i)” e “(ii)”
acima, correspondente a (a) 1,50% (um décimo e cinquenta centésimos por cento),
caso o Resgate Antecipado Facultativo ocorra a entre o 24º (vigésimo quarto) mês
(inclusive) e o 36º (trigésimo sexto) mês (exclusive) de vigência das Debêntures,
contados da Data de Emissão; (b) 1,00% (um por cento), caso o Resgate Antecipado
Facultativo ocorra a entre o 36º (trigésimo sexto) mês (inclusive) e o 48º (quadragésimo
oitavo) mês (exclusive) de vigência das Debêntures, contados da Data de Emissão; (c)
0,75% (setenta e cinco centésimos por cento), caso o Resgate Antecipado Facultativo
ocorra a entre o 48º (quadragésimo oitavo) mês (inclusive) e o 60º (sexagésimo) mês
(exclusive) de vigência das Debêntures, contados da Data de Emissão; e (d) 0,50%
(cinquenta centésimos por cento), caso o Resgate Antecipado Facultativo ocorra entre o
60º (sexagésimo) mês (inclusive) de vigência das Debêntures, contados da Data de
Emissão, e a Data de Vencimento (exclusive).

Características dos valores
mobiliários de dívida

(I) vencimento: 15/05/2019
(II) juros: CDI + 0,79% aa
(III) garantia: sem garantia, quirografário
(V) Restrições: Não há restrições à distribuição de dividendos a menos que a
Companhia esteja em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na
escritura de emissão. Não há restrições quanto à alienação de ativos e emissão de
novos valores mobiliários. As debêntures não possuem restrições à circulação. Não há
restrições à contratação de novas dívidas, desde que cumprido o covenant financeiro
disposto nas hipóteses de vencimento antecipado descritas no item 18.10 deste
Formulário de Referência.
(VI) o agente fiduciário: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS, serão devidos, pela Cia, ao Agente Fiduciário, honorários
pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da
legislação em vigor e desta Escritura de Emissão, correspondentes a uma remuneração
de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em parcelas anuais.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.

Outras características
relevantes

vide item 18.12 do FR.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

3ª Emissão de Debêntures pela AES Tietê

Data de emissão

20/03/2014

Data de vencimento

20/03/2020

Quantidade
(Unidades)

30.000

Valor nominal global
(Reais)

300.000.000,00
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Saldo devedor em aberto

0,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A partir do 24º (vigésimo quarto) mês, contado de 20 de março de 2014 (“Data de
Emissão”) (inclusive), a Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo,
promover o resgate antecipado de parte ou totalidade das Debêntures em circulação,
com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado
Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo estará sujeito ao atendimento das
seguintes condições:
O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures, objeto do Resgate
Antecipado Facultativo, será equivalente (i) ao seu respectivo Valor Nominal Unitário ou
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da respectiva
Remuneração, calculada pro rata temporis, no Período de Capitalização em questão até
a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo; (ii) aos Encargos
Moratórios (conforme abaixo definido) devidos e não pagos até a data do referido
resgate, se for o caso; e (iii) ao prêmio incidente sobre o somatório dos valores
indicados nos subitens “(i)” e “(ii)” acima, correspondente a (a) 1,50% (um décimo e
cinquenta centésimos por cento), caso o Resgate Antecipado Facultativo ocorra a entre
o 24º (vigésimo quarto) mês (inclusive) e o 36º (trigésimo sexto) mês (exclusive) de
vigência das Debêntures, contados da Data de Emissão; (b) 1,00% (um por cento), caso
o Resgate Antecipado Facultativo ocorra a entre o 36º (trigésimo sexto) mês (inclusive)
e o 48º (quadragésimo oitavo) mês (exclusive) de vigência das Debêntures, contados da
Data de Emissão; (c) 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento), caso o Resgate
Antecipado Facultativo ocorra a entre o 48º (quadragésimo oitavo) mês (inclusive) e o
60º (sexagésimo) mês (exclusive) de vigência das Debêntures, contados da Data de
Emissão; e (d) 0,50% (cinquenta centésimos por cento), caso o Resgate Antecipado
Facultativo ocorra entre o 60º (sexagésimo) mês (inclusive) de vigência das Debêntures,
contados da Data de Emissão, e a Data de Vencimento (exclusive).

Características dos valores
mobiliários de dívida

(I) vencimento: 20/03/2020
(II) juros: 108,20 % do CDI
(III) garantia: sem garantia, quirografário
(V) Restrições: Não há restrições à distribuição de dividendos a menos que a
Companhia esteja em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na
escritura de emissão. Não há restrições quanto à alienação de ativos e emissão de
novos valores mobiliários. As debêntures não possuem restrições à circulação. Não há
restrições à contratação de novas dívidas, desde que cumprido o covenant financeiro
disposto nas hipóteses de vencimento antecipado descritas no item 18.10 deste
Formulário de Referência.
(VI) o agente fiduciário: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS, serão devidos, pela Cia, ao Agente Fiduciário, honorários
pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da
legislação em vigor e desta Escritura de Emissão, correspondentes a uma remuneração
de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em parcelas anuais.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.

Outras características
relevantes

vide item 18.12 do FR.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
Em 15 de maio de 2013, a AES Tietê emitiu 49.800 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em série única tanto os Certificados de Depósito de Ações (Units), quanto as ações ordinárias e preferenciais
de emissão da Companhia são admitidas à negociação no mercado de bolsa de valores da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros no segmento especial de governança corporativa denominado Nível 2, sob os códigos de
negociação TIET11, TIET3 e TIET4, respectivamente.

As debêntures das 2ª, 3ª e 4ª emissões são admitidas à negociação no mercado secundário, por meio do módulo CETIP
21 – Títulos e Valores Mobiliários, Sistema Nacional de Debêntures (“CETIP 21”), administrados e operacionalizados pela
CETIP, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP.

As debêntures da 4ª emissão são admitidas à negociação no mercado secundário, por meio do Sistema Nacional de
Debêntures (“SND”), administrado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”), e do Sistema de Negociação
Bovespa Fix, administrado pela BM&FBOVESPA, sendo as debêntures liquidadas e custodiadas na CETIP e/ou negociação
no mercado secundário por meio da plataforma eletrônica de negociação multiativos, administrado e operacionalizado pela
BM&FBOVESPA a custodia, a liquidação financeira e a negociação das Debentures.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
Os valores mobiliários da Companhia não foram admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
2ª Emissão de Debêntures pela AES Tietê Energia

Em 15 de maio de 2013, a AES Tietê emitiu 49.800 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em série única (“Debêntures”), sob regime de garantia firme de colocação, com valor nominal unitário de R$10
mil (“Valor Nominal Unitário”), no valor total de R$498 milhões, e vencimento final em 15 de maio de 2019 (“Data de
Vencimento”). A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus a uma remuneração de variação das taxas médias
diárias do DI (Depósito Interfinanceiros) divulgada pela CETIP, capitalizada de um spread de 0,79% a.a., com base de 252
dias úteis, que serão pagos semestralmente a partir da data de emissão até o vencimento das Debêntures (“Remuneração”).

3ª Emissão de Debêntures pela AES Tietê Energia

Em 20 de março de 2014, a AES Tietê emitiu 30.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em série única (“Debêntures”), sob regime de garantia firme de colocação, com valor nominal unitário de R$10
mil, no valor total de R$300 milhões, e vencimento final em 20 de março de 2020. A partir da Data de Emissão, as
Debêntures farão jus a uma remuneração equivalente a 108,20% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI
(Depósito Interfinanceiros) divulgada pela CETIP, com base de 252 dias úteis, que serão pagos semestralmente a partir da
data de emissão até o vencimento das Debêntures (“Remuneração”).

4ª Emissão de Debêntures pela AES Tietê Energia

Em 15 de dezembro de 2015, a AES Tietê emitiu 594.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em três séries (“Debêntures”), sob regime de garantia firme de colocação, com valor nominal unitário de R$1
mil, no valor total de R$594 milhões, e vencimento final da 1ª serie 15 de dezembro de 2016, da 2ª serie em 15 de dezembro
de 2018 e da 3ª serie em 15 de dezembro de 2020. A partir da Data de Emissão, as Debêntures da 1ª serie farão jus a uma
remuneração equivalente a CDI + 1,55%, as Debêntures da 2ª serie farão jus a uma remuneração equivalente a CDI +
2,15% e as Debêntures da 3ª serie farão jus a uma remuneração equivalente a IPCA + 8,43%
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
a)

Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Os recursos emitidos com a 2ª emissão de debêntures foram utilizados integralmente para o pré-pagamento da 1ª emissão
de notas promissórias da Companhia com o consequente cancelamento de tais notas promissórias, no dia 22 de maio de
2013.

Os recursos emitidos com a 3ª emissão de debêntures foram utilizados integralmente para o pagamento da 2ª amortização
da 1ª emissão de debêntures da Companhia.

Os recursos captados com a emissão da 1ª e 2ª série da 4ª debenture, no valor total de R$292.242, foram utilizados para
a liquidação do saldo da dívida da 2ª Nota promissória com vencimento conforme prazo em 17 de dezembro de 2015.

Os recursos captados com a emissão da 3ª série da 4ª debenture, no valor de R$301.758, foram destinados ao custeio de
despesas já incorridas com a finalidade de modernizar e/ou recapacitar os equipamentos das usinas: Água Vermelha, Barra
Bonita, Bariri, Caconde, Euclides da Cunha, Ibitinga, Nova Avanhandava e Promissão.

b)

Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas

nos prospectos da respectiva distribuição

Em relação à 2ª, 3ª e 4ª emissões de debêntures não houve desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas
de aplicação.

c)

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Em relação à 2ª, 3ª e 4ª emissões de debêntures não houve desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas
de aplicação.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
A Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição de ações de emissão de terceiros.
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18.12 - Outras infomações relevantes
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de novembro de 2015 foi aprovado novo Estatuto
Social, cuja vigência está condicionada à reorganização societária pela qual a Companhia passará, objeto de fato relevante
divulgado em 03 de junho de 2015. Após a verificação das condições precedentes que condicionam a reorganização
societária, as ações e emissão da Companhia terão os seguintes direitos:

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com o estatuto social da Companhia, em cada exercício social,
os acionistas farão jus a um dividendos obrigatório de 25% do lucro líquido
da Companhia, em igualdade de condições para as ações ordinárias e
preferenciais.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não Direito a reembolso de capital Não Restrição à circulação Sim

Descrição da restrição

As ações de emissão da Companhia têm sua circulação restrita nos termos
do acordo de Acionistas da Companhia, conforme aditado, arquivado em
sua sede. Para maiores informações a respeito do Acordo de Acionistas da
Companhia, vide item 12.4.b. deste Formulário de Referência.

Condições para alteração
dos direitos assegurados
por tais valores mobiliários

Compete à Assembleia geral promover a alteração do estatuto social da
Companhia para alterar os direitos e preferências atribuídos aos seus
valores mobiliários. Cabe ressaltar que, nos termos da Cláusula 3.1 do
Acordo de Acionistas da Companhia, qualquer deliberação a respeito da
alteração de seu estatuto social está sujeita a determinação em reunião
prévia (“Reunião Prévia”) com a manifestação expressa do voto afirmativo
da AES Holding Brasil e da BNDESPAR (ou seus respectivos sucessores
acionários), sem o que a deliberação será considerada rejeitada.

Outras
Características
Relevantes

A alienação de controle, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição
suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta
pública de aquisição das demais ações dos outros acionistas da
Companhia
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18.12 - Outras infomações relevantes

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com o estatuto social da Companhia, em cada exercício social,
os acionistas farão jus a um dividendos obrigatório de 25% do lucro
líquido da Companhia, em igualdade de condições para as ações
ordinárias e preferencias.

Direito a voto

Restrito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características do

As ações preferenciais terão prioridade no reembolso do capital, com base

reembolso de capital

no capital integralizado, no caso de liquidação da Companhia.

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As ações de emissão da Companhia têm sua circulação restrita nos termos
do acordo de acionistas da Companhia, conforme aditado, arquivado em
sua sede. Para maiores informações a respeito do acordo de acionistas
da Companhia, vide item 12.4b. desde formulário de Referência.
Compete à assembleia geral promover a alteração do estatuto social

Condições para alteração
dos direitos assegurados
por tais valores mobiliários

da Companhia para alterar os direitos e preferências atribuídos aos
seus valores mobiliários. Cabe ressaltar que, nos termos da Cláusula
3.1 do acordo de acionistas da Companhia, qualquer deliberação a
respeito da alteração de seu estatuto social está sujeita a
determinação em reunião prévia (“Reunião Prévia”) com a manifestação
expressa do voto afirmativo da AES Holdings Brasil e da BNDESPAR (ou
seus respectivos sucessores acionários), sem o que a deliberação será
considerada rejeitada.

Outras
Características
Relevantes

A alienação

de controle, tanto por meio de uma única operação, como

por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição
suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta
pública de aquisição das demais ações dos outros acionistas da
Companhia.
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18.12 - Outras infomações relevantes
1ª Emissão de Notas Promissórias pela AES TIETE SA
Em 26 de março de 2013, a AES Tiete SA emitiu 498 notas promissórias comerciais, em série única, com valor nominal
unitário de R$1 milhão, no valor total de R$ 498 milhões, com vencimento em 22 de setembro de 2013 e remuneração de
CDI + 0,79% aa. As respectivas notas promissórias foram totalmente liquidadas no dia 22 de maio de 2013.

2ª Emissão de Notas Promissórias pela AES TIETE SA
Em 22 de dezembro de 2014, a AES Tiete SA emitiu 250 notas promissórias comerciais, em série única, com valor nominal
unitário de R$2 milhões, no valor total de R$ 500 milhões, com vencimento em 17 de dezembro de 2015 e remuneração
de CDI + 1,20% aa. As respectivas notas promissórias foram totalmente liquidadas no dia 17 de dezembro de 2015.

1ª Emissão de Debentures pela AES TIETE SA
Em 01 de abril de 2010, a AES Tiete SA emitiu 90 mil debentures, em série única, com valor nominal unitário de R$10 mil,
no valor total de R$ 900 milhões, com vencimento em 01 de abril de 2015 e remuneração de CDI + 1,20% aa. As respectivas
debentures foram totalmente liquidadas no dia 01 de abril de 2015.

Informações Complementares ao item 18.5

As principais cláusulas de vencimento antecipado assegurados e demais características relevantes da 2ª
Emissão de Debêntures da Companhia detalhada no item 18.5 são as seguintes:

O Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura de Emissão
e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o
caso, acrescido:
(i)

da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento;

(ii) dos Encargos Moratórios, se houver;
(iii) e (de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura de Emissão,
independentemente de aviso, interpelação ou notificação, judicial ou extrajudicial na ciência da ocorrência das
seguintes hipóteses (cada uma, um “Evento de Inadimplemento”):

a)

pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de plano de recuperação
extrajudicial, formulado pela Emissora, ou por suas controladas, diretas ou indiretas;

b)

extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de auto-falência, pedido de falência não elidido no prazo legal
ou decretação de falência da Emissora, ou de suas controladas, diretas ou indiretas;

c)

falta de pagamento, pela Emissora, do Valor Total da Emissão incluindo qualquer parcela de amortização do
principal, nos termos do item 5.14 acima, e/ou da Remuneração, nas respectivas datas de vencimento previstas
nesta Escritura de Emissão, não sanadas no prazo de 1 (um) Dia Útil contados das respectivas datas de
vencimento;

d)

término, extinção ou transferência da concessão da Emissora para a exploração de serviços de geração de energia
ou ato de qualquer autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar
ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, a totalidade ou parte substancial dos ativos da Emissora;

e)

transformação do tipo societário da Emissora, inclusive transformação da Emissora em sociedade limitada, nos
termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;

f)

declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigações financeiras da Emissora, ou de suas
controladas, diretas ou indiretas, no mercado local ou internacional em valor individual ou global superior ao
equivalente em reais a US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos);
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g)

alteração do controle acionário da Emissora (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das
Sociedades por Ações) que não resulte na AES Corporation como controlador (direto ou indireto) da Emissora ou
no BNDES Participações S.A., como acionista da Emissora, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada
por Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação;

h)

cisão, fusão ou incorporação, incluindo incorporação de ações, envolvendo a Emissora, para a qual não tenha
sido obtida a anuência prévia dos Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das
Debêntures em Circulação; ou (ii) que não tenha sido assegurado o resgate das Debêntures para Debenturistas
dissidentes, nos termos do §1° do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações;

i)

decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória, contra a Emissora, cujo valor
total ultrapasse o equivalente em reais a US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norteamericanos),
desde que a Emissora não comprove o pagamento ao Agente Fiduciário no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis a partir
do referido pagamento, do referido valor total, nos prazos e termos estabelecidos em referida decisão judicial
transitada em julgado ou decisão arbitral definitiva;

j)

falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária (que não aquelas descritas na alínea (c)
acima) e/ou não pecuniária previstas nesta Escritura de Emissão dentro de um prazo de 30 (trinta) dias de
comunicação do referido descumprimento: (i) pela Emissora ao Agente Fiduciário; ou (ii) pelo Agente Fiduciário à
Emissora, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha
sido estipulado prazo específico;

k)

declaração de dividendos acima do mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades
por Ações, sempre que a Emissora estiver em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista nesta
Escritura de Emissão, no Contrato de Distribuição e/ou nos demais documentos relacionados à Emissão e à
Oferta;

l)

protesto legítimo de títulos contra a Emissora, ainda que na condição de garantidora, cujo valor individual ou global
ultrapasse o equivalente em reais a US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norteamericanos), salvo
se no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do referido protesto (i) a Emissora tiver comprovado que o protesto foi efetuado
por erro ou má-fé de terceiro, (ii) o protesto for cancelado, ou ainda (iii) o protesto tiver a sua exigibilidade suspensa
por sentença judicial;

m) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas, em qualquer aspecto material relevante, quaisquer das
declarações ou garantias prestadas pela Emissora no âmbito da Oferta, que afetem de forma adversa esta
Escritura de Emissão;
n)

redução do capital social da Emissora, sem o prévio consentimento de Debenturistas representando, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) das Debêntures em Circulação;

o)

interrupção das atividades da Emissora por um periodo superior a 30 (trinta) Dias Úteis por falta das autorizações
e/ou licenças (inclusive ambientais) relevantes, necessárias para o exercício de suas atividades, inclusive no caso
de não obtenção das renovações das licenças ora em andamento, de modo a afetar de forma adversa e relevante,
a capacidade da Emissora em honrar seus compromissos pecuniários da Emissão; e (p) não observância, pela
Emissora, dos seguintes índices e limites financeiros (“Índices Financeiros”) verificados trimestralmente pelo
Agente Fiduciário, a serem calculados pela Emissora, e apurados e revisados trimestralmente pelos auditores
contratados pela Emissora, com base nas informações financeiras consolidadas da Emissora, ao final de cada
trimestre, a partir de 31 de março de 2013, em até 15 (quinze) dias corridos após a divulgação à CVM das
respectivas demonstrações financeiras, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude das Debêntures:
i.

O índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA Ajustado (conforme definidos
abaixo) não poderá ser superior a 3,5x vezes; e

ii.

O índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras (conforme definidos
abaixo) não poderá ser inferior a 1,75x vezes.
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Onde:
“Dívida Líquida Financeira” significa a Dívida da Emissora em base consolidada de acordo com o resultado
trimestral contábil mais recente menos o caixa e aplicações financeiras.
“Dívida” significa o somatório de (a) todas as obrigações da Emissora por fundos tomados em empréstimo ou em
relação a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as obrigações da Emissora evidenciadas por
títulos, debêntures, notas, contratos derivativos (e que não sejam celebrados para fim de proteção de flutuação
de taxas de juros, moedas, inflação ou preço de energia), ou instrumentos similares; (c) todas as dívidas de
terceiros garantidas por (ou em relação a qual o titular da dívida tenha um direito, seja condicional ou não, de ser
garantido) qualquer ônus sobre bens detidos ou adquiridos pela Emissora, tenha ou não a dívida garantida sido
assumida; (d) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora na qualidade de parte de cartas de crédito,
cartas de garantia e/ou avais; e (e) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora em relação a aceites
bancários.
“EBITDA Ajustado” significa o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado operacional conforme
apresentado no demonstrativo contábil consolidado da Emissora na linha “Resultado Operacional” (excluindo as
receitas e despesas financeiras), (ii) todos os montantes de depreciação e amortização, e (iii) todos os montantes
relativos

a

despesas

com

entidade

de

previdência

privada.

“Despesas Financeiras” significam as despesas da Emissora em qualquer período, relacionadas ao total de juros
incidentes no montante da dívida a pagar em tal período, incluindo comissões, descontos, honorários e despesas
derivadas de letras de crédito e de aceite de financiamentos na medida em que tais financiamentos constituam
Dívida.

As principais cláusulas de vencimento antecipado assegurados e demais características relevantes da 3ª Emissão
de Debêntures da Companhia detalhada no item 18.5 são as seguintes:

O Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura de
Emissão e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, acrescido:
(i)

da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento;

(ii)

dos Encargos Moratórios, se houver; e (iii) de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora
nos termos desta Escritura de Emissão, independentemente de aviso, interpelação ou notificação, judicial ou
extrajudicial na ciência da ocorrência das seguintes hipóteses (cada uma, um “Evento de Inadimplemento”):

a)

pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de plano de recuperação
extrajudicial, formulado pela Emissora, ou por suas controladas, diretas ou indiretas;

b)

cisão, fusão ou incorporação, incluindo incorporação de ações, envolvendo a Emissora;
(i) para qual não tenha sido obtida a anuência prévia dos Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) das Debêntures em Circulação; ou
(ii) que não tenha sido assegurado o resgate das Debêntures para Debenturistas dissidentes, nos termos do §1°
do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações;
(iii) decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória, contra a Emissora, cujo
valor total ultrapasse US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em
Real, desde que a Emissora não comprove o pagamento do referido valor ao Agente Fiduciário no prazo de 30
(trinta) Dias Úteis a partir do referido pagamento, do referido valor total, nos prazos e termos estabelecidos em
referida decisão judicial transitada em julgado ou decisão arbitral definitiva;

c)

falta de cumprimento pela Emissora de:
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(i)

qualquer

obrigação

pecuniária

que

não

aquelas

descritas

na

alínea

(c)

acima;

e/ou

(ii) qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão não sanada no prazo de 30 (trinta) dias
de comunicação do referido descumprimento: (a) pela Emissora ao Agente Fiduciário; ou (b) pelo Agente
Fiduciário à Emissora, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações para
as quais tenha sido estipulado prazo específico;
d)

declaração de dividendos acima do mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades
por Ações, sempre que a Emissora estiver em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista nesta
Escritura de Emissão, no Contrato de Distribuição e/ou nos demais documentos relacionados à Emissão e à
Oferta;
(i) protesto legítimo de títulos contra a Emissora, ainda que na condição de garantidora, cujo valor individual ou
global ultrapasse US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou equivalente em Real,
salvo se no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do referido protesto
(ii) a Emissora tiver comprovado que o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiro;
(iii) o protesto for cancelado, ou ainda
(iii) o protesto tiver a sua exigibilidade suspensa por sentença judicial;

e)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas, em qualquer aspecto material relevante, quaisquer das
declarações ou garantias prestadas pela Emissora no âmbito da Oferta, que afetem de forma adversa esta
Escritura de Emissão;

f)

redução do capital social da Emissora, sem o prévio consentimento de Debenturistas representando, no mínimo,
a maioria das Debêntures em Circulação;

g)

interrupção das atividades da Emissora por um periodo superior a 30 (trinta) Dias Úteis por falta das autorizações
e/ou licenças (inclusive ambientais) relevantes, necessárias para o exercício de suas atividades, inclusive no caso
de não obtenção das renovações das licenças ora em andamento, de modo a afetar de forma adversa e relevante,
a capacidade da Emissora em honrar seus compromissos pecuniários da Emissão; e

h)

Até 15 de maio de 2019 inclusive, a não observância, pela Emissora, dos seguintes índices e limites financeiros
(“Índices Financeiros”) verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela Emissora, e
apurados e revisados trimestralmente pelos auditores contratados pela Emissora, com base nas informações
financeiras consolidadas da Emissora, ao final de cada trimestre, a partir de 30 de junho de 2014, em até 15
(quinze) dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações financeiras:
i.O índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA Ajustado (conforme definidos abaixo) não
poderá ser superior a 3,5x vezes; e
ii.O índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras (conforme definidos abaixo) não
poderá ser inferior a 1,75x vezes.
Onde:
“Dívida Líquida Financeira” significa a Dívida da Emissora em base consolidada de acordo com o resultado
trimestral

contábil

mais

recente

menos

o

caixa

e

aplicações

financeiras.

a) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de auto-falência, pedido de falência não elidido no prazo
legal ou decretação de falência da Emissora, ou de suas controladas, diretas ou indiretas; b) falta de pagamento,
pela Emissora do Valor Total da Emissão, incluindo qualquer parcela de amortização do principal, e/ou da
Remuneração, nas respectivas datas de vencimento previstas nesta Escritura de Emissão, não sanadas no prazo
de 1 (um) Dia Útil contados das respectivas datas de vencimento; (c) término, extinção ou transferência da
concessão da Emissora para a exploração de serviços de geração de energia ou ato de qualquer autoridade
governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir,
compulsoriamente, a totalidade ou parte substancial dos ativos da Emissora; (d) transformação do tipo societário
da Emissora, inclusive transformação da Emissora em sociedade limitada, nostermos dos artigos 220 a 222 da
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Lei das Sociedades por Ações; (e) declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigações
financeiras da Emissora, ou de suas controladas, diretas ou indiretas, no mercado local ou internacional em valor
individual ou global igual ou superior a US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou
equivalente em Real; (f) alteração do controle acionário da Emissora (conforme definição de controle prevista no
artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) que não resulte na AES Corporation como controlador (direto ou
indireto) da Emissora ou no BNDES Participações S.A., como acionista da Emissora, exceto se a operação tiver
sido previamente aprovada por Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das
Debêntures em Circulação; “Dívida” significa o somatório de:
(a) todas as obrigações da Emissora por fundos tomados em empréstimo ou em relação a depósitos ou
adiantamento de qualquer tipo;(b) todas as obrigações da Emissora evidenciadas por títulos, debêntures, notas,
contratos derivativos (e que não sejam celebrados para fim de proteção de flutuação de taxas de juros, moedas,
inflação ou preço de energia), ou instrumentos similares; (c) todas as dívidas de terceiros garantidas por (ou em
relação a qual o titular da dívida tenha um direito, seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus sobre
bens detidos ou adquiridos pela Emissora, tenha ou não a dívida garantida sido assumida;

(d) todas as

obrigações, condicionais ou não, da Emissora na qualidade de parte de cartas de crédito, cartas de garantia e/ou
avais; e (e) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora em relação a aceites bancários.
EBITDA Ajustado” significa o somatório dos últimos doze meses
(a) do resultado operacional conforme apresentado no demonstrativo contábil consolidado da Emissora na linha
“Resultado Operacional” (excluindo as receitas e despesas financeiras); (b) todos os montantes de depreciação e
amortização, e (iii) todos os montantes relativos a despesas com entidade de previdência privada.
“Despesas Financeiras” significam as despesas da Emissora em qualquer período, relacionadas ao total de juros
incidentes no montante da dívida a pagar em tal período, incluindo comissões, descontos, honorários e despesas
derivadas de letras de crédito e de aceite de financiamentos na medida em que tais financiamentos constituam
Dívida; e A partir de 16 de maio de 2019, a não observância, pela Emissora, por 2 (dois) trimestres consecutivos
dos Índices Financeiros verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela Emissora, e
apurados e revisados trimestralmente pelos auditores contratados pela Emissora, com base nas informações
financeiras consolidadas da Emissora, ao final de cada trimestre, a partir de 30 de junho de 2019, em até 15
(quinze) dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações financeiras, até o pagamento
integral dos valores devidos em virtude das Debêntures.

As principais cláusulas de vencimento antecipado assegurados e demais características relevantes da 4ª Emissão
de Debêntures da Companhia detalhada no item 18.5 são as seguintes:

O Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura de
Emissão, independentemente de aviso, interpelação ou notificação, judicial ou extrajudicial na ocorrência das hipóteses
descritas nos itens 6.1.1 e 6.1.2 abaixo (cada uma, um “Evento de Vencimento Antecipado”): Constituem Eventos de
Vencimento Antecipado que acarretam o vencimento automático das obrigações decorrentes desta Escritura de Emissão,
aplicando-se o disposto na Cláusula 6.2 abaixo:
a)

pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de plano de
recuperação extrajudicial, formulado pela Emissora, ou por suas controladas, diretas ou indiretas,
independentemente de deferimento do respectivo pedido;

b)

extinção, liquidação ou dissolução da Emissora, exceto no âmbito da Reorganização Societária
Previamente Autorizada, conforme abaixo definida;
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c)

insolvência, pedido de auto-falência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou decretação de
falência da Emissora, ou de suas controladas, diretas ou indiretas;

d)

falta de pagamento, pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures e/ou a esta
Escritura de Emissão na respectiva data de pagamento prevista nesta Escritura de Emissão, não sanado
no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da data do respectivo pagamento;

e)

término, extinção, revogação ou transferência da concessão da Emissora, nos termos do “Contrato de
Concessão de Geração n.º 92/99 – ANEEL”, celebrado, em 20 de dezembro de 1999, entre a Companhia
de Geração de Energia Elétrica Tietê (antiga razão social da Emissora) e a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL (“ANEEL”), conforme aditado de tempos em tempos (“Concessão” e “Contrato de
Concessão”, respectivamente), ou de qualquer de suas controladas para exploração de serviços de
geração de energia elétrica, exceto no âmbito da Reorganização Societária Previamente Autorizada;

f)

transformação do tipo societário da Emissora, inclusive transformação da Emissora em sociedade
limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;

g)

declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigações financeiras assumidas pela
Emissora, ou de suas controladas, diretas ou indiretas, no mercado local ou internacional, em valor
individual ou global igual ou superior a US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norteamericanos) ou equivalente em Real;

h)

alteração do controle acionário direto ou indireto da Emissora (conforme definição de controle prevista no
artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) que não resulte na AES Corporation como controlador (direto
ou indireto) da Emissora ou no BNDES Participações S.A. - BNDESPAR (“BNDESPAR”), como acionista
(direto ou indireto) da Emissora, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada pelos
Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures da Primeira Série em
Circulação e das Debêntures da Segunda Série em Circulação, e maioria simples das Debêntures da
Terceira Série em Circulação;

i)

exceto pela Reorganização Societária Previamente Autorizada, cisão, fusão, incorporação ou incluindo
incorporação de ações, envolvendo a Emissora ou qualquer de suas controladas, (i) para a qual não tenha
sido obtida a anuência prévia dos Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das
Debêntures da Primeira Série em Circulação e das Debêntures da Segunda Série em Circulação e a
maioria simples das Debêntures da Terceira Série em Circulação; ou (ii) que não tenha sido assegurado
o resgate das Debêntures para Debenturistas dissidentes, nos termos do parágrafo 1° do artigo 231 da
Lei das Sociedades por Ações, desde que, no caso das Debêntures da Terceira Série, seja legalmente
permitido pela Lei n° 12.431/11, na forma a ser regulamentada pelo CMN e somente após transcorridos 2
(dois) anos a contar da Data de Emissão;

j)

decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória, contra a Emissora
ou por qualquer de suas controladas, cujo valor total ultrapasse US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões
de dólares norte-americanos) ou o equivalente em Real, salvo se a Emissora comprovar o pagamento do
referido valor ao Agente Fiduciário no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis da data em que tal valor tornou-se
devido, nos termos estabelecidos em referida decisão judicial transitada em julgado ou decisão arbitral
definitiva;

k)

questionamento judicial, pela Emissora ou por qualquer de suas controladoras e/ou controladas, sobre a
validade e/ou exequibilidade desta Escritura de Emissão;
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l)

se for verificada a invalidade, nulidade ou inexequibilidade desta Escritura de Emissão;

m)

se houver alteração do objeto social da Emissora de forma a alterar as suas atividades preponderantes,
sem a prévia e expressa anuência dos Debenturistas;

n)

se a Emissora utilizar os recursos líquidos obtidos com a presente Emissão para fins diversos do previsto
nesta Escritura de Emissão;

o)

transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emissora, das
obrigações assumidas nesta Escritura de Emissão, sem a prévia anuência de Debenturistas
representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures da Primeira Série em Circulação e das
Debêntures da Segunda Série em Circulação e maioria simples das Debêntures da Terceira Série em
Circulação, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas cuja convocação mencione expressamente
esta matéria, exceto se realizada no âmbito da Reorganização Societária Previamente Autorizada;

p)

celebração de contratos de mútuo pela Emissora, na qualidade de credora, com quaisquer sociedades,
nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo econômico (intercompany loans), exceto (i) mediante
a prévia e expressa anuência dos Debenturistas ou (ii) com relação a mútuos celebrados pela Emissora
com suas controladas, com prazo de vencimento de até 180 (cento e oitenta) dias;

q)

expropriação, nacionalização, desapropriação ou qualquer meio de aquisição compulsória, por qualquer
autoridade governamental, da totalidade ou parte substancial dos ativos da Emissora;

r)

redução de capital social da Emissora, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada pelo
Debenturistas, conforme disposto no artigo 174, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, ou se for
realizada para absorção de prejuízos; e

s)

descumprimento, pela Emissora, de obrigações pecuniárias (de qualquer forma descritos), nos termos de
um ou mais instrumentos financeiros cujo valor individual ou agregado seja igual ou superior ao montante
total de US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) e que, cumulativamente,
resulte no vencimento antecipado de qualquer obrigação da Emissora, nos termos de tais instrumentos
financeiros.

Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento das obrigações decorrentes
das Debêntures, aplicando-se o disposto na Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. abaixo,
quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou quaisquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento:
a)

falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura de
Emissão não sanada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de comunicação do referido
descumprimento: (i) pela Emissora ao Agente Fiduciário; ou (ii) pelo Agente Fiduciário à Emissora, dos
dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido
estipulado prazo específico;

b)

(i) declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto
no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, (ii) aprovação de resgate ou amortização de ações ou
(iii) realização de pagamentos a seus acionistas sob obrigações contratuais, em qualquer dessas
hipóteses sempre que a Emissora estiver em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária
prevista nesta Escritura de Emissão;

c)

protesto de títulos contra a Emissora, ainda que na condição de garantidora, cujo valor individual ou global
ultrapasse US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou equivalente em
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Real, salvo se no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do referido protesto (i) a Emissora tiver comprovado que
o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiro ou era ilegítimo, (ii) o protesto for cancelado, ou,
ainda, (iii) o protesto tiver a sua exigibilidade suspensa por sentença judicial;
d)

intervenção ou interrupção das atividades da Emissora por um periodo superior a 30 (trinta) Dias Úteis (i)
por falta das autorizações e/ou licenças (inclusive ambientais) necessárias para o exercício de suas
atividades, inclusive no caso de não renovação, não obtenção, cancelamento, revogação, suspensão ou
extinção das renovações das autorizações, subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as ambientais; ou
(ii) em decorrência de arresto, sequestro, penhora ou qualquer outra medida judicial que implique perda
da propriedade ou posse direta da totalidade ou parte substancial dos ativos da Emissora, em qualquer
dos casos (i) e (ii) acima de modo a afetar de forma adversa e relevante a capacidade da Emissora em
honrar seus compromissos pecuniários da Emissão;

e)

até a Data de Vencimento, a não observância, pela Emissora, dos seguintes índices e limites financeiros
(“Índices Financeiros”) verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela
Emissora, e apurados e revisados trimestralmente pelos auditores contratados pela Emissora, com base
nas informações financeiras consolidadas da Emissora, ao final de cada trimestre, em até 15 (quinze)
dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações financeiras, sendo a primeira
verificação realizada com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Emissora referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2015:

(ii)

O índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA Ajustado (conforme
definidos abaixo) não poderá ser superior a 3,5 vezes; e

(iii)

O índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras (conforme
definidos abaixo) não poderá ser inferior a 1,75 vezes
Onde:
“Dívida Líquida Financeira” significa a Dívida da Emissora em base consolidada de acordo com
o resultado trimestral contábil mais recente menos o caixa e aplicações financeiras.
“Dívida” significa o somatório de (a) todas as obrigações da Emissora por fundos tomados em
empréstimo ou em relação a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as obrigações
da Emissora evidenciadas por títulos, debêntures, notas ou instrumentos similares; (c) saldo
líquido das operações da emissora evidenciados por contratos dederivativos; (d) todas as dívidas
de terceiros garantidas por (ou em relação a qual o titular da dívida tenha um direito, seja
condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus sobre bens detidos ou adquiridos pela
Emissora, tenha ou não a dívida garantida sido assumida; (e) todas as obrigações, condicionais
ou não, da Emissora na qualidade de parte de cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e
(f) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora em relação a aceites bancários;
“EBITDA Ajustado” significa o somatório dos últimos doze meses (i) do resultado operacional
conforme apresentado no demonstrativo contábil consolidado da Emissora na linha “Resultado
Operacional” (excluindo as receitas e despesas financeiras), (ii) todos os montantes de
depreciação e amortização, e (iii) todos os montantes relativos a despesas com entidade de
previdência privada.
“Despesas Financeiras” significam as despesas da Emissora em qualquer período, relacionadas
ao total de juros incidentes no montante da dívida a pagar em tal período, incluindo comissões,
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18.12 - Outras infomações relevantes
descontos, honorários e despesas derivadas de letras de crédito e de aceite de financiamentos
na medida em que tais “financiamentos constituam Dívida;

(i)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas (neste caso, em qualquer aspecto relevante),
quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora nesta Escritura de Emissão; e

(ii)

se a Emissora e/ou qualquer de suas controladas venderem, cederem, locarem ou de qualquer
forma alienarem a totalidade ou parte relevante de seus ativos, de forma que afete
substancialmente e de forma adversa a capacidade de pagamento da Emissora de suas
obrigações relativas às Debêntures, seja em uma única transação ou em uma série de
transações, relacionadas ou não.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria

Exercício social 31/12/2015
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial

0

Quantidade adquirida

3

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final

3

Relação valores mobiliários em
circulação

0,000000%

Espécie de ação

Classe ação preferencial

Preferencial

Preferencial Classe A

Movimentação

Quantidade Inicial

Descrição dos valores mobiliários

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0

Quantidade adquirida

12

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Fator cotação

12
0,000000%
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria
Em 31 de dezembro de 2015 a Companhia passou por um processo de Reorganização Societária na qual sua
antiga controlada AES Tietê S.A. foi incorporada conforme detalhado no item 3.3. na sessão Reestruturação
Societária.

Assim com a Reestruturação Societária, a Companhia passou a deter 3 ações ordinárias e 12 ações preferenciais
referentes as ações em tesouraria da AES Tietê S.A.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

15/05/2008

Cargo e/ou função

(i) Acionistas Controladores; (ii) diretores; (iii) membros do conselho de administração; (iv)
membros do conselho fiscal; (v) membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas, criados por disposição estatutária; (vi) empregados da Companhia que, em virtude de
seu cargo, função ou posição, ou circunstancialmente, tenham acesso a Informações Relevantes;
(vii) por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição nos Acionistas
Controladores, nas Sociedades Controladas e nas Sociedades Coligadas, tenha acesso ou
conhecimento de Informações Relevantes; (viii) prestadores de serviços e qualquer pessoa que
tenha aderido expressamente à Política de Negociação.

Principais características e locais de consulta
A Companhia adota as regras estabelecidas na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, quanto à negociação de valores
mobiliários de sua emissão. Sendo assim, as pessoas vinculadas elencadas no item “b” acima são vedados de negociar valores
mobiliários de nossa emissão, incluindo operações com derivativos que envolvam valores mobiliários de emissão da nossa Companhia,
nos períodos e condições descritos no item “d” a seguir.
A Política de Negociação de Ações da Companhia tem por finalidade registrar e esclarecer os critérios e procedimentos a serem
empregados pelas pessoas vinculadas para evitar que os Valores Mobiliários sejam por elas negociados mediante a utilização de
informação privilegiada, prevenindo, assim, a ocorrência da prática de insider trading, isto é, a utilização de informação privilegiada de
que a pessoa vinculada tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, por força do disposto no artigo 155, §§ 1º a 4º, da Lei das
Sociedades por Ações e na Instrução da CVM nº 358, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante
negociação, em nome próprio ou de terceiros, com valores mobiliários.
A referida política foi elaborada nos termos da legislação aplicável, sendo o Diretor de Relações com Investidores o responsável pelo
seu acompanhamento e execução, competindo-lhe o dever de informar às pessoas vinculadas e aos órgãos públicos competentes sobre
os Períodos de Vedação à Negociação de Valores Mobiliários.
Períodos de vedação e descrição
Ver item 20.2
dos procedimentos de fiscalização

Data aprovação

15/05/2008

Cargo e/ou função

A Companhia, seus acionistas controladores, diretos ou indiretos, membros do Conselho de
Administração, Diretores, membros do Conselho Fiscal, membros dos comitês ou de quaisquer
órgãos com funções técnicas e consultivas, criados por disposição estatutária, empregados da
Companhia que, em virtude de seu cargo, função ou posição, ou circunstancialmente, tenham
acesso a informações relevantes, quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição
nos acionistas controladores, nas sociedades controladas e nas sociedades coligadas, tenha
acesso ou conhecimento de informações relevantes, prestadores de serviços e qualquer pessoa
que tenha aderido expressamente à Política de Negociação de Ações

Principais características e locais de consulta
A Companhia adota as regras estabelecidas na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, quanto à negociação de valores
mobiliários de sua emissão. Sendo assim, as pessoas vinculadas elencadas no item “b” acima são vedados de negociar valores
mobiliários de nossa emissão, incluindo operações com derivativos que envolvam valores mobiliários de emissão da nossa Companhia,
nos períodos e condições descritos no item “d” a seguir.
A Política de Negociação de Ações da Companhia tem por finalidade registrar e esclarecer os critérios e procedimentos a serem
empregados pelas pessoas vinculadas para evitar que os Valores Mobiliários sejam por elas negociados mediante a utilização de
informação privilegiada, prevenindo, assim, a ocorrência da prática de insider trading, isto é, a utilização de informação privilegiada de
que a pessoa vinculada tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, por força do disposto no artigo 155, §§ 1º a 4º, da Lei das
Sociedades por Ações e na Instrução da CVM nº 358, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante
negociação, em nome próprio ou de terceiros, com valores mobiliários.
A referida política foi elaborada nos termos da legislação aplicável, sendo o Diretor de Relações com Investidores o responsável pelo
seu acompanhamento e execução, competindo-lhe o dever de informar às pessoas vinculadas e aos órgãos públicos competentes sobre
os Períodos de Vedação à Negociação de Valores Mobiliários.
Períodos de vedação e descrição
Ver item 20.2
dos procedimentos de fiscalização
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

15/05/2008

Cargo e/ou função

Companhia, seus acionistas controladores, diretos ou indiretos, membros do conselho de
administração, diretores, membros do conselho fiscal, membros dos comitês ou de quaisquer
órgãos com funções técnicas e consultivas, criados por disposição estatutária, empregados da
Companhia que, em virtude de seu cargo, função ou posição, ou circunstancialmente, tenham
acesso a Informações Relevantes, quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição
nos Acionistas Controladores, nas sociedades controladas e nas sociedades coligadas, tenha
acesso ou conhecimento de informações relevantes, prestadores de serviços e qualquer pessoa
que tenha aderido expressamente à Política de Negociação.

Principais características e locais de consulta
A Companhia adota as regras estabelecidas na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, quanto à negociação de valores
mobiliários de sua emissão. Sendo assim, as pessoas vinculadas elencadas no item “b” acima são vedados de negociar valores
mobiliários de nossa emissão, incluindo operações com derivativos que envolvam valores mobiliários de emissão da nossa Companhia,
nos períodos e condições descritos no item “d” a seguir. A Política de Negociação de Ações da Companhia tem por finalidade registrar e
esclarecer os critérios e procedimentos a serem empregados pelas pessoas vinculadas para evitar que os Valores Mobiliários sejam por
elas negociados mediante a utilização de informação privilegiada, prevenindo, assim, a ocorrência da prática de insider trading, isto é, a
utilização de informação privilegiada de que a pessoa vinculada tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, por força do disposto
no artigo 155, §§ 1º a 4º, da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução da CVM nº 358, capaz de propiciar, para si ou para outrem,
vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, com valores mobiliários. A referida política foi elaborada nos
termos da legislação aplicável, sendo o Diretor de Relações com Investidores o responsável pelo seu acompanhamento e execução,
competindo-lhe o dever de informar às pessoas vinculadas e aos órgãos públicos competentes sobre os Períodos de Vedação à
Negociação de Valores Mobiliários.
Períodos de vedação e descrição
Ver item 20.2
dos procedimentos de fiscalização

Data aprovação

15/05/2008

Cargo e/ou função

A Companhia, seus acionistas controladores, diretos ou indiretos, membros do conselho de
administração, diretores, membros do conselho fiscal, membros dos comitês ou de quaisquer
órgãos com funções técnicas e consultivas, criados por disposição estatutária, empregados da
Companhia que, em virtude de seu cargo, função ou posição, ou circunstancialmente, tenham
acesso a Informações Relevantes, quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição
nos Acionistas Controladores, nas sociedades controladas e nas sociedades coligadas, tenha
acesso ou conhecimento de informações relevantes, prestadores de serviços e qualquer pessoa
que tenha aderido expressamente à Política de Negociação.

Principais características e locais de consulta
A Companhia adota as regras estabelecidas na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, quanto à negociação de valores
mobiliários de sua emissão. Sendo assim, as pessoas vinculadas elencadas no item “b” acima são vedados de negociar valores
mobiliários de nossa emissão, incluindo operações com derivativos que envolvam valores mobiliários de emissão da nossa Companhia,
nos períodos e condições descritos no item “d” a seguir.
A Política de Negociação de Ações da Companhia tem por finalidade registrar e esclarecer os critérios e procedimentos a serem
empregados pelas pessoas vinculadas para evitar que os Valores Mobiliários sejam por elas negociados mediante a utilização de
informação privilegiada, prevenindo, assim, a ocorrência da prática de insider trading, isto é, a utilização de informação privilegiada de
que a pessoa vinculada tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, por força do disposto no artigo 155, §§ 1º a 4º, da Lei das
Sociedades por Ações e na Instrução da CVM nº 358, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante
negociação, em nome próprio ou de terceiros, com valores mobiliários.
A referida política foi elaborada nos termos da legislação aplicável, sendo o Diretor de Relações com Investidores o responsável pelo
seu acompanhamento e execução, competindo-lhe o dever de informar às pessoas vinculadas e aos órgãos públicos competentes sobre
os Períodos de Vedação à Negociação de Valores Mobiliários.
Períodos de vedação e descrição
Ver item 20.2
dos procedimentos de fiscalização

Data aprovação

15/05/2008
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
Cargo e/ou função

(i) A Companhia, (ii) seus acionistas controladores, diretos ou indiretos, (iii) membros do Conselho
de Administração, (iv) diretores, (v) membros do Conselho Fiscal, (vi) membros dos comitês ou de
quaisquer órgãos com funções técnicas e consultivas, criados por disposição estatutária, (vii)
empregados que, em virtude de seu cargo, função ou posição, ou circunstancialmente, tenham
acesso a toda e qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de AG ou órgãos de
administração da Companhia ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo,
técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia,
que possa influir de modo ponderável. (viii) quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou
posição nos Acionistas Controladores, nas sociedades controladas e nas sociedades coligadas,
tenha acesso ou conhecimento de informações relevantes, (ix) prestadores de serviços e
qualquer pessoa que tenha aderido à Política de Negociação

Principais características e locais de consulta
A Companhia adota as regras estabelecidas na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, quanto à negociação de valores
mobiliários de sua emissão. Sendo assim, as pessoas vinculadas elencadas no item “b” acima são vedados de negociar valores
mobiliários de nossa emissão, incluindo operações com derivativos que envolvam valores mobiliários de emissão da nossa Companhia,
nos períodos e condições descritos no item “d” a seguir.
A Política de Negociação de Ações da Companhia tem por finalidade registrar e esclarecer os critérios e procedimentos a serem
empregados pelas pessoas vinculadas para evitar que os Valores Mobiliários sejam por elas negociados mediante a utilização de
informação privilegiada, prevenindo, assim, a ocorrência da prática de insider trading, isto é, a utilização de informação privilegiada de
que a pessoa vinculada tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, por força do disposto no artigo 155, §§ 1º a 4º, da Lei das
Sociedades por Ações e na Instrução da CVM nº 358, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante
negociação, em nome próprio ou de terceiros, com valores mobiliários.
A referida política foi elaborada nos termos da legislação aplicável, sendo o Diretor de Relações com Investidores o responsável pelo
seu acompanhamento e execução, competindo-lhe o dever de informar às pessoas vinculadas e aos órgãos públicos competentes sobre
os Períodos de Vedação à Negociação de Valores Mobiliários.
Períodos de vedação e descrição
Ver item 20.2
dos procedimentos de fiscalização
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20.2 - Outras informações relevantes
Detalhamento item 20.1 - previsão de períodos de vedação de negociações e descrição dos procedimentos adotados
para fiscalizar a negociação em tais períodos:

A Companhia e as pessoas vinculadas não podem negociar, direta ou indiretamente, com valores mobiliários de
emissão da Companhia nos seguintes períodos:

(i)

No período de 1 (um) mês que antecede o encerramento do exercício social, até a publicação do anúncio que
colocar à disposição dos acionistas as demonstrações financeiras anuais da Companhia e demais
documentos relacionados no artigo 133 da Lei 6.404/1976;

(ii)

durante o período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das informações financeiras trimestrais;

(iii)

se estiver em curso a aquisição ou alienação, pela Companhia, de ações de sua própria emissão;

(iv)

se houver intenção de promover fusão, incorporação, cisão total ou parcial, transformação ou reorganização
societária envolvendo a Companhia;

(v)

quando tiverem conhecimento de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, até o momento
em que tal divulgação for efetivada;

(vi)

nos períodos determinados pela regulamentação emitida pela CVM; e/ou

(vii)

nos demais períodos declarados pelo Diretor de Relações com Investidores como Períodos Especiais de
Vedação à Negociação, sem prejuízo da aplicação da proibição prevista no item (v) acima.

Os administradores que se afastarem da administração da Companhia antes da divulgação pública de ato ou fato iniciado
durante seu período de gestão não poderão negociar com Valores Mobiliários de emissão da Companhia (i) até a
divulgação de tal ato ou fato relevante ao mercado; e (ii) mesmo após a divulgação do ato ou fato relevante ao mercado,
caso a negociação por parte dos administradores possa interferir nas condições do referido ato ou fato, em prejuízo
dos acionistas da Companhia ou dela própria.

Para fiscalizar a negociação nos períodos acima elencados pelas pessoas vinculadas, a Companhia adota o seguinte
procedimento de comunicação de informações sobre as negociações por administradores e acionistas controladores:

Os administradores, os conselheiros fiscais e os membros de órgãos criados por disposição estatutária com funções
técnicas ou consultivas deverão informar a titularidade de Valores Mobiliários de emissão da Companhia, de acionista
controlador, de sociedades controladas e de sociedades coligadas, desde que se trate de companhias abertas, bem
como as alterações nessas posições. Essa comunicação deverá ser encaminhada ao Diretor de Relações com
Investidores da Companhia e, por este, à CVM e à Bolsa de Valores, em formulário cujo modelo encontra-se no Anexo
II da Política de Negociação de Ações da Companhia aprovada na reunião do conselho de administração da Companhia
realizada em 15 de maio de 2008.

A comunicação à Companhia deve ser feita: (i) no primeiro dia útil após a sua investidura no cargo; e (ii) no prazo de 5
(cinco) dias após a realização de cada negócio. A comunicação à CVM e à Bolsa de Valores deverá ser efetuada: (i)
imediatamente após a investidura no cargo; e (ii) no prazo máximo de 10 (dez) dias após o término do mês em que se
verificar alteração das posições detidas, indicando o saldo da posição detida no período.

Os acionistas controladores deverão comunicar detalhadamente à Companhia, à CVM e à Bolsa de Valores quaisquer
negociações que vierem a ser efetuadas com Valores Mobiliários de emissão da Companhia, informando-se inclusive o
preço, no prazo de 10 (dez) dias após o término do mês em que se verificar a negociação.
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20.2 - Outras informações relevantes
Além disso, a negociação com Valores Mobiliários de emissão da Companhia por parte das pessoas vinculadas em
violação às regras estabelecidas na Política de Negociação, na Instrução da CVM nº 358 e nos demais dispositivos legais
e regulamentares aplicáveis poderá sujeitar o infrator a responder processo administrativo sancionador e à aplicação,
pela CVM, de penalidades previstas no artigo 11 da Lei n° 6.385 (advertência, multa de até 3 (três) vezes o montante
da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito, suspensão ou inabilitação para o exercício
dos cargos de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição de valores
mobiliários ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro a CVM, e/ou proibição para atuar, direta ou
indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários.

A utilização de informação privilegiada, de que a pessoa vinculada tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo,
capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de
terceiros, com valores mobiliários, ainda constitui crime, sujeitando o infrator à pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos,
e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.

Por fim, a violação às disposições da Política de Negociação sujeitará o infrator a responder a procedimento interno de
caráter disciplinar, o qual poderá resultar, inclusive, na perda do emprego ou no término da relação de prestação de serviços
à Companhia
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
A Companhia deve atender às exigências relativas à divulgação de informações previstas na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), nos normativos expedidos pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e no
Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA – Nível 2 aplicáveis às companhias
que aderiram ao Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA.

Nos termos da legislação brasileira sobre valores mobiliários, a Companhia deve divulgar qualquer acontecimento relevante
relacionado aos seus negócios à CVM e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”). A Companhia deve ainda publicar na imprensa aviso de tais acontecimentos relevantes. Um fato será
havido por relevante se puder causar impacto ponderável sobre o preço dos valores mobiliários da Companhia, a decisão
dos investidores de negociar valores mobiliários da Companhia ou a decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos
como titulares de quaisquer dos valores mobiliários da Companhia. Em circunstâncias especiais de proteção de interesse
legítimo da Companhia, a mesma poderá apresentar à CVM pedido de tratamento confidencial dos fatos relevantes.

Divulgação de Informações Eventuais e Periódicas

De acordo com a regulamentação aplicável, a Companhia deve fornecer à CVM e à BM&FBOVESPA determinadas
informações (i) periódicas, que incluem este Formulário de Referência, o Formulário Cadastral, as informações trimestrais,
os relatórios trimestrais da administração e dos auditores independentes, editais de convocação e atas de Assembleias
Gerais Ordinárias e (ii) eventuais, tais como aviso aos acionistas, editais de convocação e atas de Assembleias Gerais
Extraordinárias, fatos relevantes, acordos de acionistas, entre outros.

Normas, regimentos e procedimentos internos

Além de sua Política de Divulgação (conforme abaixo definida) e dos procedimentos para evitar o uso de informação
privilegiada contidos em sua Política de Negociação de Valores Mobiliários, acima descrita, a Companhia gerencia a
divulgação das informações acerca de seus resultados, visando a garantir que sejam recolhidas, processadas e
relatadas de maneira precisa e tempestiva, através de políticas internas (normas administrativas) que versam sobre
preparação de informações financeiras, consolidação e preparação de relatórios financeiros, processo de fechamento
contábil e preparação das publicações exigidas pela lei

e

pela

regulamentação. Essas políticas estabelecem

procedimentos para gerar, revisar e aprovar demonstrações financeiras e os registros contábeis e procedimentos para
preparar as publicações exigidas, observando critérios na elaboração da redação e o entendimento das informações pelo
investidor comum. Elas definem responsabilidades, cronogramas e procedimentos a serem adotados na elaboração de
informações financeiras e contábeis e de publicações.

Reunião Pública com Analistas

O Regulamento do Nível 2 estipula que, pelo menos uma vez ao ano, a Companhia e seus administradores deve realizar
reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar informações quanto à sua respectiva situação
econômico-financeira, projetos e perspectivas.

Calendário Anual

O Regulamento do Nível 2 determina que a Companhia e seus administradores devem enviar à BM&FBOVESPA e divulgar,
até o fim de janeiro de cada ano, um calendário anual, informando sobre eventos corporativos programados pela
Companhia, informando o evento, data e hora de sua realização, publicação e do envio do documento tratado no evento à
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de informações
BM&FBOVESPA. Eventuais alterações subsequentes em relação aos eventos programados deverão ser enviadas à
BM&FBOVESPA e divulgadas imediatamente.

Normas, regimentos e procedimentos internos

Além de sua Política de Divulgação (conforme abaixo definida) e dos procedimentos para evitar o uso de informação
privilegiada contidos em sua Política de Negociação de Valores Mobiliários, acima descrita, a Companhia gerencia a
divulgação das informações acerca de seus resultados, visando a garantir que sejam recolhidas, processadas e relatadas
de maneira precisa e tempestiva, através de políticas internas (normas administrativas) que versam sobre preparação de
informações financeiras, consolidação e preparação de relatórios financeiros, processo de fechamento contábil e
preparação das publicações exigidas pela lei e pela regulamentação. Essas políticas estabelecem procedimentos para
gerar, revisar e aprovar demonstrações financeiras e os registros contábeis e procedimentos para preparar as publicações
exigidas, observando critérios na elaboração da redação e o entendimento das informações pelo investidor comum. Elas
definem responsabilidades, cronogramas e procedimentos a serem adotados na elaboração de informações financeiras e
contábeis e de publicações.
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A Companhia possui uma Política de Divulgação de Informações Relevantes e Manutenção de Sigilo de Informações
Relevantes (“Política de Divulgação”), nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada
pela Instrução CVM n.º 369, de 15 de março de 2007, pela Instrução CVM n.º 449, de 15 de março de 2007 e pela
Instrução CVM n.º 547, de 5 de fevereiro de 2014. A política da Companhia foi aprovada em reunião do conselho de
administração realizada em 15 de maio de 2008, posteriormente alterada em reunião do conselho de administração de
7 de maio de 2014, e é destinada aos seus acionistas controladores, administradores, membros do conselho fiscal,
membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, empregados da
Companhia que, em virtude de seu cargo, função ou posição, ou

circunstancialmente, tenham acesso a informações

relevantes, a quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição nos acionistas controladores, nas sociedades
controladas e nas sociedades coligadas, tenha acesso ou conhecimento de informações relevantes, prestadores de
serviços e qualquer pessoa que tenha aderido expressamente à Política de Divulgação (as “Pessoas Vinculadas”).
Essa política estabelece regras de sigilo e confidencialidade, procedimentos relativos à manutenção de sigilo, bem
como atribui responsabilidade direta e subsidiária pela divulgação de fato relevante ao diretor de relações com
investidores e aos destinatários que tenham conhecimento pessoal de fato relevante, respectivamente.

A Política de Divulgação da Companhia tem por finalidade registrar e esclarecer os critérios e procedimentos a serem
empregados pelo Diretor de Relações com Investidores e demais Pessoas Vinculadas no relacionamento

com

investidores, no que tange à divulgação de informações relevantes e a manutenção do sigilo de informações privilegiadas,
de forma a desenvolver um fluxo contínuo de informações e manter realistas as expectativas dos investidores, através
da imediata divulgação das informações relevantes dentro da mais ampla base possível. A Política de Divulgação de
Informações Relevantes e Manutenção de Sigilo de Informações Relevantes da Companhia foi elaborada nos termos da
legislação aplicável. Através dela, a Companhia assume o compromisso de divulgar informações de maneira oportuna,
consistente e confiável, em consonância com as exigências legais, visando à melhor performance de seus valores
mobiliários no mercado. É importante que esse procedimento tenha continuidade e uniformidade e que todos s segmentos
da comunidade investidora tenham acesso equânime às informações relevantes da Companhia.

As partes relacionadas deverão aderir, mediante a assinatura do termo de adesão, à Política de Divulgação da Companhia,
sendo que a Companhia manterá em sua sede social a relação das pessoas vinculadas e suas respectivas qualificações,
indicando cargo ou função exercida, endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou Jurídicas,
conforme o caso. A relação será sempre mantida à disposição da CVM.

As pessoas vinculadas têm a obrigação de comunicar imediatamente à Companhia, por escrito, a alteração de qualquer
de seus dados cadastrais. Mediante o recebimento de referida comunicação, a Companhia deverá imediatamente proceder
à atualização do cadastro da pessoa vinculada.

Caso a Companhia, no curso de qualquer negociação ou discussão de assuntos a ela relacionados, mantenha contato
e dê conhecimento de Informações Relevantes não divulgadas a terceiros que não sejam considerados pessoas
vinculadas, poderá exigir de tais terceiros a assinatura de um termo de confidencialidade, nos termos do Anexo II à
Política de Divulgação.

A pessoa vinculada que tiver conhecimento de informação relevante deverá, sempre que verificar a omissão na sua
divulgação, relatar a irregularidade, por escrito, ao Diretor de Relações com Investidores. Na hipótese de, decorridos 5
(cinco) dias úteis da data em que foi realizada a referida comunicação e não se configurando a decisão de manter sigilo,
tomada na forma do artigo 6º da Instrução da CVM nº 358, a pessoa vinculada constatar a omissão do Diretor de
Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, a pessoa vinculada somente se
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eximirá de responsabilidade pela omissão de divulgação de Informação Relevante caso a comunique, imediatamente, à
CVM.

A comunicação de informações relevantes à CVM e às Bolsas de Valores pelo Diretor de Relações com Investidores deve
ser feita imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente a informação relevante, de forma
clara e precisa, em linguagem acessível ao público investidor, indicando, ainda,

sempre que possível, os valores

envolvidos e outros esclarecimentos que a Companhia entender necessário.

A informação relevante deve ser divulgada ao público por meio de anúncio, no mínimo, em um dos seguintes canais de
comunicação: (i) jornais de grande circulação utilizados regularmente para tal fim pela Companhia, ou (ii) pelo menos 1
(um) portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para
acesso gratuito, a informação em sua integralidade. O anúncio divulgado na forma “(i)” mencionada pode ser publicado
nos jornais utilizados regularmente para tal fim pela Companhia, podendo o anúncio conter a descrição resumida da
informação relevante, desde que indique endereço na Internet onde esteja disponível a

descrição completa da

informação relevante, em teor, no mínimo, idêntico ao texto enviado à CVM e às Bolsas de Valores.

Sempre que for veiculada informação relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa ou
em reunião de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior, a
informação relevante será procedida ou divulgada simultaneamente à CVM, às Bolsas de Valores, entidade do
mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários da Companhia sejam negociados e ao público investidor
em geral.

A informação relevante deverá ser divulgada antes do início ou após o encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores.
Caso as Bolsas de Valores não operem simultaneamente, a divulgação será feita observando o horário de funcionamento
das Bolsas de Valores localizadas no território brasileiro.

Caso seja imperativo que a divulgação de ato ou fato relevante ocorra durante o horário de negociação, o Diretor de
Relações com Investidores poderá, ao comunicar o ato ou fato relevante, solicitar, simultaneamente, às Bolsas de Valores
a suspensão da negociação dos Valores Mobiliários de emissão da Companhia, pelo tempo necessário à adequada
disseminação da informação relevante.

A informação relevante somente poderá deixar de ser divulgada em caso excepcional, se o Diretor de Relações com
Investidores e os Acionistas Controladores ou os Administradores da Companhia (conforme o caso), concluírem, de forma
justificada, que sua divulgação pode colocar em risco interesse legítimo da Companhia.

Além disso, caso a informação relevante esteja ligada a operações envolvendo diretamente os Acionistas Controladores
e estes decidam por sua não divulgação, deverão informar o Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

Nos demais casos, quando a informação relevante estiver ligada a operações envolvendo a Companhia, caberá aos
Administradores decidir pela divulgação ou não da informação relevante e informar o Diretor de Relações com
Investidores da Companhia.

Os Acionistas Controladores e os Administradores, por meio do Diretor de Relações com Investidores da Companhia,
poderão decidir por submeter à apreciação da CVM questão acerca da divulgação ao público de informação relevante
que possa colocar em risco interesse legítimo da Companhia. O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente da
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CVM, em envelope lacrado, no qual deverá constar a palavra "Confidencial".

Os Acionistas Controladores e os Administradores ficam obrigados a, diretamente ou através do Diretor de Relações com
Investidores, divulgar imediatamente a Informação Relevante, na hipótese de esta escapar ao controle ou se ocorrer
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da Companhia.

As Pessoas Vinculadas devem guardar sigilo acerca de informações privilegiadas/relevantes às quais tenham acesso
até que tais Informações Relevantes sejam divulgadas ao mercado, bem como zelar para que seus subordinados
e terceiros de sua confiança também o façam. Devem, ainda, abster-se de discutir informações relevantes em lugares
públicos. Da mesma forma, somente deverão tratar de assuntos relacionados à Informação Relevante com aqueles que
dela tenham necessidade de ter conhecimento.

Para assegurar a manutenção do sigilo das informações relevantes e privilegiadas, devem ser adotadas, entre outras,
as seguintes práticas.

(i)

manter todos os memorandos, correspondências e outros documentos que contenham informações
relacionadas à Companhia, às Sociedades Controladas e às Sociedades Coligadas em local seguro, do qual
somente a Pessoa em questão possua a chave (armário, gaveteiro etc.);

(ii)

evitar discussões a respeito de assuntos confidenciais da Companhia, das Sociedades Controladas ou das
Sociedades Coligadas em locais em que a conversa possa ser ouvida por pessoas às quais o assunto não
está endereçado (elevadores, restaurantes, etc.);

(iii)

não fazer quaisquer comentários sobre informações confidenciais da

Companhia, das Sociedades

Controladas ou das Sociedades Coligadas com familiares, colegas e conhecidos;
(iv)

não fornecer seu login e senha do computador profissional para outra pessoa, em
hipótese alguma.

Em caso de dúvidas sobre o caráter relevante da informação recebida a respeito da Companhia, das Sociedades
Controladas ou das Sociedades Coligadas, a Pessoa Relacionada deve: (i) evitar negociar com Valores Mobiliários e dar
dicas de negociação a outrem até que se confirme que a informação em questão não é relevante ou venha a se tornar
pública; e (ii) consultar a área de Compliance ou de Relações com Investidores da Companhia antes de negociar com
Valores Mobiliários e dar dicas de negociação a outrem.

Caso qualquer Pessoa Relacionada verifique que (a) uma Informação Relevante ainda não divulgada ao público tornouse do conhecimento de pessoas diversas das que (i) tiveram originalmente conhecimento ou (ii) decidiram manter sigilosa
a Informação Relevante; e/ou (b) ocorreu oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores
Mobiliários, tal Pessoa Relacionada deverá comunicar imediatamente tais fatos ao Diretor de Relações com Investidores.

Todo e qualquer funcionário da Companhia deve seguir os seguintes procedimentos:

(i)

não falar por telefone ou fazer qualquer tipo de contato com áreas de pesquisa ou venda de ações de
bancos ou investidores de modo geral;

(ii)

caso seja abordado pelo público externo, redirecionar o contato para a Diretoria de Relações com Investidores;

(iii)

antes de conceder entrevistas para a imprensa que abordem cenários futuros, consultar a Diretoria de Relações
com Investidores para alinhar o discurso com a informação divulgada ao mercado.
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A Diretoria de Relações com Investidores poderá revisar modelos financeiros ou minutas de projeções e relatórios de
analistas, unicamente com o objetivo de identificar premissas e parâmetros que contemplem dados de conhecimento
público incorretos e que, por conseguinte, levem a conclusões irrealistas.

No período entre o término de cada trimestre e a data de divulgação dos respectivos resultados da Companhia, os
funcionários da Diretoria de Relações com Investidores observarão um "período de silêncio", durante o qual não
farão qualquer comentário, nem a respeito das estimativas dos analistas nem com relação às próprias previsões
e/ou estimativas futuras de desempenho.

Quando questionada pelos analistas sobre as estimativas e projeções de resultados da Companhia, a Diretoria de
Relações com Investidores: não ratificará nem rejeitará o resultado estimado ou projetado, e, excetuado o período de
silêncio, poderá questionar ao analista se as premissas de sua projeção estão em linha com as projeções do
mercado, ou apontar algum dado conhecido que tenha sido omitido ou erro específico em fato histórico que o
analista tenha utilizado em sua estimativa de resultado.

Em razão de circunstâncias extraordinárias, a Diretoria de Relações com Investidores poderá entender cabível
pronunciar-se sobre esses relatórios e, nesse caso, fará essa indicação através de ampla divulgação ao mercado, na
forma prevista no artigo 3º da Instrução CVM nº 358.

As Pessoas Vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição constante da Política de Divulgação
da Companhia se obrigam a ressarcir a Companhia e/ou outras Pessoas Vinculadas e terceiros, de todos os
prejuízos que venham a ser causados em decorrência, direta ou indireta, de tal violação.

A violação às regras estabelecidas na Política de Divulgação da Companhia, na Instrução CVM nº 358 e nos
demais dispositivos legais e regulamentares aplicáveis poderá sujeitar o infrator a responder processo
administrativo sancionador e à aplicação, pela CVM, das penalidades previstas no artigo 11 da Lei n°6.385. A
violação às disposições da Política de Divulgação da Companhia sujeitará a Pessoa Vinculada a responder a
procedimento interno de caráter disciplinar, o qual poderá resultar, inclusive, na perda do emprego ou no término da
relação de prestação de serviços à Companhia.

A política pode ser consultada no site ri.aestiete.com.br.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
Diretor de Relações com Investidores.

PÁGINA: 392 de 393

Formulário de Referência - 2016 - AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Versão : 4

21.4 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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