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FATO RELEVANTE
A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4), em
cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº. 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM
nº. 358, de 03.01.2002, e demais disposições aplicáveis, comunica aos seus acionistas e ao mercado
que:
A Companhia atualmente trabalha na construção do Complexo Solar Ouroeste (“Complexo” ou
“Ouroeste”), composto por duas plantas: Boa Hora e AGV Solar, conforme já anunciado nos fatos
relevantes de 25 de setembro de 2017 e 18 de dezembro de 2017. O Complexo, localizado na cidade
de Ouroeste, Estado de São Paulo, possui início de operações faseada, tendo a primeira delas início
previsto ainda para 2018 e a segunda em meados de 2019.
A entrada em operação comercial do Complexo nas condições mencionadas representará para a
Companhia um acréscimo de Ebitda anual entre R$ 70 milhões e R$ 80 milhões, estimativa esta
baseada nas seguintes premissas: (i) capacidade instalada de 144 MWac; (ii) energia assegurada
comercializada no leilão de 36 MWm; (iii) estrutura de custos conforme projetada; (iv) contrato de
venda de energia vigente, se encerrando em 2037 e 2040; e (v) entrada em operação antecipada da
segunda fase do projeto em 1 ano e meio, possibilitando a comercialização de energia no mercado
livre neste período.
Considerando o valor de aquisição mais investimento esperado total de R$ 655 milhões e o Ebitda
estimado acima, o EV/Ebitda de Ouroeste, múltiplo que relaciona o valor da empresa (Enterprise
Value ou EV) com seu resultado operacional (Ebitda), é de 8x a 9x.
Tal projeção será incluída na seção 11 do Formulário de Referência da Companhia e estará disponível
no site da CVM em http://www.cvm.gov.br/ e no site da Companhia em http://ri.aestiete.com.br/,
dentro do prazo legal.
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