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FATO RELEVANTE
A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (B3: TIET11, TIET3, TIET4) (“AES TIETÊ” ou “Companhia”), em
cumprimento ao artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações, e a
Instrução nº 358, de 03 de Janeiro de 2002, e suas alterações, da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que, a Companhia assinou, na presente
data, com a Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. (“Cobra do Brasil”), um acordo de
investimento que prevê as seguintes operações (em conjunto “Operações”):
(i)

sujeito ao cumprimento de condições precedentes específicas, a Companhia poderá
realizar investimento em montante equivalente a até R$ 470 milhões em debêntures a
serem emitidas, entre setembro de 2017 e março de 2018, por 5 (cinco) sociedades de
propósito específico, todas subsidiárias da Cobra do Brasil (“Debêntures” e “SPEs”,
respectivamente). Os recursos das Debêntures serão utilizados pelas SPEs para financiar
a construção, pela Cobra do Brasil, de usinas de fonte solar fotovoltaica no município de
Guaimbê, no Estado de São Paulo (“Complexo Bauru Solar”).

(ii)

sujeito ao cumprimento de condições precedentes específicas ao longo do período de
construção, incluindo a obtenção de aprovações regulamentares aplicáveis, dentre
outros fatores, da negociação satisfatória dos documentos definitivos entre as partes
envolvidas, a Companhia poderá realizar novo investimento no montante previsto de
R$ 180 milhões, por meio de aumento de capital nas SPEs e aquisição da participação
acionária residual detida pela Cobra do Brasil nas SPEs.

As autorizações para implementação do Complexo Bauru Solar foram outorgadas às SPEs após o 6º
Leilão de Energia de Reserva realizado em 31 de outubro de 2014, com energia contratada por 20
(vinte) anos ao preço médio de R$ 218,85/MWh (Data Base outubro de 2014), com capacidade total
projetada de 180 MWp (150 MWca) e início de operação comercial previsto para maio de 2018.
O montante total acordado para as Operações de R$ 650 milhões tem por base todos os custos
envolvidos na implementação e entrada em operação comercial do Complexo Bauru Solar e
aquisição pela Companhia, conforme especificado nos itens i e ii, podendo sofrer ajustes usuais neste
tipo de operação incluindo ajustes de capital de giro e dívida líquida.
Este acordo de investimentos contribuirá para a estratégia de crescimento da AES TIETÊ de, até 2020,
compor 50% de seu EBITDA com fontes não hidráulicas com contratos regulados de compra e venda
de energia elétrica de longo prazo, reiterando o compromisso dos seus acionistas com o

investimento no País. Somado a isso o Complexo Bauru Solar expande em 6% a atual capacidade
instalada da AES TIETÊ no estado de São Paulo.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre os fatos subsequentes
relacionados às Operações.
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