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FATO RELEVANTE

A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“AES TIETÊ” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4), 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, seguindo sua estratégia de crescimento e diversificação
de, até 2020, compor 50% de seu EBITDA com fontes não hidráulicas com contratos de compra e venda
de energia elétrica de longo prazo, a Companhia obteve no 25º Leilão de Energia Nova A-4/2017
(“Leilão A-4”) o direito de comercializar, no mercado regulado, energia a ser gerada por um complexo
fotovoltaico com capacidade instalada de 94 MWp (75 MWac), a ser construída no Estado de São Paulo
(“Complexo Solar Água Vermelha” ou “AGV Solar”).
A AGV Solar possui uma garantia física de 19,8 MWm de energia contratada por 20 anos, ao preço
médio de R$ 145,96/MWh, com reajuste anual pelo IPCA. A capacidade de geração certificada da AGV
Solar é de aproximadamente 28% e a energia gerada acima da garantia física será comercializada no
mercado de curto prazo.
O investimento total estimado para a construção de AGV Solar é de aproximadamente R$ 280 milhões,
com início do desembolso previsto para o segundo semetre de 2018, em conjunto com a construção
do Complexo Solar Boa Hora.
O Complexo Solar Água Vermelha proporcionará ganhos em três frentes à Companhia:
(i)

construção: sinergia com a obra do Complexo Solar Boa Hora e economia de escala
com aproveitamento da capacidade global da The AES Corporation (“AES”) para a
compra de placas solares e equipamentos periféricos (ex.: inversores e trackers);

(ii)

comercial: a Companhia pretende se beneficiar da antecipação da entrada em
operação comercial da AGV Solar em meados de 2019 e, utilizando nossa plataforma
de comercialização, a energia produzida será alocada no mercado livre de fonte
incentivada até a data da entrada em vigor do contrato outorgado; e

(iii)

operacional: sinergia operacional devido à operação centralizada e automatizada por
meio do novo Centro de Operações da Companhia e otimização de O&M devido à
proximidade da usina hidrelétrica de Água Vermelha e Complexo Solar Boa Hora.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados sobre os
fatos subsequentes a Operação.
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