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O rating Ba2 reflete os fortes indicadores de crédito da AES Tietê para a sua categoria de
rating, assim como seu acesso resiliente aos bancos e mercado de capitais locais
juntamente com a administração prudente da gerência do negócio de geração. Nosso
rating também incorpora as condições hidrológicas mais favoráveis e a consequente
melhora da geração de caixa, embora observemos um nível menor de receitas a partir
de 2016 em diante devido à rescisão do contrato bilateral de fornecimento com a
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (Ba3, negativa) determinado
acima dos preços de mercado. As pressões de Capex da obrigação contratual para
expandir a capacidade de geração em 15% no Estado de São Paulo atreladas ao alto
pagamento de dividendos e à disputa judicial em relação aos custos (R$ 273,2 milhões,
provisão de junho de 2016) da exposição ao mercado à vista durante a crise hidrológica
pesam sobre os ratings.
Os ratings na escala nacional Aa1.br refletem o posicionamento da qualidade de
crédito da empresa em relação aos seus pares locais.
Anexo 1

Indicadores de Crédito Estabilizados em um Nível Mais Baixo
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Todas os indicadores têm base em dados financeiros 'Reajustados' e incorporam os Reajustes Padrão Globais da Moody's para
Sociedades Não Financeiras
Fonte: Moody's Financial Metrics™, estimativas Moody's

Pontos Fortes de Crédito
»

Indicadores de crédito históricos relativamente fortes para a categoria de rating

»

Bom acesso aos mercados bancários e de capitais locais

»

Condições hidrológicas mais favoráveis
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Desafios de Crédito
»

Nível mais baixo de receitas após a rescisão do contrato de fornecimento com a Eletropaulo

»

Política agressiva de pagamento de dividendos

»

Obrigação contratual para expandir a capacidade de geração

»

Disputa judicial da exposição ao mercado à vista durante a crise hidrológica

Perspectiva de Rating

A perspectiva negativa reflete amplamente a perspectiva negativa de rating soberano do Brasil. Consideramos que haverá a
estabilização do rating se a perspectiva de rating soberano do país também se estabilizar.

Fatores que Podem Levar a uma Elevação

Os ratings e a perspectiva da empresa estão limitados pelo rating soberano, portanto uma estabilização do rating do país
também pode conduzir à estabilização da perspectiva da AES Tietê.

Fatores que Podem Levar a um Rebaixamento

Os volumes de vendas abaixo de nossas expectativas ou uma divergência significativa na exposição ao mercado à vista pode
deflagrar uma ação de rebaixamento, assim como uma deterioração rápida e significativa dos níveis de alavancagem e de
liquidez. Quantitativamente, os ratings podem ser rebaixados se observarmos um declínio na qualidade de crédito geral da
empresa e nos indicadores, de tal forma que o indicador de fluxo de caixa operacional antes das variações no capital de giro
(CFO pré-WC) sobre a Dívida Total fique abaixo de 25% e a cobertura de juros se encontre abaixo de 2,5x por um período
prolongado. Um suporte debilitado da estrutura regulatória também pode acarretar tanto uma ação de rebaixamento quanto
uma deterioração adicional na qualidade de crédito soberano. Não incorporamos qualquer aquisição de ativo ou atividade de
fusões e aquisições nos atuais ratings.

Principais Indicadores
Anexo 2

Principais Indicadores
30/6/2016(L)
3,3x

31/12/2015
4,5x

Fluxo de Caixa Operacional antes do Capital de Giro / Dívida
Líquida

42,4%

Fluxo de Caixa Retido / Dívida Líquida

3,4%
32,0%
2,6%

Fluxo de Caixa Operacional antes do Capital de Giro + Juros / Juros

Fluxo de Caixa Operacional antes do Capital de Giro / Dívida
Fluxo de Caixa Retido / Dívida

31/12/2014
6,0x

31/12/2013
10,9x

31/12/2012
12,8x

108,6%

59,7%

151,7%

195,2%

59,7%
50,6%
27,8%

-18,6%
41,3%
-12,9%

14,3%
89,7%
8,5%

-0,9%
111,0%
-0,5%

AES Tiete Energia S.A.
[1] Todas os indicadores têm base em dados financeiros 'Reajustados' e incorporam os Reajustes Padrão Globais da Moody's para Sociedades Não Financeiras.
Fonte: Moody's Financial Metrics™

Considerações Detalhadas sobre o Rating
Indicadores de Crédito Históricos Fortes para a Categoria de Rating Permanecem em Limites Inferiores
Historicamente, a AES Tietê divulgou indicadores de crédito fortes caracterizados por Fluxo de Caixa Operacional antes das
Variações no Capital de Giro (CFO pré-WC) sobre a Dívida de 58,7% nos últimos três anos e cobertura de juros de 5,65x no
período medido pelo CFO pré-WC mais Despesa dividido pela Despesa com Juros. Não obstante, estes níveis estão bem
abaixo da média histórica passada (2011-13) de 110% e de 10,9x, respectivamente, conduzida pelos efeitos negativos da crise
hidrológica que impactou os custos e a geração de caixa durante o período de 2014-15.
Prosseguindo, prevemos umamédiadeFluxodeCaixaOperacionalantesdoCapitaldeGirosobreaDívidae de cobertura de juros em 37% e 3,6x nos
próximos três anos devido às margens operacionais mais baixas após a rescisão do contrato de fornecimento com a
Eletropaulo, determinado acima dos preços de mercado. Identificamos estes indicadores inferiores em nossos ratings, porém
Esta publicação não anuncia uma ação de rating de crédito. Para qualquer rating de crédito referenciado nesta publicação, consulte a aba de ratings na página
do emissor/entidade em www.moodys.com para as informações sobre o rating de crédito mais atualizado e para o histórico de ratings.
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os indicadores de crédito permanecem adequados para a sua categoria de rating.
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Condições Hidrológicas Mais Favoráveis, porém Nível Mais Baixo de Receitas Futuras
Esperamos que a geração de fluxo de caixa da AES Tietê apresente uma ligeira melhora dada a exposição mais baixa da
empresa ao mercado à vista. O risco hidrológico retrocedeu de forma significativa em 2016 a partir da combinação de uma
temporada de chuvas mais favorável, capacidade de geração instalada adicional e menor consumo de eletricidade, cenário
que supomos continuará assim pelos próximos doze a dezoito meses. No entanto, embora tenha havido esta melhora,
observamos que os reservatórios das hidrelétricas ainda estão abaixo dos níveis históricos.
A AES Tietê mantém uma posição não contratada de 5% em 2016 que funciona como uma proteção para reduzir a sua
exposição ao mercado à vista. De 2017 em diante, a gerência indicou que a empresa espera manter uma folga de 12% através
de sua estratégia de gestão de portfólio, visto que ela não aderiu à nova lei 13.203, que restringe o risco hidrológico de
acordo com a negociação da reguladora, Aneel.
Iniciando em 2016, o contrato bilateral com a Eletropaulo expirou, acarretando receitas menores já que o contrato estava
determinado a preços muito mais altos, em uma média de R$218/MWh significativamente acima da média real de
R$154/MWh da AES Tietê. Tal redução já está contemplada nos ratings, visto que prevemos receitas em torno de R$1.600
milhões nos próximos três anos em comparação a R$2.600 milhões em 2014 e ao acumulado encerrado em junho de
2016, conforme reajustes padrão da Moody’s.
Obrigação Contratual para Expandir a Capacidade
De acordo com o processo de privatização conduzido pelo Estado de São Paulo, a AES Tietê tem uma obrigação contratual
pendente para aumentar a sua capacidade de geração atual no Estado de São Paulo em 15% (aproximadamente 400 MW). A
Empresa enfrenta dificuldade em satisfazer tal compromisso devido à falta de locais disponíveis para a construção de novas
instalações hidrelétricas ou de espaços que sejam adequados à implantação de projetos de energia eólica no Estado. Ademais,
novos projetos de termelétrica podem apresentar certo risco para a AES Tietê. Não esperamos qualquer ação do Estado em
curto a médio prazos, porém sob tal cenário, os indicadores de crédito da AES Tietê podem sofrer deterioração.
Eventualmente, a Empresa precisará cumprir a demanda do Estado de São Paulo e entendemos que a sua estratégia incorpora
potencial expansão e atividade de fusões e aquisições, o que pode pressionar os níveis de alavancagem e de margem EBITDA,
não incorporados aos atuais ratings.
Disputa Judicial
A AES Tietê tem uma ordem judicial que impede o pagamento de custos associados à sua exposição ao mercado à vista desde
maio de 2015, durante a crise hidrológica. O mérito da ação apresentada pela APINE (Associação Brasileira de Produtores
Independentes de Energia Elétrica), que representa a empresa, assim como outras geradoras, ainda não foi apreciado e não há
perspectiva de que isso ocorra em curto prazo.
A empresa confirmou uma provisão de R$273,2 milhões em relação a esta questão em junho de 2016, mas ainda pode
enfrentar fluxos de saída de caixa no caso de uma decisão judicial desfavorável.

Análise de Liquidez

Como ocorre com outras empresas brasileiras, a AES Tietê não tem recursos bancários comprometidos para enfrentar
exigências de caixa inesperadas, mas a empresa provou ter um acesso sólido aos mercados de capitais, o qual consideramos
que continuará inalterado nos próximos anos, visto que a AES Tietê irá aproveitar estes mercados para completar suas
necessidades de financiamento.
A empresa tem um perfil de liquidez adequado dada a sua posição de caixa de R$347 milhões em junho de 2016 combinada
com o perfil de dívida favorável com dívida em curto prazo de R$326 milhões, refletindo apenas a parte atual da dívida em
longo prazo. Nós também prevemos que a AES Tietê continuará a sua realavancagem, principalmente para o pagamento de
dividendos e a satisfação de suas necessidades de capex, enquanto a gerência administra prudentemente as distribuições de
dividendos, a alavancagem financeira e a liquidez de forma que os indicadores de crédito permaneçam alinhados com a sua
categoria de rating.
A emissão de debêntures no montante de R$180 milhões serão de 7 anos e 1 mês com pagamentos de juros anuais com
início em dezembro de 2017 e uma programação de amortização personalizada que consiste em dois pagamentos de
principal ajustados pela inflação (IPCA) (i) 50% em 2022 e (ii) 50% em 2023. As debêntures terão um covenant financeiro
trimestral de Dívida Líquida sobre EBIDTDA inferior a 3,5x ou no caso de aquisição de ativo, 3,85x durante 36 meses. Além
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disso, outras debêntures têm um covenant financeiro mínimo de cobertura de juros (EBITDA sobre Despesas com Juros)
igual ou acima de 1,75x e a não conformidade com qualquer obrigação financeira acima de US$ 25 milhões pode
desencadear a antecipação do vencimento da dívida. A AES Tietê cumpre confortavelmente seus covenants financeiros e
supomos que a empresa continuará a fazê-lo. Em junho de 2016, a AES Tietê reportou estes covenants financeiros como
0,91x e 4,69x, respectivamente. No entanto, nossas projeções não incorporam qualquer aquisição de ativo ou atividade de
fusões e aquisições, que podem expandir os covenants e conduzir a uma alavancagem mais alta ou a uma liquidez mais
escassa.
Outros eventos de aceleração em debêntures da AES Tietê incluem entre outros (i) o não pagamento de qualquer obrigação
financeira relacionada à escritura; (ii) a antecipação do vencimento da dívida do emissor e/ou de suas subsidiárias acima de
US$ 25 milhões; (iii) rescisão e/ou suspensão do contrato de concessão e (iv) alteração do controle ou restruturação
corporativa, sem aprovação prévia de 2/3 dos titulares de debêntures.

Perfil Corporativo

A AES Tietê é uma empresa de geração de energia hidrelétrica com uma concessão de 30 anos, concedida em dezembro de
1999 para operar uma capacidade instalada de 2.658 MW, equivalente a aproximadamente 2% da capacidade elétrica do
Brasil, e de 1.278 MW de energia média assegurada. A empresa tem 9 hidrelétricas (HPPs) e 3 pequenas hidrelétricas (SHPPs)
localizadas no Estado de São Paulo. A AES Tietê tem 95% de sua energia contratada para 2016 e 88% para 2017 e ela não
aderiu à lei 13.203 que restringe o risco hidrológico a uma bonificação conforme negociado com a reguladora, Aneel, embora
esperemos que a empresa mantenha uma proteção não contratada de 10-15% através de sua gestão de portfólio.
A AES Tietê Energia é diretamente controlada pela AES Holding Brasil Ltda. (24%) e pelo BNDES (28%), assim como indiretamente
controlada pela AES Corporation (Ba3, positiva). O grupo passou por uma restruturação com os principais objetivos de: (i) reforçar
a AES Tietê como uma plataforma de crescimento exclusiva do grupo AES no Brasil no setor de geração elétrica; (ii) melhorar a
governança corporativa com a migração para o Nível 2 da BM&FBovespa (100% tag along); (iii) consolidar a liquidez com a criação
de Units (1ON e 4PN) e (iv) simplificar o processo decisório.

4

16 de novembro de 2016

AES Tiete Energia S.A.: Update Após Atribuição de Rating para Nova Emissão de Debêntures

FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA E DE PROJETO

MOODY'S INVESTORS SERVICE

De acordo com os reajustes padrão da Moody’s, a AES Tietê reportou receitas operacionais líquidas de R$2.064 milhões e
EBITDA de R$1.272 milhões no acumulado finalizado em junho de 2016.

Metodologia de Rating e Fatores de Pontuação
Anexo 3

Fatores de Rating

Rede da Indústria de Empresas de Fornecimento de Eletricidade e de
Serviços Públicos Não Reguladas [1][2]
Fator 1: Escala (10%)
a) Escala (US$ Bilhão)
Fator 2: Perfil Comercial (40%)
a) Diversificação de Mercado
b) Hedging e Impacto da Integração sobre a Previsibilidade de Fluxo
de Caixa
c) Estrutura de Mercado e Posicionamento
d) Exigências de Capital e Desempenho Operacional
e) Impacto do Mix Comercial sobre a Previsibilidade de Fluxo de
Caixa
Fator 3: Política Financeira (10%)
a) Política Financeira
Fator 4: Alavancagem e Cobertura (40%)
a) Fluxo de Caixa Operacional antes do Capital de Giro + Juros /
Juros (Média de 3 Anos)
b) Fluxo de Caixa Operacional antes do Capital de Giro / Dívida
Líquida (Média de 3 Anos)
c) RCF / Dívida Líquida (Média de 3 Anos)
b) Fluxo de Caixa Operacional antes do Capital de Giro / Dívida
(Média de 3 Anos)
c) Fluxo de Caixa Retido / Dívida (Média de 3 Anos)
Rating:
a) Rating Indicado da Rede
b) Rating Real Atribuído

Acumulado do Ano Atual
30/6/2016
Medida
Pontuação
Caa
Caa

Visão Prospectiva de 12-18
Meses da Moody's
em 9/11/2016 [3]
Medida
Pontuação
Caa
Caa

Baa

Baa

Baa

Baa

Baa

Baa

Baa

Baa

Ba
Baa

Ba
Baa

Ba
Baa

Ba
Baa

ND
Ba

Ba

Ba

Ba

5,6x

Baa

3,2x

Baa

ND
ND
58,6%

A

34,4%

Baa

9,2%

Ba

-10,4%

Caa

Ba1

Ba2
Ba2

AES Tiete Energia S.A.
[1] Todas os indicadores têm base em dados financeiros 'reajustados' e incorporam os Reajustes Padrão Globais da Moody's para
Sociedades Não Financeiras. [2] Em 30/6/2016(L)
[3] Isto representa a visão prospectiva da Moody's e não a visão do emissor; e, exceto se observado no texto, não incorpora aquisições e desinvestimentos significativos
Fonte: Moody's Financial Metrics™

Ratings
Anexo 4

Categoria
AES TIETE ENERGIA S.A.

Perspectiva
Rating do Emissor -Dom Atual
Sênior Sem Garantia -Dom Atual
Sênior Sem Garantia Real NSR
Rating do Emissor NSR LT

Rating da Moody's

Negativa
Ba2
Ba2
Aa1.br
Aa1.br

PRINC. MATRIZ: AES CORPORATION, (THE)

Perspectiva
Rating da Família Societária
Sênior Sem Garantia Real
Liquidez de Grau Especulativo

Fonte: Moody's Investors Service

Positiva
Ba3
Ba3/LGD4
SGL-2

Desdobramentos Recentes

Em 08 de novembro de 2016, a Moody's concedeu rating Ba2 na escala global e rating Aa1.br na escala nacional (NSR) para as
debêntures sênior sem garantia de R$180 milhões a serem emitidas pela AES Tietê com vencimento em 7 anos e 1 mês. A
perspectiva permanece negativa.
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Em 5 de julho de 2016, a AES Tietê anunciou que sua Diretoria aprovou por unanimidade a proposta de aumento de capital
de R$155 milhões através da emissão de 37.036.400 novas ações preferenciais e 24.081.050 novas ações ordinárias.
Em 9 de maio de 2016, a Moody’s reposicionou os ratings de escala nacional (NSRs) de determinados emissores de
infraestrutura brasileiros, incluindo a AES Tietê, em consequência da recalibração da escala nacional de ratings. Isto resultou em
um reposicionamento dos NSRs da AES Tietê como segue: Ratings do Emissor e Sênior Sem Garantia Real de Aa2.br para Aa1.br.
Em 6 de janeiro de 2016, a empresa conduziu sua restruturação societária, resultando na cisão do ativo da Companhia Brasiliana
de Energia (ex-controladora) para Brasiliana Participações S.A. Portanto, a AES Holdings Brasil Ltda e o BNDES controlarão
diretamente a AES Tietê na mesma proporção que a Brasiliana Participações tinha. A nova estrutura está em vigor desde 31 de
dezembro de 2015.
Em 25 de fevereiro de 2016, a Moody’s rebaixou os ratings do emissor da AES Tietê de Baa3/Aa1.br para Ba2/Aa2.br, na revisão para
rebaixamento nas escalas global e nacional, respectivamente. A perspectiva foi alterada para negativa. Concomitantemente, a
Moody’s rebaixou as emissões de debêntures sênior sem garantia de Baa3/Aa1.br para Ba2/Aa2.br, na revisão para rebaixamento nos
ratings das escalas global e nacional. A perspectiva permaneceu negativa.
Em 24 de fevereiro de 2016, a Moody’s rebaixou os ratings do emissor e títulos do Brasil de Baa3 para Ba2, com
perspectiva negativa.
Em 10 de dezembro de 2015, a Moody´s posicionou o rating da AES Tietê em Baa3 na revisão para rebaixamento.
Em 9 de dezembro de 2015, a Moody’s posicionou os ratings do emissor e de títulos do Brasil em Baa3 na revisão para
rebaixamento.
Em 11 de agosto de 2015, a Moody’s rebaixou o rating de títulos do governo brasileiro de Baa2 para Baa3 e alterou a
perspectiva sobre o rating de estável para negativa.
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DIREITOS DE AUTOR, E NÃO PODEM SER COPIADAS, REPRODUZIDAS, ALTERADAS, RETRANSMITIDAS, TRANSMITIDAS, DIVULGADAS, REDISTRIBUIDAS, REVENDIDAS OU ARMAZENADAS PARA
USO SUBSEQUENTE PARA QUALQUER UM DESTES FINS, NO TODO OU EM PARTE, POR QUALQUER FORMA OU MEIO, POR QUALQUER PESSOA, SEM O CONSENTIMENTO PRÉVIO, POR ESCRITO,
DA MOODY’S.
Toda a informação contida neste documento foi obtida pela MOODY’S junto de fontes que esta considera precisas e confiáveis. Contudo, devido à possibilidade de erro humano ou
mecânico, bem como a outros fatores, a informação contida neste documento é fornecida no estado em que se encontra (“AS IS”), sem qualquer tipo de garantia seja de que espécie for. A
MOODY’S adota todas as medidas necessárias para que a informação utilizada para a atribuição de notações de crédito seja de suficiente qualidade e provenha de fontes que a MOODY’S
considera confiáveis, incluindo, quando apropriado, terceiros independentes. Contudo, a MOODY’S não presta serviços de auditoria, e não pode realizar, em todos os casos, uma verificação
ou confirmação independente das informações recebidas nos processos de notação de crédito ou na preparação das Publicações da Moody´s.
Na medida do permitido por lei, a MOODY´S e os seus administradores, membros dos órgãos sociais, empregados, agentes, representantes, titulares de licenças e fornecedores não aceitam
qualquer responsabilidade perante qualquer pessoa ou entidade relativamente a quaisquer danos ou perdas, indiretos, especiais, consequenciais ou incidentais, decorrentes ou relacionados
com a informação aqui incluída ou pelo uso ou pela inaptidão de usar tal informação, mesmo que a MOODY´S ou os seus administradores, membros dos órgãos sociais, empregados, agentes,
representantes, titulares de licenças ou fornecedores sejam informados com antecedência da possibilidade de ocorrência de tais perdas ou danos, incluindo entre outros: (a) qualquer perda
de lucros presentes ou futuros ou (b) qualquer perda ou dano que ocorra quando o instrumento financeiro relevante não seja objeto de uma notação de crédito específica atribuída pela
MOODY´S.
Na medida do permitido por lei, a MOODY´S e os seus administradores, membros dos órgãos sociais, empregados, agentes, representantes, titulares de licenças e fornecedores não
aceitam qualquer responsabilidade por quaisquer perdas ou danos, diretos ou compensatórios, causados a qualquer pessoa ou entidade, incluindo, entre outros, por negligência (mas
excluindo fraude, conduta dolosa ou qualquer outro tipo de responsabilidade que, para que não subsistam dúvidas, não possam ser excluídos por lei) por parte de, ou qualquer
contingência, dentro ou fora do controlo da MOODY´s ou dos seus administradores, membros dos órgãos sociais, empregados, agentes, representantes, titulares de licenças ou
fornecedores, decorrentes ou relacionadas com a informação aqui incluída, ou pelo uso ou pela inaptidão de usar tal informação.
A MOODY’S NÃO PRESTA NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUANTO À PRECISÃO, ATUALIDADE, COMPLETUDE, VALOR COMERCIAL OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM
ESPECÍFICO DE QUALQUER NOTAÇÃO, OU OUTRA OPINIÃO OU INFORMAÇÕES DADAS OU PRESTADAS, POR QUALQUER MEIO OU FORMA, PELA MOODY´S.
A Moody’s Investors Service, Inc., uma agência de notação de crédito, subsidiária e totalmente detida pela Moody’s Corporation (“MCO”), pelo presente divulga que a maioria dos emitentes
de títulos de dívida (incluindo obrigações emitidas por entidades privadas e por entidades públicas locais, outros títulos de dívida, notas promissórias e papel comercial) e de ações
preferenciais classificadas pela Moody’s Investors Service, Inc., acordaram, antes da atribuição de qualquer notação, pagar à Moody’s Investors Service, Inc., por serviços de avaliação e
notação por si prestados, honorários que poderão ir desde US$1.500 até, aproximadamente, US$2.500.000. A MCO e as MIS também mantêm políticas e procedimentos destinados a
preservar a independência das notações e dos processos de notação da MIS. São incluídas anualmente no website www.moodys.com, sob o título “Investor Relations — Corporate
Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy”, informações acerca de certas relações que possam existir entre diretores da MCO e entidades classificadas com as notações, e
entre as entidades que possuem notações da MIS e que também informaram publicamente a SEC (Security and Exchange Commission — EUA) que detêm uma participação acionista maior
que 5% na MCO.
Apenas para a Austrália: qualquer publicação deste documento na Austrália será feita ao abrigo da Licença para Serviços Financeiros (“Australian Financial Services License”) detida pela filial
da MOODY’s, a Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 e/ou pela Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (conforme aplicável).
Este documento deve ser fornecido apenas a distribuidores (“wholesale clients”), de acordo com o significado estabelecido pela secção 761G da Lei Societária Australiana de 2001
(“Corporations Act 2001”). Ao continuar a aceder a este documento a partir da Austrália, o utilizador declara e garante à MOODY’S que é um distribuidor ou um representante de um
distribuidor, e que não irá, nem a entidade que representa irá, direta ou indiretamente, divulgar este documento ou o seu conteúdo a clientes de retalho, de acordo com o significado
estabelecido pela secção 761G da Lei Societária Australiana de 2001 (“Corporations Act 2001”). A notação de crédito da Moody’s é uma opinião em relação aos riscos de crédito subjacentes a
uma obrigação de dívida do emitente, e não diz respeito às ações do emissor ou qualquer outro tipo de valores mobiliários disponíveis para clientes de varejo. Seria arriscado para os clientes
de retalho formarem qualquer decisão de investimento com base na notação de crédito da Moody´s. Em caso de dúvida, deverá contatar um consultor financeiro ou outro profissional
financeiro.
Apenas para o Japão: A Moody’s Japan K.K. (“MJKK”) é uma filial e uma agência de crédito integralmente detida pela Moody’s Group Japan G.K., que por sua vez é integralmente detida pela
Moody’s Overseas Holdings Inc., uma filial integralmente detida pela MCO. A Moody’s Japan K.K. (“MSFJ”) é uma agência de notação de crédito e filial integralmente detida pela MJKK. A MSFJ
não é uma Organização de Notação Estatística Nacionalmente Reconhecida (“NRSRO”). Nessa medida, as notações de crédito atribuídas pela MSFJ são Notações de Crédito Não-NRSRO. As
Notações de Crédito Não-NRSRO são atribuídas por uma entidade que não é uma NRSRO e, consequentemente, a obrigação objeto de notação não será elegível para certos tipos de tratamento
ao abrigo das leis dos E.U.A. A MJKK e a MSFJ são agências de notação de crédito registadas junto da Agência de Serviços Financeiros do Japão (“Japan Financial Services Agency”) e os seus
números de registo junto da FSA são, respetivamente, os “FSA Commissioner (Ratings)” n.ºs 2 e 3.
A MJKK ou a MSFJ (conforme aplicável) divulgam pelo presente que a maioria dos emitentes de títulos de dívida (incluindo obrigações emitidas por entidades privadas e entidades públicas
locais, outros títulos de dívida, notas promissórias e papel comercial) e de ações preferenciais classificadas pela MJKK ou MSFJ (conforme aplicável) acordaram, com antecedência à atribuição
de qualquer notação, pagar à MJKK ou MSFJ (conforme aplicável), por serviços avaliação e notação por ela restados, honorários que poderão ir desde JPY200.000 até, aproximadamente,
JPY350.000.000.
A MJKK e a MSFJ também mantêm políticas e procedimentos destinados a cumprir com os requisitos regulatórios japoneses
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