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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Cargo do responsável

Diretor Presidente
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
DECLARAÇÃO

ÍTALO TADEU DE CARVALHO FREITAS FILHO, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade RG nº 5.520.721, expedido pela SDS/PE, inscrito no
CPF/MF sob o nº 712.196.924-68, com domicílio profissional na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar, Torre
Nações Unidas, Bairro Brooklin Paulista, CEP 04578-000, na qualidade de Diretor
Presidente da AES Tietê Energia S.A (“Companhia”), sociedade por ações, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº
12.495, 12º andar, Torre Nações Unidas, Bairro Brooklin Paulista, CEP 04578-000,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº
04.128.563/0001-10, 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 artigos 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.
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

$VGHFODUDo}HVGR'LUHWRU3UHVLGHQWHHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVMiIRUDPDSUHVHQWDGDV
QRVLWHQVDQWHULRUHV
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Possui auditor?

SIM

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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A remuneração dos auditores independentes relativa aos serviços prestados no último exercício social correspondeu a um
montante de R$1.984 milhões, sendo (i), (ii) e (iv) R$495 mil referente a auditoria e emissão de relatório sobre as
demonstrações contábeis individuais e consolidadas e Informações Trimestrais (ITRs) individuais e consolidadas da
Companhia elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS); (iii) R$1,154 mil referente aos serviços de auditoria dos relatórios específicos preparados de acordo com os
princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA; (v) R$140 mil referente a emissão dos relatórios sobre a apuração dos
índices financeiros; (vi) R$231 mil referente à realização de procedimentos previamente acordados de acordo com a norma
NBC TSC 4400 referente aos Programas e Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética realizados pela
Companhia em 2016, 2017 e 2018 para fins da ANEEL; e (vii) R$ 104 mil referente a emissão dos relatórios sobre a apuração
dos índices financeiros.
Não aplicável
Não aplicável

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

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

08/08/2018

Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços: (i) auditoria e emissão de relatório sobre as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016,
2017 e 2018; (ii) revisão e emissão de relatório sobre as Informações Trimestrais (ITRs) individuais e consolidadas da
Companhia para os períodos findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2016, 2017 e 2018; (iii) auditoria dos
relatórios específicos para fins de consolidação pela controladora indireta The AES Corporation, preparadas de acordo com os
princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016, 2017 e
2018; (iv) revisão do Relatório de Controle Patrimonial – RCP referente aos exercícios sociais findos em 31 dezembro de
2016, 2017 e 2018, elaborado de acordo com as normas regulatórias da ANEEL; (v) emissão de relatório de procedimentos
previamente acordados de acordo com a norma NBC TSC 4400 sobre as análises trimestrais de apuração de certos índices
financeiros das escrituras da 4ª, 5ª e 6ª emissão de debêntures da Companhia referentes aos períodos findos em 31 de
março, 30 de junho e 30 de setembro de 2017 e 2018; e emissão de relatórios de asseguração limitada de acordo com a
norma NBC TO 3000 sobre a apuração de certos índices financeiros das escrituras da 4ª, 5ª e 6ª emissão de debêntures da
Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018; (vi) realização de procedimentos
previamente acordados de acordo com a norma NBC TSC 4400 referente aos Programas e Projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento e Eficiência Energética realizados pela Companhia em 2016, 2017 e 2018 para fins da ANEEL e (vii)
emissão de relatórios de asseguração limitada de acordo com a norma NBC TO 3000 sobre a apuração de certos índices
financeiros de certos contratos de financiamento firmado com o BNDES e o Banco do Brasil.

Descrição do serviço contratado

Marcos Antonio Quintanilha

01/04/2016

Período de prestação de serviço

006.840.298-80
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Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1090, T. Norte 7 andar, Jardim Albertina, São Paulo, SP,
Brasil, CEP 07272-345, Telefone (11) 25730000, Fax (11) 25734910, e-mail:
marcos.a.quintanilha@br.ey.com

Endereço

61.366.936/0001-25

CPF/CNPJ

CPF

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Nome/Razão social

Período de prestação de
serviço

Nacional

Tipo auditor

Nome responsável técnico

471-5
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2.3 - Outras informações relevantes

$ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH RV VHUYLoRV PHQFLRQDGRV QRV LWHQV  H  GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD VmR FDUDFWHUL]DGRV FRPR VHUYLoRV UHODFLRQDGRV j DXGLWRULD H SRU
FRQVHTXrQFLD QmR DIHWDP D LQGHSHQGrQFLD H REMHWLYLGDGH GRDXGLWRU LQGHSHQGHQWH FRQWUDWDGR$
HVFROKD GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD p GH FRPSHWrQFLD GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR H DR FRQWUDWDU RXWURV VHUYLoRV TXH QmR GH DXGLWRULD H[WHUQD GH VHXV DXGLWRUHV D
&RPSDQKLD DWXD FRQIRUPH DV VXDV SROtWLFDV GH PRGR D SUHVHUYDU D LQGHSHQGrQFLD GR DXGLWRU
VHJXLQGRRVVHJXLQWHVSULQFtSLRV D RDXGLWRUQmRGHYHDXGLWDUVHXSUySULRWUDEDOKR E RDXGLWRU
QmR GHYH H[HUFHU IXQo}HV JHUHQFLDLV QD &RPSDQKLD H F  R DXGLWRU QmR GHYH SURPRYHU RV
LQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
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1.967.362.000
0,774374
0,146370
0,14

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

287.963.000,00

Resultado Líquido

1.923.533.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos
735.137.000,00

7.602.605.000,00

Ativo Total

Resultado Bruto

1.523.474.000,00

Exercício social (31/12/2018)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

0,15

0,151620

0,791767

1.967.322.000

298.277.000,00

631.604.000,00

1.728.125.000,00

6.817.913.000,00

1.557.690.000,00

Exercício social (31/12/2017)

0,18

0,182240

0,802130

1.967.385.000

358.533.000,00

644.376.000,00

1.561.348.000,00

4.099.579.000,00

1.578.099.000,00

Exercício social (31/12/2016)
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3.2 - Medições não contábeis

D  YDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV
(%,7'$
2 (%,7'$ Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization  VLJOD HP LQJOrV SDUD
GHQRPLQDU/$-,'$ /XFUR$QWHVGRV-XURV,PSRVWRVGHUHQGDH&RQWULEXLomR6RFLDOVREUHR/XFUR
'HSUHFLDomR H $PRUWL]DomR  p XPD PHGLomR QmR FRQWiELO HODERUDGD SHOD &RPSDQKLD HP
FRQVRQkQFLD FRP D ,QVWUXomR GD &90 Q  GH  GH RXWXEUR GH  ³,QVWUXomR &90 ´ 
FRQFLOLDGDFRPVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHFRQVLVWHQROXFUROtTXLGRRXSUHMXt]RGRH[HUFtFLR
DFUHVFLGRSHORUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRSHORLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHSHORFXVWR
HGHVSHVDGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
6HJXHPDEDL[RRVYDORUHVGR(%,7'$SDUDRVH[HUFtFLRVLQGLFDGRV
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGH5
(%,7'$
0DUJHP(%,7'$
















'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD
1RVVD 'tYLGD %UXWD FRUUHVSRQGH DR VRPDWyULR GRV VDOGRV GH HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H
GHErQWXUHV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH 1RVVD 'tYLGD /tTXLGD p FDOFXODGD SHOD 'tYLGD %UXWD
GHGX]LGD GRV VDOGRV GH FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D H LQYHVWLPHQWRV GH FXUWR SUD]R 6HJXHP
DEDL[RRVYDORUHVGD'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGDSDUDDVGDWDVLQGLFDGDV
(PGHGH]HPEURGH
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'tYLGD/tTXLGD
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5HFRQFLOLDomRGROXFUROtTXLGR
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HPPLOKDUHVGH5exceto % 
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
7ULEXWRVVREUHROXFUR
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
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0DUJHP(ELWGD

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH






























'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5HFRQFLOLDomRGRVVDOGRVGHGtYLGDEUXWDH
GtYLGDOtTXLGD HPPLOKDUHVGH5 
(PSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV
FLUFXODQWH 
(PSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV
QmRFLUFXODQWH 
'tYLGD%UXWD
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
,QYHVWLPHQWRVGHFXUWRSUD]R
'tYLGD/tTXLGD
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3.2 - Medições não contábeis

F  PRWLYR SHOR TXDO WDO PHGLomR p PDLV DSURSULDGD SDUD D FRUUHWD FRPSUHHQVmR GD VXD
FRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
(%,7'$H0DUJHP(%7,'$
2(%,7'$QmRpXPDPHGLGDGHGHVHPSHQKRILQDQFHLUROLTXLGH]RXHQGLYLGDPHQWRUHFRQKHFLGD
SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO QHP SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR
)LQDQFHLUR ± International Financial Reporting Standards ,)56  HPLWLGDV SHOR International
Accounting Standard Board ,$6%  H QmR SRVVXL VLJQLILFDGR SDGUmR 2XWUDV HPSUHVDV SRGHP
FDOFXODUR(%,7'$GHPDQHLUDGLIHUHQWHDRFDOFXODGRSHOD&RPSDQKLD
2 (%,7'$ p XWLOL]DGR FRPR PHGLGD GH GHVHPSHQKR SHOD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD SRU VHU
PHGLGD SUiWLFD TXH PHOKRU UHIOHWH D JHUDomR GH FDL[D DGYLQGD GRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLD 2 (%,7'$ p LQIRUPDomR DGLFLRQDO jV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV H QmR GHYH VHU
XWLOL]DGR HP VXEVWLWXLomR DRV UHVXOWDGRV DXGLWDGRV 2 (%,7'$ QmR p XPD PHGLGD UHFRQKHFLGD
SHODV3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLOQHPSHOR,)561mRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRH
SRGHQmRVHUFRPSDUiYHODPHGLGDFRPWtWXORVHPHOKDQWHIRUQHFLGRSRURXWUDVFRPSDQKLDV
$&RPSDQKLDFDOFXODR(%,7'$HPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomR&90GHIRUPDFRQFLOLDGD
FRP VXDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV (VVH FiOFXOR FRQVLVWH QR OXFUR OtTXLGR RX SUHMXt]R GR
H[HUFtFLRDFUHVFLGRSHORUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRSHORLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOH
SHORFXVWRHGHVSHVDGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
$ 0DUJHP (%,7'$ FRQVLVWH QR UHVXOWDGR GD GLYLVmR GR (%,7'$ VXSUDFLWDGR SHOD UHFHLWD
RSHUDFLRQDOOtTXLGDFRQVROLGDGDGD&RPSDQKLD
'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD
$ 'tYLGD %UXWD H 'tYLGD /tTXLGD QmR VmR PHGLGDV GH GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR OLTXLGH] RX
HQGLYLGDPHQWR UHFRQKHFLGDV SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO QHP SHODV 1RUPDV
,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR ± International Financial Reporting Standards ,)56 
HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standard Board ,$6% HQmRSRVVXHPVLJQLILFDGRSDGUmR
2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUD'tYLGD/tTXLGDH'tYLGD%UXWDGHPDQHLUDGLIHUHQWHDRFDOFXODGR
SHOD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDPHGLomRGD'tYLGD/tTXLGDH'tYLGD%UXWDVmR~WHLVQDDYDOLDomRGR
JUDX GH HQGLYLGDPHQWR HP UHODomR j VXD SRVLomR GH FDL[D $GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD HVWi
VXMHLWD j REVHUYkQFLD GH GHWHUPLQDGRV tQGLFHV ILQDQFHLURV covenants ILQDQFHLURV  TXH XWLOL]DP D
'tYLGD /tTXLGD FRPR SDUkPHWUR QD IRUPD GHILQLGD QRV UHVSHFWLYRV LQVWUXPHQWRV GH GtYLGD 3DUD
PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH RV FRQWUDWRV ILQDQFHLURV FHOHEUDGRV SHOD &RPSDQKLD H RXWURV
LQVWUXPHQWRVGHGtYLGDEHPFRPRRVcovenantsILQDQFHLURVDTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDYLGH
LWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR RFRUUHUDP HYHQWRV VXEVHTXHQWHV jV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVGLYXOJDGDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
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1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD UHJLVWURX XP
OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR QR YDORU GH 5
PLOK}HV R TXDO IRL DSURYDGR HP DVVHPEOHLD
JHUDO VHQGR TXH L  5 PLOK}HV IRUDP
GHVWLQDGRVjUHVHUYDOHJDOGHTXHWUDWDRDUWLJR
 GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H LL 
5 PLOK}HV IRUDP UHWLGRV D WtWXOR GH UHVHUYD
SDUD LQYHVWLPHQWRV QD IRUPD GR DUWLJR  GD
/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

DL YDORUHV GDV 1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
UHWHQo}HV
GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD UHJLVWURX XP
OXFURV
OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR QR YDORU GH 5
PLOK}HV D VHU DSURYDGR QD $VVHPEOHLD *HUDO
2UGLQiULD SUHYLVWD SDUD R GLD  GH DEULO GH
 'HVWH PRQWDQWH D DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD LUi SURSRU j $VVHPEOHLD *HUDO
2UGLQiULD SUHYLVWD SDUD R GLD  GH DEULO GH
 TXH 5 PLOK}HV VHMDP UHWLGRV D WtWXOR
GH RUoDPHQWR GH FDSLWDO 7HQGR HP YLVWD TXH R
VDOGRGDUHVHUYDOHJDOGD&RPSDQKLDHPGH
GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV RX
 GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD D
DGPLQLVWUDomR HP FXPSULPHQWR DR DUWLJR 
GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QmR LUi
SURSRU D GHVWLQDomR GH SDUWH GR OXFUR DSXUDGR
SDUD R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHSDUDDUHIHULGDUHVHUYD

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD
DGRWDYDFRPR SROtWLFD GHUHWHQomR GH OXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX HVWDWXWR VRFLDO H QD
/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV DXWRUL]DQGR D
DVVHPEOHLD JHUDO D GHOLEHUDU UHWHU SDUFHOD GH
OXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD
SRVVXtD VRPHQWH DV UHVHUYDV REULJDWyULDV
SUHYLVWDVQDOHJLVODomR



D UHJUDV VREUH (P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD
UHWHQomR
GH DGRWDYDFRPR SROtWLFD GHUHWHQomR GH OXFURVDV
OXFURV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX HVWDWXWR VRFLDO H QD
/HL Q  FRQIRUPH DOWHUDGD ³/HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV´  DXWRUL]DQGR D
DVVHPEOHLD JHUDO D GHOLEHUDU UHWHU SDUFHOD GH
OXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD
SRVVXtD VRPHQWH DV UHVHUYDV REULJDWyULDV
SUHYLVWDV QD OHJLVODomR $GLFLRQDOPHQWH D
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSUHWHQGHSURSRUj
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDSUHYLVWDSDUD RGLD
 GH DEULO GH  D GHVWLQDomR GH SDUWH GR
OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR GR H[HUFtFLR SDUD
RUoDPHQWRGHFDSLWDO

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD UHJLVWURX XP
OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR QR YDORU GH 5
PLOK}HV R TXDO IRL DSURYDGR HP DVVHPEOHLD
JHUDO VHQGR TXH 5 PLOK}HV IRUDP
GHVWLQDGRVjUHVHUYDOHJDOGHTXHWUDWDRDUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD
DGRWDYDFRPR SROtWLFD GHUHWHQomR GH OXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX HVWDWXWR VRFLDO H QD
/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV DXWRUL]DQGR D
DVVHPEOHLD JHUDO D GHOLEHUDU UHWHU SDUFHOD GH
OXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD
SRVVXtD VRPHQWH DV UHVHUYDV REULJDWyULDV
SUHYLVWDVQDOHJLVODomR
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(P  GH GH]HPEUR GH  R HVWDWXWR VRFLDO
GD &RPSDQKLD SUHYLD TXH L  GR UHVXOWDGR GR
H[HUFtFLR VHULDP GHGX]LGRV RV SUHMXt]RV
DFXPXODGRV H D SURYLVmR SDUD R LPSRVWR GH
UHQGDGHVWLQDQGRVH L SDUDDFRQVWLWXLomR
GH UHVHUYD OHJDO DWp R Pi[LPR SUHYLVWR HP OHL
LL   SDUD R SDJDPHQWR GR GLYLGHQGR
REULJDWyULRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVH LLL PHGLDQWHSURSRVWD
GD 'LUHWRULD DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR RXYLGR R &RQVHOKR )LVFDO VHULD
GLVWULEXtGRRVDOGRUHPDQHVFHQWHDRVDFLRQLVWDV
FRQIRUPHDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO LL R
VDOGR UHPDQHVFHQWH GR OXFUR WHULD D VXD
GHVWLQDomRLQWHJUDOSURSRVWDQDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV QR SUHVVXSRVWR GH VXD DSURYDomR
SHOD $VVHPEOHLD *HUDO $GLFLRQDOPHQWH R
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHULD GHOLEHUDU
VREUH
D
GHFODUDomR
GH
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRVjFRQWDGHOXFURVDFXPXODGRVRX
GH UHVHUYDV GH OXFURV H[LVWHQWHV QR ~OWLPR
EDODQoR DQXDO RX VHPHVWUDO RX HP SHUtRGRV
LQIHULRUHV GHVGH TXH R WRWDO GRV GLYLGHQGRV
SDJRV HP FDGD VHPHVWUH GR H[HUFtFLR VRFLDO
QmR H[FHGHVVH R PRQWDQWH GDV UHVHUYDV GH
FDSLWDOGHTXHWUDWDRDUWLJRGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV

E UHJUDV VREUH (P  GH GH]HPEUR GH  R HVWDWXWR VRFLDO
GLVWULEXLomR GH GD &RPSDQKLD SUHYLD TXH L  GR UHVXOWDGR GR
GLYLGHQGRV
H[HUFtFLR VHULDP GHGX]LGRV RV SUHMXt]RV
DFXPXODGRV H D SURYLVmR SDUD R LPSRVWR GH
UHQGDGHVWLQDQGRVH L SDUDDFRQVWLWXLomR
GH UHVHUYD OHJDO DWp R Pi[LPR SUHYLVWR HP OHL
LL   SDUD R SDJDPHQWR GR GLYLGHQGR
REULJDWyULRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVH LLL PHGLDQWHSURSRVWD
GD 'LUHWRULD DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR RXYLGR R &RQVHOKR )LVFDO VHULD
GLVWULEXtGRRVDOGRUHPDQHVFHQWHDRVDFLRQLVWDV
FRQIRUPHDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO LL R
VDOGR UHPDQHVFHQWH GR OXFUR WHULD D VXD
GHVWLQDomRLQWHJUDOSURSRVWDQDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV QR SUHVVXSRVWR GH VXD DSURYDomR
SHOD $VVHPEOHLD *HUDO $GLFLRQDOPHQWH R
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHULD GHOLEHUDU
VREUH
D
GHFODUDomR
GH
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRVjFRQWDGHOXFURVDFXPXODGRVRX
GH UHVHUYDV GH OXFURV H[LVWHQWHV QR ~OWLPR
EDODQoR DQXDO RX VHPHVWUDO RX HP SHUtRGRV
LQIHULRUHV GHVGH TXH R WRWDO GRV GLYLGHQGRV
SDJRV HP FDGD VHPHVWUH GR H[HUFtFLR VRFLDO
QmR H[FHGHVVH R PRQWDQWH GDV UHVHUYDV GH
FDSLWDOGHTXHWUDWDRDUWLJRGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  RV SHUFHQWXDLV GDV
UHWHQo}HV HP UHODomR DR OXFUR WRWDO GHFODUDGR
IRUDPRVVHJXLQWHV L IRUDPGHVWLQDGRVj
UHVHUYD OHJDO GH TXH WUDWD R DUWLJR  GD /HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H LL   IRUDP
UHWLGRV D WtWXOR GH RUoDPHQWR GH FDSLWDO QD
IRUPD GR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH   GR OXFUR WRWDO IRUDP
UHWLGRV D WtWXOR GH RUoDPHQWR GH FDSLWDO QD
IRUPD GR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV



DLL SHUFHQWXDLV
HP UHODomR DRV
OXFURV
WRWDLV
GHFODUDGRV

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

(P  GH GH]HPEUR GH  R HVWDWXWR VRFLDO
GD &RPSDQKLD SUHYLD TXH L  GR UHVXOWDGR GR
H[HUFtFLR VHULDP GHGX]LGRV RV SUHMXt]RV
DFXPXODGRV H D SURYLVmR SDUD R LPSRVWR GH
UHQGDGHVWLQDQGRVH L SDUDDFRQVWLWXLomR
GH UHVHUYD OHJDO DWp R Pi[LPR SUHYLVWR HP OHL
LL   SDUD R SDJDPHQWR GR GLYLGHQGR
REULJDWyULRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVH LLL PHGLDQWHSURSRVWD
GD 'LUHWRULD DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR RXYLGR R &RQVHOKR )LVFDO VHULD
GLVWULEXtGRRVDOGRUHPDQHVFHQWHDRVDFLRQLVWDV
FRQIRUPHDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO LL R
VDOGR UHPDQHVFHQWH GR OXFUR WHULD D VXD
GHVWLQDomRLQWHJUDOSURSRVWDQDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV QR SUHVVXSRVWR GH VXD DSURYDomR
SHOD $VVHPEOHLD *HUDO $GLFLRQDOPHQWH R
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHULD GHOLEHUDU
VREUH
D
GHFODUDomR
GH
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRVjFRQWDGHOXFURVDFXPXODGRVRX
GH UHVHUYDV GH OXFURV H[LVWHQWHV QR ~OWLPR
EDODQoR DQXDO RX VHPHVWUDO RX HP SHUtRGRV
LQIHULRUHV GHVGH TXH R WRWDO GRV GLYLGHQGRV
SDJRV HP FDGD VHPHVWUH GR H[HUFtFLR VRFLDO
QmR H[FHGHVVH R PRQWDQWH GDV UHVHUYDV GH
FDSLWDOGHTXHWUDWDRDUWLJRGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH   GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGR WRWDO GHFODUDGR IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYD OHJDO GH TXH WUDWD R DUWLJR  GD /HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
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H SROtWLFD
GHVWLQDomR
UHVXOWDGRV

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

1RV WHUPRV GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV GD
&RPSDQKLD D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX
MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR HVWDUi VXMHLWD j
PDQLIHVWDomR SUpYLD GD %1'(6 3DUWLFLSDo}HV
6$
±
%1'(63$5
FDVR
LPSOLTXH
LPHGLDWDPHQWHDSyVDH[HFXomRGHUHIHULGRDWR
HP UHODomR 'tYLGD /tTXLGD(%,7'$ GD
&RPSDQKLD VXSHULRU D L  [ FRQVLGHUDQGR
HQGLYLGDPHQWRV FRQWUDWDGRV SDUD SURMHWRV
GXUDQWH D VXD IDVH GH FRQVWUXomR VHQGR HVVD
IDVH FRPSUHHQGLGD SHOR SHUtRGR HQWUH D
FRQWUDWDomR GD RSHUDomR GH HQGLYLGDPHQWR DWp
R WpUPLQR GR SUD]R GH  DQR DSyV R LQtFLR GD
RSHUDomRFRPHUFLDOGRUHVSHFWLYRSURMHWR H LL 
[ VHP FRQVLGHUDU RV HQGLYLGDPHQWRV
LQGLFDGRVQRLWHP L DFLPDVHQGRRFiOFXORGRV
LWHQV L  H LL  VHPSUH FRQVLGHUDGRV HP EDVHV
FRQVROLGDGDV 'H DFRUGR FRP DV GHErQWXUHV D
&RPSDQKLD QmR SRGHUi HIHWXDU GHFODUDomR GH
GLYLGHQGRVDFLPDGRPtQLPRREULJDWyULRVHPSUH
TXH HVWLYHU HP GHVFXPSULPHQWR FRP TXDOTXHU
REULJDomR SHFXQLiULD SUHYLVWD QD HVFULWXUD GH
HPLVVmR QR FRQWUDWR GH GLVWULEXLomR HRX QRV
GHPDLVGRFXPHQWRVGDRIHUWDVHPSUHMXt]RGDV
GLVSRVLo}HVGD/HLQ

(P  GH GH]HPEUR GH  D SROtWLFD GH
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV GD &RPSDQKLD
FRQVLGHUDYD D GLVWULEXLomR GH SHOR PHQRV 
YLQWH H FLQFR SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR XPD
YH] DR DQR 3RUpP D &RPSDQKLD SRGHULD
PHGLDQWH GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR DQWHFLSDU D GLVWULEXLomR GR OXFUR
DSXUDGR VHPHVWUDOPHQWH RX HP SHUtRGRV
LQIHULRUHV

GH (PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmR (PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmR (PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmR
GH SRVVXtD SROtWLFD HVSHFtILFD TXH WUDWDVVH VREUH SRVVXtD SROtWLFD HVSHFtILFD TXH WUDWDVVH VREUH SRVVXtD SROtWLFD HVSHFtILFD TXH WUDWDVVH VREUH
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV

1RV WHUPRV GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV GD
&RPSDQKLD D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX
MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR HVWDUi VXMHLWD j
PDQLIHVWDomR SUpYLD GD %1'(6 3DUWLFLSDo}HV
6$
±
%1'(63$5
FDVR
LPSOLTXH
LPHGLDWDPHQWHDSyVDH[HFXomRGHUHIHULGRDWR
HP UHODomR 'tYLGD /tTXLGD(%,7'$ GD
&RPSDQKLD VXSHULRU D L  [ FRQVLGHUDQGR
HQGLYLGDPHQWRV FRQWUDWDGRV SDUD SURMHWRV
GXUDQWH D VXD IDVH GH FRQVWUXomR VHQGR HVVD
IDVH FRPSUHHQGLGD SHOR SHUtRGR HQWUH D
FRQWUDWDomR GD RSHUDomR GH HQGLYLGDPHQWR DWp
R WpUPLQR GR SUD]R GH  DQR DSyV R LQtFLR GD
RSHUDomRFRPHUFLDOGRUHVSHFWLYRSURMHWR H LL 
[ VHP FRQVLGHUDU RV HQGLYLGDPHQWRV
LQGLFDGRVQRLWHP L DFLPDVHQGRRFiOFXORGRV
LWHQV L  H LL  VHPSUH FRQVLGHUDGRV HP EDVHV
FRQVROLGDGDV 'H DFRUGR FRP DV GHErQWXUHV D
&RPSDQKLD QmR SRGHUi HIHWXDU GHFODUDomR GH
GLYLGHQGRVDFLPDGRPtQLPRREULJDWyULRVHPSUH
TXH HVWLYHU HP GHVFXPSULPHQWR FRP TXDOTXHU
REULJDomR SHFXQLiULD SUHYLVWD QD HVFULWXUD GH
HPLVVmR QR FRQWUDWR GH GLVWULEXLomR HRX QRV
GHPDLVGRFXPHQWRVGDRIHUWDVHPSUHMXt]RGDV
GLVSRVLo}HVGD/HLQ

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

G UHVWULo}HV j 1RV WHUPRV GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV GD
GLVWULEXLomR GH &RPSDQKLD D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX
GLYLGHQGRV
MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR HVWDUi VXMHLWD j
PDQLIHVWDomR SUpYLD GD %1'(6 3DUWLFLSDo}HV
6$
±
%1'(63$5
FDVR
LPSOLTXH
LPHGLDWDPHQWHDSyVDH[HFXomRGHUHIHULGRDWR
HP UHODomR 'tYLGD /tTXLGD(%,7'$ GD
&RPSDQKLD VXSHULRU D L  [ FRQVLGHUDQGR
HQGLYLGDPHQWRV FRQWUDWDGRV SDUD SURMHWRV
GXUDQWH D VXD IDVH GH FRQVWUXomR VHQGR HVVD
IDVH FRPSUHHQGLGD SHOR SHUtRGR HQWUH D
FRQWUDWDomR GD RSHUDomR GH HQGLYLGDPHQWR DWp
R WpUPLQR GR SUD]R GH  DQR DSyV R LQtFLR GD
RSHUDomRFRPHUFLDOGRUHVSHFWLYRSURMHWR H LL 
[ VHP FRQVLGHUDU RV HQGLYLGDPHQWRV
LQGLFDGRVQRLWHP L DFLPDVHQGRRFiOFXORGRV
LWHQV L  H LL  VHPSUH FRQVLGHUDGRV HP EDVHV
FRQVROLGDGDV 'H DFRUGR FRP DV GHErQWXUHV D
&RPSDQKLD QmR SRGHUi HIHWXDU GHFODUDomR GH
GLYLGHQGRVDFLPDGRPtQLPRREULJDWyULRVHPSUH
TXH HVWLYHU HP GHVFXPSULPHQWR FRP TXDOTXHU
REULJDomR SHFXQLiULD SUHYLVWD QD HVFULWXUD GH
HPLVVmR QR FRQWUDWR GH GLVWULEXLomR HRX QRV
GHPDLVGRFXPHQWRVGDRIHUWDVHPSUHMXt]RGDV
GLVSRVLo}HVGD/HLQ

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
(P  GH GH]HPEUR GH  D SROtWLFD GH
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV GD &RPSDQKLD
FRQVLGHUDYD D GLVWULEXLomR GH SHOR PHQRV 
YLQWH H FLQFR SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR XPD
YH] DR DQR 3RUpP D &RPSDQKLD SRGHULD
PHGLDQWH GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR DQWHFLSDU D GLVWULEXLomR GR OXFUR
DSXUDGR VHPHVWUDOPHQWH RX HP SHUtRGRV
LQIHULRUHV



F SHULRGLFLGDGH (P  GH GH]HPEUR GH  D SROtWLFD GH
GDV GLVWULEXLo}HV GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV GD &RPSDQKLD
GHGLYLGHQGRV
FRQVLGHUDYD D GLVWULEXLomR GH SHOR PHQRV 
YLQWH H FLQFR SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR XPD
YH] DR DQR 3RUpP D &RPSDQKLD SRGHULD
PHGLDQWH GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR DQWHFLSDU D GLVWULEXLomR GR OXFUR
DSXUDGR VHPHVWUDOPHQWH RX HP SHUtRGRV
LQIHULRUHV
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Montante

24/07/2019

28.701.263,54

Preferencial Classe A

Preferencial

Preferencial

Ordinária

18.661.547,92

Preferencial Classe A

Ordinária

Juros Sobre Capital Próprio
24/07/2019

14.674.682,45

7.529.166,82

4.895.659,86

22.568.588,38

30/11/2017

10/01/2018

10/01/2018

30/11/2017

Preferencial Classe A

Preferencial

Ordinária

59.059.787,16

Preferencial Classe A

Preferencial

23.633.918,32

36.348.716,91

20.923.258,44

13.604.292,62

38.400.645,32

71.908.241,76

Ordinária

46.754.704,31

25/07/2018

25/07/2018

35.217.760,17

54.164.543,45

Montante

Preferencial

28.891.377,02

30/11/2017

30/11/2017

25/09/2017

25/09/2017

25/05/2017

25/05/2017

Pagamento dividendo

24/04/2018

18.367.000,00

337.486.000,00

25/05/2017

25/05/2017

25/05/2017

25/05/2017

25/11/2016

25/11/2016

27/09/2016

27/09/2016

27/06/2016

27/06/2016

Pagamento dividendo

20/04/2017

21.021.000,00

400.017.000,00

23,020000

100,000000

400.017.000,00

Exercício social 31/12/2016

Ordinária

Preferencial Classe A

Preferencial Classe A

Preferencial

Ordinária

2.677.903,31

Preferencial Classe A

Preferencial
18.785.923,88

1.741.242,29

62.052.261,05

Ordinária

40.348.887,92

Preferencial Classe A

24/07/2019

24/07/2019

52.529.751,51

80.790.203,34

Montante

Preferencial

47.640.370,75

Preferencial

22/11/2018

22/11/2018

10/10/2018

10/10/2018

25/07/2018

25/07/2018

Pagamento dividendo

25/04/2019

8.410.000,00

19,580000

97,550000

345.949.000,00

Exercício social 31/12/2017

Ordinária

30.975.746,43

Ordinária

Preferencial Classe A

15.519.475,15

23.868.788,82

Ordinária

40.859.299,09

Preferencial

Preferencial Classe A

Ordinária

62.841.170,33

Preferencial Classe A

Preferencial

41.691.200,80

27.107.598,96

Preferencial Classe A

Ordinária

Preferencial

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

337.867.000,00

18,250000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Dividendo distribuído total

97,570000

346.277.000,00

Exercício social 31/12/2018

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

$&RPSDQKLDQmRGHFODURXGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRHPFRQWUDSDUWLGDjVFRQWDVGH
OXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDVGHOXFURVFRQVWLWXtGDVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHH
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31/12/2018

Exercício Social

6.079.131,00

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

3.7 - Nível de endividamento
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Índice de Endividamento

Tipo de índice

3,99030833
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

Garantia Real

Quirografárias

Financiamento

Financiamento

Outras garantias ou
privilégios

120.927.000,00

56.487.000,00

64.440.000,00

Inferior a um ano

2.300.360.000,00

1.978.705.000,00

321.655.000,00
1.007.261.000,00

802.336.000,00

204.925.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

699.380.000,00

-4.513.000,00

703.893.000,00

Superior a cinco anos

4.127.928.000,00

2.833.015.000,00

1.294.913.000,00

Total

Versão : 1
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As informações acima referem-se às informações contábeis consolidadas da Companhia. O total demonstrado na tabela acima considera o saldo de empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não
circulante).

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2018)

3.8 - Obrigações
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3.9 - Outras informações relevantes

1RV FRQWUDWRV GH GtYLGDV GD &RPSDQKLD H[LVWHP FOiXVXODV GH LQDGLPSOHPHQWR FUX]DGR TXH VmR
FRQGLo}HVSDGU}HVHPLQVWUXPHQWRVGHILQDQFLDPHQWRHPJHUDOFXMRGHVFXPSULPHQWRSHORGHYHGRU
SRGHUHVXOWDUQDGHFODUDomRGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGRVDOGRHPDEHUWRGHGHWHUPLQDGDGtYLGD
TXH SRU VXD YH] SRGHUi FRQVWLWXLU KLSyWHVH GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GH RXWUDV GtYLGDV
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD p GHYHGRUD HP HPLVV}HV GH GHErQWXUHV VLPSOHV DVVLP FRPR
ILQDQFLDPHQWRV WRPDGRV MXQWR DR %1'(6 DR %DQFR GR %UDVLO H GHErQWXUHV LQFHQWLYDGDV SDUD
FRQVWUXomR GRV SDUTXHV GR &RPSOH[R (yOLFR $OWR 6HUWmR ,, QD FRQWURODGD $(6 7LHWr (yOLFD 6$
FXMRV LQVWUXPHQWRV FRQWHPSODP KLSyWHVHV GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR DXWRPiWLFR GD UHVSHFWLYD
GtYLGDHPFDVRGHGHFODUDomRGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHRXWUDVGtYLGDV$&RPSDQKLDQmRWHP
FRPRJDUDQWLUTXHQmRLUiFRQWUDLURXWUDVGtYLGDVFXMRVLQVWUXPHQWRVFRQWUDWRVSUHYHMDPFOiXVXODGH
LQDGLPSOHPHQWR FUX]DGR EHP FRPR QmR SRGH JDUDQWLU TXH DV GtYLGDV FRUUHVSRQGHQWHV QmR
YHQFHUmR DQWHFLSDGDPHQWH 1D KLSyWHVH GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GDV VXDV GtYLGDV RV VHXV
DWLYRV H IOX[R GH FDL[D SRGHUmR VHU LQVXILFLHQWHV SDUD TXLWDU R VDOGR GHYHGRU GRV UHVSHFWLYRV
LQVWUXPHQWRVFRQWUDWRVYLJHQWHVjpSRFD
2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODWLYDVDRLWHP
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDRFiOFXORGRYDORUSDWULPRQLDOGDDomRFRQIRUPHUHFRPHQGDGRQR2ItFLR
&LUFXODU&906(31 XWLOL]DQGR R YDORU GR SDWULP{QLR OtTXLGR LQIRUPDGR QDV ~OWLPDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV UHODFLRQDGDV DR GLUHLWR GH UHFHVVR SHUPLWLQGR DR LQYHVWLGRU D
UHFRQFLOLDomRGHVWHVQ~PHURV
([FOXVLYDPHQWH SDUD ILQV GH GLUHLWR GH UHFHVVR D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R YDORU GH HYHQWXDLV
GLYLGHQGRVGHFODUDGRVHDLQGDQmRSDJRVDSyVDGDWDEDVHGDDSXUDomRGRSDWULP{QLROtTXLGRGHYD
VHU VXEWUDtGR 'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD UHJLVWURX HP  GH GH]HPEUR GH  GLYLGHQGRV
DGLFLRQDLV SURSRVWRV QR YDORU GH 5 PLOK}HV TXH VHUmR DSURYDGRV HP $VVHPEOHLD *HUDO
2UGLQiULDSUHYLVWDSDUDRFRUUHUHPGHDEULOGH
HPPLOK}HVH[FHWRYDORUSDWULPRQLDOSRUDomR 
3DWULP{QLROtTXLGR
 'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
3DWULP{QLROtTXLGRDMXVWDGR
4XDQWLGDGHGHDo}HV 2131 
9DORUSDWULPRQLDOSRUDomR

'H]
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2 LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HQYROYH D H[SRVLomR D
GHWHUPLQDGRVULVFRV$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRHPTXDOTXHUYDORUPRELOLiULR
GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD RV SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV GHYHP DQDOLVDU FXLGDGRVDPHQWH WRGDV DV
LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV ULVFRV PHQFLRQDGRV DEDL[R H DV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD H UHVSHFWLYDV QRWDV H[SOLFDWLYDV 2V QHJyFLRV VLWXDomR
ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] HRX QHJyFLRV IXWXURV GD &RPSDQKLD
SRGHUmR VHU DIHWDGRV GH PDQHLUD DGYHUVD SRU TXDOTXHU GRV IDWRUHV GH ULVFR GHVFULWRV D VHJXLU 2
SUHoRGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHUiGLPLQXLUHPUD]mRGH
TXDOTXHUGHVVHVHRXGHRXWURVIDWRUHVGHULVFRKLSyWHVHVHPTXHRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHVSRGHUmR
SHUGHU VXEVWDQFLDO RX WRWDOPHQWH R VHX LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD 2V ULVFRV GHVFULWRV DEDL[R VmR DTXHOHV TXH D &RPSDQKLD FRQKHFH H DFUHGLWD TXH QD
GDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRGHPDIHWDUD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVDGYHUVDPHQWH
$OpPGLVVRULVFRVDGLFLRQDLVQmRFRQKHFLGRVRXFRQVLGHUDGRVLUUHOHYDQWHVSHOD&RPSDQKLDQDGDWD
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWDPEpPSRGHUmRDIHWDUD&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWH
3DUDRVILQVGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´H[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHPDQHLUDGLYHUVD
RX VH R FRQWH[WR DVVLP R H[LJLU D PHQomR DR IDWR GH TXH XP ULVFR LQFHUWH]D RX SUREOHPD SRGHUi
FDXVDURXWHURXFDXVDUiRXWHUi³HIHLWRDGYHUVR´RX³HIHLWRQHJDWLYR´SDUDD&RPSDQKLDRXH[SUHVV}HV
VLPLODUHV VLJQLILFD TXH WDO ULVFR LQFHUWH]D RX SUREOHPD SRGHUi RX SRGHULD FDXVDU HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWH QD QRVVD SDUWLFLSDomR QR PHUFDGR QD QRVVD UHSXWDomR QRV QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] HRX QHJyFLRV IXWXURV GD &RPSDQKLD H GDV VXDV
FRQWURODGDV EHP FRPR QR SUHoR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD ([SUHVV}HV
VLPLODUHVLQFOXtGDVQHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´GHYHPVHUFRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR
1mR REVWDQWH D VXEGLYLVmR GHVWD VHomR ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ GHWHUPLQDGRV IDWRUHV GH ULVFR TXH
HVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVLWHQV
D  j&RPSDQKLD
A construção, expansão e operação das instalações e equipamentos de geração de energia
da Companhia envolvem riscos significativos que podem afetar adversamente seus
negócios, resultados operacionais e situação financeira.
$ &RPSDQKLD HVWi DWXDOPHQWH HQJDMDGD QD FRQVWUXomR GD VHJXQGD IDVH GH VHX &RPSOH[R 6RODU
2XURHVWHHQDFRQVWUXomRGHSHTXHQRVSDUTXHVGHJHUDomRGLVWULEXtGD$FRQVWUXomRH[SDQVmRH
RSHUDomRGHLQVWDODo}HVHHTXLSDPHQWRVSDUDDJHUDomRGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDEHPFRPRD
FRQFOXVmRGHSURMHWRVGHQWURGRVSUD]RVHRUoDPHQWRVHQYROYHPPXLWRVULVFRVLQFOXLQGR
•

GLILFXOGDGH HP REWHU PDQWHU RX UHQRYDU WHPSHVWLYDPHQWH DXWRUL]Do}HV H DSURYDo}HV
JRYHUQDPHQWDLVH[LJLGDVSHODUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

•

UHVWULo}HV DPELHQWDLV RX DOWHUDo}HV QD OHJLVODomR DPELHQWDO HQVHMDQGR D FULDomR GH QRYDV
REULJDo}HVHFXVWRVDRVSURMHWRV

•

LQGLVSRQLELOLGDGHGHHTXLSDPHQWRVHGRVVLVWHPDVGHJHUDomRHRXWUDQVPLVVmR

•

VLQLVWURV TXH YHQKDP D RFRUUHU FRQRVFR HRX FRP QRVVDV FRQWURODGDV SURYHQLHQWHV GH
SUREOHPDVGHHTXLSDPHQWRVRXRXWURVWLSRVGHVLQLVWURVTXDLVTXHU

•

SUREOHPDV QD IDVH GH SODQHMDPHQWR H FRQVWUXomR GH SURMHWRV GH H[SDQVmR RX QRYRV
LQYHVWLPHQWRV WDLV FRPR SDUDOLVDo}HV DWUDVRV GH IRUQHFHGRUHV RX SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV
JUHYHV RX SDUDOLVDo}HV GH WUDEDOKR FRQGLo}HV JHROyJLFDV H PHWHRUROyJLFDV LQHVSHUDGDV
LQFHUWH]DV SROtWLFDV H DPELHQWDLV SUREOHPDV GH OLTXLGH] GH TXDLVTXHU GH SDUFHLURV H
VXEFRQWUDWDGRVGD&RPSDQKLD

•

SUREOHPDV DPELHQWDLV QmR SUHYLVWRV RV TXDLV SRGHP JHUDU D QHFHVVLGDGH GH DGRomR GH
PHGLGDVFRPSHQVDWyULDVHLQYHVWLPHQWRVGHYDORUHVVLJQLILFDWLYRV

•

SUREOHPDVLQHVSHUDGRVGHVHJXUDQoDHQJHQKDULDUHJXODWyULRVHRXGHDPELHQWDLVQmRSUHYLVWRV
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•

FXVWRVH[FHGHQWHVQmRSUHYLVWRVQDFRQVWUXomRHRSHUDomRGDVLQVWDODo}HV

•

LQGLVSRQLELOLGDGHGHILQDQFLDPHQWRVDGHTXDGRV

•

DOWHUDo}HVUHJXODWyULDVTXHLPSDFWHPQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVQHJyFLRV

•

LQFDSDFLGDGHGHREWHURXPDQWHUDSRVVHVHUYLGmRHRXDWLWXODULGDGHGRVLPyYHLVQHFHVViULRV
SDUD D LPSODQWDomR GRV SURMHWRV GHQWUR GRV SUD]RV H SUHoRV LQLFLDOPHQWH SUHYLVWRV VHMD SRU
DWUDVRVQRVSURFHGLPHQWRVGHUHJXODUL]DomRIXQGLiULDQDDTXLVLomRRXDUUHQGDPHQWRGHWHUUDV
RX DLQGD SRU GLILFXOGDGH GH REWHQomR GH RUGHP MXGLFLDO SDUD LPLVVmR GH SRVVH QRV LPyYHLV
GHQWUHRXWURVIDWRUHV

•

GLILFXOGDGH GH UHJXODUL]DomR GH GRFXPHQWDomR TXH FRPSURYH D SURSULHGDGH GD WHUUD H D VXD
UHJXODULGDGH EHP FRPR D UHJXODULGDGH GDV FRQVWUXo}HV H[LVWHQWHV SHUDQWH RV yUJmRV
FRPSHWHQWHVH

•

LQWHUYHQomR GRV yUJmRV FRPSHWHQWHV GR JRYHUQR IHGHUDO WDLV FRPR R ,QVWLWXWR GR 3DWULP{QLR
+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDO±,3+$1

&DVR HQIUHQWH HVVHV RX RXWURV SUREOHPDV VLJQLILFDWLYRV UHODFLRQDGRV D TXDOTXHU XP GH VHXV
SURMHWRV H LQYHVWLPHQWRV D &RPSDQKLD SRGH QmR FRQVHJXLU JHUDU HQHUJLD HP TXDQWLGDGH
FRPSDWtYHOFRPVXDVSURMHo}HVRXREULJDo}HVSHUDQWHVHXVFOLHQWHVHSRGHQmRFRQVHJXLUDWHQGHU
j GHPDQGD H[LJLGD VHQGR QHFHVViULD SDUD DOJXQV GRV FRQWUDWRV GD &RPSDQKLD D FRPSUD GH
HQHUJLD FRUUHVSRQGHQWH QR PHUFDGR OLYUH H SDUD RXWURV UHVVDUFLPHQWR SRU GHVYLR QHJDWLYR GH
JHUDomR R TXH SRGHUi WHU XP HIHLWR SUHMXGLFLDO VREUH D VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
Eventual falha em alguns dos empreendimentos ou rompimento de barragens da Companhia
pode causar danos às comunidades próximas a jusante.
2 URPSLPHQWR RX JDOJDPHQWR GDV EDUUDJHQV GDV LQVWDODo}HV GD &RPSDQKLD SRGHUi FDXVDU
LQXQGDo}HV H GDQRV QDV SURSULHGDGHV YL]LQKDV GDQRV DPELHQWDLV H DWp PHVPR DFLGHQWHV FRPD
SRSXODomR 1HVVDV KLSyWHVHV D &RPSDQKLD SRGH VHU DFLRQDGD MXGLFLDOPHQWH FRP SHGLGRV GH
LQGHQL]DomR H SRGH VHU OHYDGD D UHDOL]DU D UHSDUDomR GH HYHQWXDLV GDQRV FDXVDGRV DR PHLR
DPELHQWH LQFOXVLYH SRU PHLR GH Do}HV FLYLV S~EOLFDV R TXH FRQVHTXHQWHPHQWH SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWH D VXD VLWXDomR ILQDQFHLUD RSHUDFLRQDO H UHSXWDFLRQDO 1D HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD
SRGHUmR VHU DSOLFDGDV SHQDOLGDGHV j &RPSDQKLD SHOR yUJmR DPELHQWDO UHVSRQViYHO DOpP GH
H[LJrQFLDV WpFQLFDV H SHQDOLGDGHV TXH SRGHP HQYROYHU R HPEDUJR H SDUDOLVDomR GDV VXDV
DWLYLGDGHV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H IXQFLRQiULRV SRGHUmR VHU
UHVSRQVDELOL]DGRV FULPLQDOPHQWH SHOR UHVXOWDGR GR URPSLPHQWR GH VXDV EDUUDJHQV R TXH SRGHUi
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHDLPDJHPHUHSXWDomRGD&RPSDQKLD
A ocorrência de fatos que interfiram no bom funcionamento da UHE Água Vermelha pode vir
a afetar adversamente a capacidade da Companhia em gerar energia elétrica.
$ 8+( ÈJXD 9HUPHOKD ORFDOL]DGD QRV PXQLFtSLRV GH 2XURHVWH (VWDGR GH 6mR 3DXOR H ,WXUDPD
(VWDGRGH0LQDV*HUDLVpDPDLRUXVLQDKLGUHOpWULFDGD&RPSDQKLDUHSUHVHQWDQGRLQGLYLGXDOPHQWH
PDLVGHGDFDSDFLGDGHLQVWDODGDGHWRGDVDVXVLQDVKtGULFDVGD&RPSDQKLDHPDLVGH
GD FDSDFLGDGH LQVWDODGD WRWDO GD &RPSDQKLD $ RFRUUrQFLD GH GLILFXOGDGHV FRP D RSHUDomR HRX
PDQXWHQomR GD XVLQD KLGUHOpWULFD GH ÈJXD 9HUPHOKD EHP FRPR ULVFRV FOLPiWLFRV H DV
FRQVHTXHQWHV YDULDo}HV GH FKXYDV H DIOXrQFLDV SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH D FDSDFLGDGH GH
JHUDU HQHUJLD HP TXDQWLGDGH FRPSDWtYHO FRP DV SURMHo}HV RX REULJDo}HV GHFRUUHQWHV GRV
FRQWUDWRVGHYHQGDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDRTXHSRGHWHUXPHIHLWRQHJDWLYRHPVXDVLWXDomR
ILQDQFHLUDHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
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A cobertura de seguro da Companhia pode ser insuficiente para cobrir possíveis perdas
relacionadas a riscos operacionais e qualquer excesso acima do seu valor de cobertura pode ter
um efeito adverso na condição financeira e nos resultados das operações da Companhia. As
apólices de seguro contratadas pela Companhia poderão não cobrir totalmente essas perdas e
danos e a cobertura de seguro pode não estar disponível no futuro.
2 QHJyFLR GD &RPSDQKLD HVWi VXMHLWR D YiULRV ULVFRV H SHULJRV LQFOXLQGR DFLGHQWHV LQGXVWULDLV
GLVSXWDV WUDEDOKLVWDV PXGDQoDV QR DPELHQWH UHJXODWyULR ULVFRV DPELHQWDLV H FOLPiWLFRV H RXWURV
IHQ{PHQRVQDWXUDLV4XDOTXHUGDQRVRIULGRHPH[FHVVRGHTXDQWLDVGHFREHUWXUDOLPLWDGDRXHP
UHODomRDHYHQWRVQmRVHJXUDGRVQmRVHULDFREHUWRSRUVXDVDSyOLFHVGHVHJXURHD&RPSDQKLD
DUFDULD FRP R LPSDFWR GH WDLV SHUGDV TXH SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR VREUH D VXD FRQGLomR
ILQDQFHLUDHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
2 VHJXUR GH UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO JHUDO FRQWUD WHUFHLURV GD &RPSDQKLD SRGH QmR VHU VXILFLHQWH
SDUDFREULUWRWDOPHQWHRVGDQRVUHVXOWDQWHVGHVHUYLoRVGHJHUDomRGHHQHUJLDLQDGHTXDGRVRTXH
SRGHUiDIHWDUD&RPSDQKLDQHJDWLYDPHQWH$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUFRQWUDWDU
VHJXUR HP WHUPRV VLPLODUHV QR IXWXUR 'HVVD IRUPD RV VHXV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV
SRGHUmRVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH
A Companhia é responsável por quaisquer perdas e danos causados a terceiros resultantes
da não prestação e/ou prestação de serviço inadequado de geração de energia por suas
unidades de geração, como, por exemplo, interrupções e/ou falhas.
'H DFRUGR FRP D OHJLVODomR EUDVLOHLUD H D UHJXODomR GD $JrQFLD 1DFLRQDO GH (QHUJLD (OpWULFD
³$1((/´  D &RPSDQKLD FRPR SUHVWDGRUD GH VHUYLoRV S~EOLFRV p HVWULWDPHQWH UHVSRQViYHO SRU
SHUGDV H GDQRV GLUHWRV H LQGLUHWRV UHVXOWDQWHV GD SUHVWDomR LQDGHTXDGD GH VHUYLoRV WDLV FRPR
GDQRV GHFRUUHQWHV GH IDOKDV QD RSHUDomR GH VXDV XVLQDV LQWHUUXSo}HV RX GLVW~UELRV HP VHXV
VLVWHPDVGHJHUDomR
&DVR VHMDP LPSRVWDV REULJDo}HV LQGHQL]DWyULDV RULXQGDV GH WDO UHVSRQVDELOLGDGH j &RPSDQKLD
HVWDV SRGHUmR DFDUUHWDU HP XP HIHLWR VXEVWDQFLDO H DGYHUVR QD FRQGXomR GRV QHJyFLRV QRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHQDFRQGLomRILQDQFHLUDHUHSXWDFLRQDOGD&RPSDQKLD
A Companhia tem a obrigação de concluir o saldo remanescente da obrigação de expansão da
capacidade instalada do seu sistema de geração de energia dentro do Estado de São Paulo
até 2024, e caso não consiga cumprir tais obrigações, a Companhia poderá receber uma nova
discussão judicial envolvendo perdas e danos pelo não cumprimento do acordo judicial.
1RVWHUPRVGRLWHP;,;GDVHVVmRGR(GLWDOQ6)GHSULYDWL]DomRGD&RPSDQKLDDSyV
DTXLVLomRGHVHXEORFRGHFRQWUROHQRkPELWRGRSURFHVVRGHSULYDWL]DomRD&RPSDQKLDDVVXPLXD
REULJDomR GH H[SDQGLU D FDSDFLGDGH LQVWDODGD GR VHX VLVWHPD GH JHUDomR GH HQHUJLD GHQWUR GR
(VWDGR GH 6mR 3DXOR HP SHOR PHQRV  DSUR[LPDGDPHQWH 0:  QR SHUtRGR GH RLWR DQRV
FRQWDGRVDSDUWLUGDDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRGHJHUDomRFHOHEUDGRFRPD$1((/HP
 GH GH]HPEUR GH  ³&RQWUDWR GH &RQFHVVmR´  DWp  GH GH]HPEUR GH  RX DGTXLULU R
HTXLYDOHQWH HP HQHUJLD GH WHUFHLURV GHVGH TXH WDO HQHUJLD VHMD SURYHQLHQWH GH QRYRV
HPSUHHQGLPHQWRVFRQVWUXtGRVQR(VWDGRGH6mR3DXORSRUSUD]RVXSHULRUDFLQFRDQRV
(P  GH DJRVWR GH  R (VWDGR GH 6mR 3DXOR SURS{V DomR MXGLFLDO FRQWUD D &RPSDQKLD
SOHLWHDQGRRFXPSULPHQWRGDREULJDomRGD&RPSDQKLDGHH[SDQGLUDFDSDFLGDGHLQVWDODGDGRVHX
VLVWHPDGHJHUDomRHPQRPtQLPRRXHPFDVRGHQmRFXPSULPHQWRGDUHIHULGDREULJDomRR
SDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRSRUHYHQWXDLVSHUGDVHGDQRV(PGHRXWXEURGHIRLFHOHEUDGR
DFRUGRFRP(VWDGRGH6mR3DXORSRUPHLRGRTXDOIRLFRQFHGLGRSUD]RGHDGLFLRQDOGHVHLVDQRVj
&RPSDQKLDDSDUWLUGDDVVLQDWXUDGR$FRUGRSDUDFRQFOXVmRGRVDOGRUHPDQHVFHQWHGDREULJDomR
GHH[SDQVmRGHVXDFDSDFLGDGHGHJHUDomRHPWHUULWyULRSDXOLVWD
6HDSyVWDOSHUtRGRD&RPSDQKLDQmRFRQFOXLUDH[SDQVmRGDFDSDFLGDGHLQVWDODGDGRVHXVLVWHPD
GH JHUDomR GH HQHUJLD GHQWUR GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR XPD QRYD GLVFXVVmR MXGLFLDO HQYROYHQGR
SHUGDV H GDQRV SHOR QmR FXPSULPHQWR GR DFRUGR MXGLFLDO SRGHUi VHU LQLFLDGD SHOR (VWDGR GH 6mR
3DXOR R TXH SRGH LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH RV QHJyFLRV R UHVXOWDGR ILQDQFHLUR H D LPDJHP GD
&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGRWHPDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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Decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou procedimentos arbitrais
podem causar efeitos adversos nos negócios, condição financeira e resultados operacionais
da Companhia.
$&RPSDQKLDpUpHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVHDUELWUDLVGHQDWXUH]DFtYHOWULEXWiULD
WUDEDOKLVWDUHJXODWyULDHDPELHQWDOFXMRVUHVXOWDGRVQmRVHSRGHJDUDQWLUTXHOKHVHUmRIDYRUiYHLV
$VSURYLV}HVFRQVWLWXtGDVSRGHPVHULQVXILFLHQWHVSDUDID]HUIUHQWHDRFXVWRWRWDOGHFRUUHQWHGRV
SURFHVVRV $GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD SRGH HVWDU VXMHLWD D FRQWLQJrQFLDV SRU RXWURV PRWLYRV
TXH D REULJXHP D GHVSHQGHU YDORUHV VLJQLILFDWLYRV 'HFLV}HV FRQWUiULDV DRV LQWHUHVVHV GD
&RPSDQKLD TXH HYHQWXDOPHQWH DOFDQFHP YDORUHV VXEVWDQFLDLV RX LPSHoDP D UHDOL]DomR GH
QHJyFLRVFRQIRUPHLQLFLDOPHQWHSODQHMDGRVSRGHUmRFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRQRVVHXVQHJyFLRV
FRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
O grau de endividamento da Companhia, bem como as disposições restritivas em seus
contratos financeiros (covenants) poderão afetar negativamente a capacidade de operar o
negócio da Companhia e de efetuar o pagamento de suas dívidas. Qualquer inadimplemento
decorrente de descumprimento de obrigações contratuais da Companhia nos termos de
seus contratos de financiamento poderá afetá-la substancial e negativamente.
$ GtYLGD EUXWD TXH FRUUHVSRQGH D VRPD GD FRQWD GH HPSUpVWLPR ILQDQFLDPHQWR H GHEHQWXUHV
FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH  GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  HUD GH 5
PLOK}HV 6XMHLWR DRV WHUPRV GH VHXV LQVWUXPHQWRV GH GtYLGD H DSURYDo}HV UHJXODWyULDV D
&RPSDQKLD SRGHUi LQFRUUHU HP GtYLGD DGLFLRQDO QR IXWXUR SDUD DPRUWL]DU SDUWH GH VXDV GtYLGDV
H[LVWHQWHV FRQIRUPH VH WRUQHP GHYLGDV EHP FRPR SRGHUi LQFRUUHU HP GtYLGD DGLFLRQDO
SHULRGLFDPHQWHSDUDILQDQFLDULQYHVWLPHQWRVRXSDUDRXWURVILQVVXMHLWRjVUHVWULo}HVDSOLFiYHLVjV
VXDVGtYLGDVDWXDLV
$OpPGLVVRDOJXQVGRVFRQWUDWRVGH ILQDQFLDPHQWRGD&RPSDQKLD FRQWrPFOiXVXODVUHVWULWLYDVTXH
LPS}HP UHVWULo}HV RSHUDFLRQDLV H RXWUDV UHVWULo}HV DR VHX QHJyFLR (P HVSHFLDO DOJXPDV GHVVDV
FOiXVXODV LPSHGHP D &RPSDQKLD GH LQFRUUHU HP GtYLGD DGLFLRQDO RX HIHWXDU SDJDPHQWRV UHVWULWRV
LQFOXLQGRDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVFDVRDOJXQVtQGLFHVILQDQFHLURVHWHVWHVILQDQFHLURVQmRVHMDP
FXPSULGRV (VVHV tQGLFHV H WHVWHV ILQDQFHLURV WrP FRPR EDVH R DWLQJLPHQWR GH FHUWRV QtYHLV GH
(%,7'$ DMXVWDGR FDOFXODGR GH DFRUGR FRP RV FULWpULRV FRQWLGRV HP VHXV LQVWUXPHQWRV GH GtYLGD 
GHVSHVDVGHMXURVHQGLYLGDPHQWRWRWDOHOXFUROtTXLGR(VVHVtQGLFHVHWHVWHVILQDQFHLURVVmRWHVWHV
GHPDQXWHQomRRTXHVLJQLILFDTXHD&RPSDQKLDGHYHFXPSULORVFRQWLQXDPHQWHWRGRVRVDQRVSDUD
QmRGHVFXPSULUVXDVREULJDo}HVGHGtYLGD$VVLPD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUi
FXPSULUWDLVtQGLFHVLQFRUUHUHPGtYLGDDGLFLRQDORXTXHFRQVHJXLUiGLVWULEXLUGLYLGHQGRV
2QtYHOGHHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDHDVFOiXVXODVUHVWULWLYDVHPVHXVLQVWUXPHQWRVGHGtYLGD
SRGHPLPSOLFDUHPULVFRVLPSRUWDQWHVLQFOXLQGRRVVHJXLQWHV
•

DXPHQWR GH YXOQHUDELOLGDGH GD &RPSDQKLD j FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV ILQDQFHLUDV H VHWRULDLV
QHJDWLYDVHPJHUDO

•

QHFHVVLGDGHGHTXHD&RPSDQKLDGHGLTXHXPDSDUWHVXEVWDQFLDOGHVHXVIOX[RVGHFDL[DGDV
RSHUDo}HVSDUDRVHUYLoRGDGtYLGDUHGX]LQGRDVVLPDGLVSRQLELOLGDGHGHVHXVIOX[RVGHFDL[D
SDUDRILQDQFLDPHQWRGHGHVSHVDVGHFDSLWDO

•

OLPLWDomR GD IOH[LELOLGDGH GD &RPSDQKLD QR SODQHMDPHQWR RX UHDomR D PXGDQoDV HP VXDV
DWLYLGDGHVHQRVHWRUHPTXHDWXDH

•

OLPLWDomR GH FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH WRPDU HPSUHVWDGR UHFXUVRV DGLFLRQDLV
FRQIRUPHQHFHVViULR
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$JHUDomRGHFDL[DGD&RPSDQKLDGHFRUUHQWHGHVXDVRSHUDo}HVSRGHUiQmRVHUVXILFLHQWHSDUD
SDJDU R YDORU GH SULQFLSDO MXURV H RXWURV YDORUHV GHYLGRV UHODFLRQDGRV D VXDV GtYLGDV DWXDLV H
IXWXUDVHQHVVHFDVRD&RPSDQKLDSRGHUiQmRFRQVHJXLUWRPDUHPSUpVWLPRVYHQGHUDWLYRVRXGH
RXWUD IRUPD OHYDQWDU UHFXUVRV HP FRQGLo}HV DFHLWiYHLV RX DWp PHVPR GH ID]rOR SDUD UHILQDQFLDU
VXDGtYLGDWmRORJRYHQFLGDRXVHWRUQHGHYLGD&DVRD&RPSDQKLDLQFRUUDHPGtYLGDVDGLFLRQDLV
RVULVFRVUHODFLRQDGRVjVVXDVGtYLGDVLQFOXLQGRDVXDLQDGLPSOrQFLDFRPUHODomRDRVSUD]RVGH
VXDV GtYLGDV SRGHUmR DXPHQWDU 1D KLSyWHVH GH D &RPSDQKLD HVWDU LQDGLPSOHQWH QRV WHUPRV GH
TXDOTXHU XP GH VHXV FRQWUDWRV GH ILQDQFLDPHQWR RV VDOGRV GHYHGRUHV QRV WHUPRV GHVVHV
FRQWUDWRV LQFOXLQGR SULQFLSDO MXURV H TXDLVTXHU PXOWDV  SRGHUmR VHU DQWHFLSDGRV R TXH SRGHUi
DFLRQDU DV GLVSRVLo}HV VREUH LQDGLPSOHPHQWR FUX]DGR RX DQWHFLSDomR Cross Default / Cross
Acceleration QRVWHUPRVGRVRXWURVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRGD&RPSDQKLDHHPYLVWDGHVHX
QtYHOVLJQLILFDWLYRGHHQGLYLGDPHQWRDIHWDUVXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWHDVXDVLWXDomRILQDQFHLUD
1DKLSyWHVHGHDQWHFLSDomRGHTXDOTXHUXPDGHVXDVGtYLGDVD&RPSDQKLDSRGHUiQmRFRQVHJXLU
SDJDURVDOGRGHYHGRUGHVVDGtYLGDRTXHSRGHUiWHUXPHIHLWRSUHMXGLFLDOUHOHYDQWHVREUHRVVHXV
QHJyFLRVHVLWXDomRILQDQFHLUD
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.
$&RPSDQKLDpGHYHGRUDHPHPLVV}HVGHGHErQWXUHVVLPSOHVHVXDFRQWURODGD$(67LHWr(yOLFD
6$SRVVXLILQDQFLDPHQWRVHHPLVVmRGHGHErQWXUHVFXMRVLQVWUXPHQWRVFRQWHPSODPKLSyWHVHVGH
YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR DXWRPiWLFR GD UHVSHFWLYD GtYLGD HP FDVR GH GHFODUDomR GH YHQFLPHQWR
DQWHFLSDGRGHRXWUDVGtYLGDVGD&RPSDQKLDHRXGHVXDFRQWURODGDFXMRVDOGRGHYHGRUGDGtYLGD
EUXWD FRUUHVSRQGHQWH DR HPSUpVWLPR H ILQDQFLDPHQWR FLUFXODQWH PDLV R QmR FLUFXODQWH 
FRQVROLGDGDHPGHGH]HPEURGHHUDGH5PLOK}HV$&RPSDQKLDQmRWHPFRPR
JDUDQWLUTXHHODHRXVXDFRQWURODGDQmRLUmRFRQWUDLURXWUDVGtYLGDVFXMRVLQVWUXPHQWRVFRQWUDWRV
SUHYHMDPFOiXVXODGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFUX]DGREHPFRPRQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVGtYLGDV
FRUUHVSRQGHQWHV QmR YHQFHUmR DQWHFLSDGDPHQWH 1D KLSyWHVH GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GH
GtYLGDVGD&RPSDQKLDHRXGHVXDFRQWURODGDQmRKiJDUDQWLDGHTXHRVDWLYRVHIOX[RGHFDL[D
SRGHUmR VHU VXILFLHQWHV SDUD TXLWDU R VDOGR GHYHGRU GRV UHVSHFWLYRV LQVWUXPHQWRVFRQWUDWRV
YLJHQWHVjpSRFDRTXHSRGHUiUHVXOWDUHPLPSDFWRQHJDWLYRQDVILQDQoDVGD&RPSDQKLD
Os projetos de energia renovável e outras iniciativas da Companhia enfrentam incertezas
consideráveis, incluindo desafios de desenvolvimento, operacionais e regulatórios.
2V SURMHWRV GH JHUDomR GH HQHUJLD SRU IRQWHV HyOLFD VRODU H GH DUPD]HQDPHQWR GH HQHUJLD SRU
PHLR GH EDWHULDV HVWmR VXMHLWRV D ULVFRV VXEVWDQFLDLV $V WHFQRORJLDV XWLOL]DGDV QHVWH WLSR GH
SURMHWRV VmR UHFHQWHV H GH UiSLGD HYROXomR R TXH SRGH OHYDU j UiSLGD SHUGD GH FRPSHWLWLYLGDGH
GRV SURMHWRV DWXDLV $OJXPDV GHVVDV OLQKDV GH QHJyFLRV GHSHQGHP GH LQFHQWLYRV UHJXODWyULRV
IDYRUiYHLV SDUD DSRLDU R LQYHVWLPHQWR FRQWtQXR H Ki XPD LQFHUWH]D VLJQLILFDWLYD VREUH DWp TXH
SRQWRHVVHVLQFHQWLYRVUHJXODWyULRVIDYRUiYHLVHVWDUmRGLVSRQtYHLVQRIXWXUR
$OpP GLVVR RV QtYHLV GH SURGXomR GRV SURMHWRV HyOLFRV H VRODUHV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP GH
YHQWR RX LUUDGLDomR VRODU DGHTXDGRV UHVXOWDQGR HP YRODWLOLGDGH QRV QtYHLV GH SURGXomR H
UHQWDELOLGDGH 3RU H[HPSOR SDUD RV SURMHWRV HyOLFRV GD &RPSDQKLD DV HVWLPDWLYDV GH UHFXUVRV
HyOLFRV VmR EDVHDGDV QD H[SHULrQFLD KLVWyULFD TXDQGR GLVSRQtYHLV H HP HVWXGRV GH UHFXUVRV
HyOLFRVFRQGX]LGRVSRUXPHQJHQKHLURLQGHSHQGHQWHHQmRUHIOHWHPQHFHVVDULDPHQWHDSURGXomR
UHDOGHHQHUJLDHyOLFDHPXPGHWHUPLQDGRDQR
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&RPRUHVXOWDGRHVVHVWLSRVGHSURMHWRVGHHQHUJLDUHQRYiYHOHQIUHQWDPULVFRVFRQVLGHUiYHLVHP
UHODomR DR QHJyFLR SULQFLSDO GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR R ULVFR GH TXH UHJLPHV UHJXODWyULRV
IDYRUiYHLV H[SLUHP RX VHMDP DGYHUVDPHQWH PRGLILFDGRV $GLFLRQDOPHQWH QR HVWiJLR GH
GHVHQYROYLPHQWR RX DTXLVLomR GHYLGR j QDWXUH]D LQFLSLHQWH GHVVDV LQG~VWULDV RX j H[SHULrQFLD
OLPLWDGDFRPDVWHFQRORJLDVUHOHYDQWHVDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHSUHYHURVUHVXOWDGRVUHDLV
GHGHVHPSHQKRSRGHVHUSUHMXGLFDGDHRVSURMHWRVSRGHPQmRWHURGHVHPSHQKRSUHYLVWR(VVHV
SURMHWRVSRGHPVHULQWHQVLYRVHPFDSLWDOHJHUDOPHQWHUHTXHUHP ILQDQFLDPHQWRGHWHUFHLURVTXH
SRGHVHUGLItFLOGHREWHU&RPRUHVXOWDGRDVUHVWULo}HVGHFDSLWDOSRGHPUHGX]LUDFDSDFLGDGHGD
&RPSDQKLD GH GHVHQYROYHU HVVHV SURMHWRV RX GHVHQYROYrORV FRP EDVH HP XPD HVWUXWXUD GH
FDSLWDOHILFLHQWH
A Companhia não pode assegurar que o Contrato de Concessão será renovado e, se
renovado, que os termos e condições lhe serão favoráveis. O negócio da Companhia poderá
ser afetado negativamente caso não seja possível renovar sua concessão ou garantir
condições favoráveis na sua renovação.
$FRQGXomRGDVDWLYLGDGHVGHJHUDomRGHHQHUJLDKLGUHOpWULFDGD&RPSDQKLDpUHDOL]DGDGHDFRUGR
FRP R &RQWUDWR GH &RQFHVVmR FHOHEUDGR FRP R JRYHUQR SRU PHLR GD $1((/ FRP SUD]R GH 
DQRV HQFHUUDQGRVH HP  GH GH]HPEUR GH  2 FRQWUDWR SRGHUi VHU SURUURJDGR QDV
FRQGLo}HVTXHIRUHPHVWDEHOHFLGDVDFULWpULRGD$1((/PHGLDQWHUHTXHULPHQWRGD&RPSDQKLD2
SHGLGRGHUHQRYDomRGHYHVHUDSUHVHQWDGRj$1((/DWpPHVHVDQWHVGRWpUPLQRGRSUD]RGH
FRQFHVVmR2VFULWpULRVGD$1((/SDUDUHQRYDomRSRGHPVHUGLVFULFLRQiULRVEHPFRPRQmRHVWmR
HVWDEHOHFLGRVHWDPEpPQmRH[LVWHPQRUPDVTXHUHJXODPHQWHPDVFRQGLo}HVGHUHQRYDomRSDUD
DVXVLQDVGD&RPSDQKLD
'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDSRGHVHUREULJDGDDDWHQGHUFHUWDVH[LJrQFLDVLPSRVWDVSHOD$1((/
SDUDUHQRYDUR&RQWUDWRGH&RQFHVVmRHQmRSRGHJDUDQWLUTXHHVWHVHUiUHQRYDGRQRVPHVPRV
WHUPRVHFRQGLo}HVRXTXHFRQVHJXLUiFXPSULUWDLVH[LJrQFLDV&DVRR&RQWUDWRGH&RQFHVVmRGD
&RPSDQKLDQmRVHMDUHQRYDGRRXVHMDUHQRYDGRFRPFRQGLo}HVTXHOKHVHMDPPHQRVIDYRUiYHLV
RVQHJyFLRVDFDSDFLGDGHGHJHUDomRGHFDL[DHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDVHUmR
DIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH
O Contrato de Concessão da Companhia está sujeito à rescisão antecipada, o que pode
gerar perdas nos seus resultados. Além disso, a Companhia pode não conseguir cumprir os
termos do Contrato de Concessão, o que poderia resultar em multas, outras sanções e,
dependendo da gravidade do descumprimento, na rescisão da concessão.
2 QHJyFLR GH JHUDomR GH HQHUJLD KLGUHOpWULFD GD &RPSDQKLD p FRQGX]LGR GH DFRUGR FRP D
OHJLVODomR EUDVLOHLUD H FRP R &RQWUDWR GH &RQFHVVmR GH *HUDomR FHOHEUDGR FRP R JRYHUQR
EUDVLOHLUR SRU PHLR GD $1((/ FRP SUD]R DWp  GH GH]HPEUR GH  ³&RQWUDWR GH
&RQFHVVmR´ $VVLPSDUWHUHOHYDQWHGRQHJyFLRGD&RPSDQKLDUHODFLRQDGDjJHUDomRKLGUHOpWULFD
GHSHQGH GR &RQWUDWR GH &RQFHVVmR H HVWi VXMHLWD DR ULVFR GH TXH D FRQFHVVmR VHMD UHVFLQGLGD
DQWHFLSDGDPHQWHRXQmRVHMDUHQRYDGDDSyVDH[SLUDomRGRSUD]R
&RQIRUPH GLVS}H D /HL Q  GH  GH IHYHUHLUR GH  ³/HL GH &RQFHVV}HV´  XPD
FRQFHVVmR HVWi VXMHLWD j UHVFLVmR DQWHFLSDGD HP DOJXPDV FLUFXQVWkQFLDV D VDEHU
GHVFXPSULPHQWR WRWDO RX SDUFLDO GR FRQWUDWR GH FRQFHVVmR H[SURSULDomR SHOR JRYHUQR EUDVLOHLUR
TXH VHMD GHWHUPLQDGD FRPR GH LQWHUHVVH S~EOLFR HQFDPSDomR  UHVFLVmR DPLJiYHO RX OLWLJLRVD
DQXODomR GR FRQWUDWR GH FRQFHVVmR IDOrQFLD RX OLTXLGDomR GD FRQFHVVLRQiULD H WDPEpP FDVR D
FRQFHVVLRQiULDQmRFXPSUDRSODQRGHUHVXOWDGRHFRUUHomRGDVIDOKDVHWUDQVJUHVV}HVHPFDVRGH
XPDLQWHUYHQomRLPSRVWDSHOD$1((/
&DVR R &RQWUDWR GH &RQFHVVmR VHMD UHVFLQGLGR UHWRUQDP DR SRGHU FRQFHGHQWH WRGRV RV EHQV
UHYHUVtYHLV GLUHLWRV H SULYLOpJLRV WUDQVIHULGRV j &RPSDQKLD FRQIRUPH SUHYLVWR QR HGLWDO H
HVWDEHOHFLGRQRFRQWUDWR7DPEpPKDYHUiDLPHGLDWDDVVXQomRGRVHUYLoRSHORSRGHUFRQFHGHQWH
SURFHGHQGRVHDRVOHYDQWDPHQWRVDYDOLDo}HVHOLTXLGDo}HVQHFHVViULRV

PÁGINA: 25 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

4.1 - Descrição dos fatores de risco

(PFDVRGHUHVFLVmRDQWHFLSDGDGR&RQWUDWRGH&RQFHVVmRQmRKiJDUDQWLDGHTXHD&RPSDQKLD
UHFHEHUiLQGHQL]DomRGRJRYHUQREUDVLOHLURFRPUHODomRDRVDWLYRVTXHQmRWLYHUHPVLGRWRWDOPHQWH
DPRUWL]DGRV RX GHSUHFLDGRV 4XDOTXHU SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR TXH D &RPSDQKLD UHFHEHU
SRGHUi VHU LQIHULRU DR YDORU UHVLGXDO GRV DWLYRV GHYROYLGRV DR JRYHUQR EUDVLOHLUR $VVLP D
&RPSDQKLD SRGH QmR VHU LQGHQL]DGD SHOD SHUGD GH OXFURV IXWXURV UHODFLRQDGRV DRV DWLYRV GH
FRQFHVVmR$OpPGLVVRWDOSDJDPHQWRSRGHUiVHUSRVWHUJDGRSRUPXLWRVDQRV&DVRR&RQWUDWRGH
&RQFHVVmRVHMDUHVFLQGLGRSRUUD]}HVDWULEXtYHLVj&RPSDQKLDRYDORUGHLQGHQL]DomRDVHUSDJR
SRGH VHU VXEVWDQFLDOPHQWH UHGX]LGR SRU PHLR GD DSOLFDomR GH PXOWDV RX RXWUDV SHQDOLGDGHV $
&RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH D LQGHQL]DomR D VHU UHFHELGD QD KLSyWHVH GH UHVFLVmR GR
&RQWUDWRGH&RQFHVVmRRXUHYHUVmRGHVHXVDWLYRVVHUiDGHTXDGDRXSDJDSRQWXDOPHQWH
$ UHVFLVmR DQWHFLSDGD GR &RQWUDWR GH &RQFHVVmR D UHYHUVmR GH DWLYRV H RXWUDV IRUPDV GH
LQWHUYHQomR JRYHUQDPHQWDO EHP FRPR D DSOLFDomR GH VDQo}HV j &RPSDQKLD SRGHUmR DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHDVXDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
Uma parte significativa da energia gerada no Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas e,
consequentemente, o sistema elétrico brasileiro está sujeito às condições hidrológicas e ao
risco de escassez de energia.
$ HQHUJLD KLGUHOpWULFD p D IRQWH GH HQHUJLD PDLV DPSODPHQWH XWLOL]DGD QR %UDVLO H XPD SDUWH
VLJQLILFDWLYD GDV XVLQDV RSHUDGDV SHOD &RPSDQKLD JHUDP H[FOXVLYDPHQWH HQHUJLD KLGUHOpWULFD
6HJXQGRR216DHQHUJLDKLGUHOpWULFDUHSUHVHQWDYDDSUR[LPDGDPHQWHGDHQHUJLDJHUDGDQR
%UDVLO HP  $ FDSDFLGDGH RSHUDFLRQDO GDV XVLQDV KLGUHOpWULFDV QR %UDVLO GHSHQGH IRUWHPHQWH
GRV QtYHLV GRV UHVHUYDWyULRV H FRQVHTXHQWHPHQWH GDV FKXYDV 3HUtRGRV HVWHQGLGRV GH FKXYDV
DEDL[R GD PpGLD FRPR HP  H  UHVXOWDUDP HP EDL[RV QtYHLV GH UHVHUYDWyULRV H EDL[D
FDSDFLGDGH GH RSHUDomR KLGUHOpWULFD $V FRQGLo}HV KLGUROyJLFDV SRGHP VHU SDUWLFXODUPHQWH
GHVDILDGRUDVGXUDQWHRSHUtRGRVHFRQR%UDVLOTXHRFRUUHGHPDLRDQRYHPEUR
$ SURSRUomR D QtYHO GH UHVHUYDWyULR SDUD DWHQGLPHQWR GR FRQVXPR GR SDtV WHP GLPLQXtGR
JUDGXDOPHQWH DR ORQJR GR WHPSR GDGR TXH XVLQDV KLGUHOpWULFDV D ILR G¶iJXD XVLQDV HyOLFDV H
SURMHWRV GH HQHUJLD VRODU QmR SRVVXHP FDSDFLGDGH VXILFLHQWH GH DUPD]HQDPHQWR EHP FRPR D
H[SDQVmR GD FDSDFLGDGH GH JHUDomR GH HQHUJLD TXH QmR LQFOXL DXPHQWR QD FDSDFLGDGH GH
DUPD]HQDPHQWRSRGHGHL[DURVLVWHPDPDLVYXOQHUiYHODHVFDVVH]GHUHFXUVRVKtGULFRV
8PD HVFDVVH] VHYHUD GH UHFXUVRV SRGH RFRUUHU H HP UHVSRVWD D TXDOTXHU HVFDVVH] R JRYHUQR
EUDVLOHLUR SRGH HVWDEHOHFHU SURJUDPDV GH UDFLRQDPHQWR SDUD OLPLWDU R FRQVXPR GH HQHUJLD $
&kPDUD GH *HVWmR GH &ULVH GH (QHUJLD ³*&(´  IRL FULDGD FRPR UHVSRVWD j HVFDVVH] HP 
(VWDEHOHFHX tQGLFHV GH UHGXomR UHODFLRQDGRV DR FRQVXPR GH HQHUJLD SDUD FRQVXPLGRUHV
LQGXVWULDLVFRPHUFLDLVHUHVLGHQFLDLVFRPFRUWHVYDULDQGRHQWUHHTXHHVWDYDPHPYLJRU
GH MXQKR GH  D IHYHUHLUR GH  (VVHV SURJUDPDV GH UDFLRQDPHQWR SRGHP UHVXOWDU QD
UHGXomRGDGHPDQGDGHHOHWULFLGDGHHPWRGRR%UDVLOUHGX]LQGRDVVLPDUHFHLWDRSHUDFLRQDOEUXWD
GD&RPSDQKLD'DPHVPDIRUPDFRPRRFRUUHXGXUDQWHRUDFLRQDPHQWRGHHPHUJrQFLDHP
RYROXPHGHFRPSUDVGHHOHWULFLGDGHSHODVGLVWULEXLGRUDVIRLUHGX]LGRjIRUoDSURSRUFLRQDOPHQWHj
UHGXomRGRFRQVXPR
O desenvolvimento de atividades em usinas da Companhia está sujeito a permissões e licenças.
$OpP GDV OLFHQoDV DPELHQWDLV R GHVHQYROYLPHQWR GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD QDV XVLQDV
KLGUHOpWULFDV SDUTXHV HyOLFRV H SDUTXHV VRODUHV HVWi VXMHLWR DR OLFHQFLDPHQWR LPRELOLiULR H DR GH
XVR H RSHUDomR TXH GHYHP VHU REWLGRV GHQWUH RXWURV MXQWR jV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV H DR
&RUSR GH %RPEHLURV ORFDO SDUD FDGD XPD GDV XQLGDGHV GD &RPSDQKLD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV
YHUVXELWHP K GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
2VSURFHVVRVSDUDREWHQomRPDQXWHQomRRXUHQRYDomRGHVVDVOLFHQoDVDXWRUL]Do}HVDOYDUiVH
UHJLVWURVSRGHUmRVHWRUQDUPDLVGLILFXOWRVRVHSRGHUmRVHULPSRVWDVQRYDVOLFHQoDVDXWRUL]Do}HV
RXWRUJDV UHJXODPHQWDo}HV DOYDUiV H UHJLVWURV RX PHVPR UHVWULo}HV SHODV DXWRULGDGHV
FRPSHWHQWHVRTXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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&DVR D &RPSDQKLD QmR FRQVLJD REWHU PDQWHU RX UHQRYDU WHPSHVWLYDPHQWH RV OLFHQFLDPHQWRV
QHFHVViULRV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GDV DWLYLGDGHV GDV XVLQDV WDO IDWR SRGH ID]HU FRP TXH D
&RPSDQKLD LQFRUUD HP FXVWRV DGLFLRQDLV GHVWLQDQGR UHFXUVRV SDUD R FXPSULPHQWR GH HYHQWXDLV
HQFDUJRV DGLFLRQDLV RX PHVPR FRPSURPHWHU R UHJXODU GHVHQYROYLPHQWR GH VXDV DWLYLGDGHV
$GHPDLV GLYHUVDV SHQDOLGDGHV SRGHP YLU D VHU DSOLFDGDV GH DFRUGR FRP R ULJRU GR QmR
FXPSULPHQWR FRP R OLFHQFLDPHQWR FRUUHVSRQGHQWH WDLV FRPR HQWUH RXWURV PXOWDV VXFHVVLYDV
VXVSHQVmR RX LQWHUUXSomR GR GHVHQYROYLPHQWR GH VXDV DWLYLGDGHV HP XPD RX PDLV XVLQDV H
FRQIRUPHRFDVRRIHFKDPHQWRDLQGDTXHWHPSRUiULRGDVXVLQDVLUUHJXODUHV$LQGDKiRULVFRGD
UHVSHFWLYD VHJXUDGRUD QmR LQGHQL]DU D &RPSDQKLD HP FDVR GH VLQLVWUR HP XPD XVLQD LUUHJXODU
8PD YH] TXH R GHVHPSHQKR GDV DWLYLGDGHV GDV XVLQDV p FRQVLGHUDGR XP IDWRU UHOHYDQWH SDUD R
VXFHVVR GDV RSHUDo}HV D IDOWD RX D QmR PDQXWHQomR GRV OLFHQFLDPHQWRV QHFHVViULRV SRGHP
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHVXDFDSDFLGDGHGHSURGXomRGHHQHUJLD
De acordo com o Contrato de Concessão, a Companhia é obrigada a cumprir as obrigações
relacionadas a um plano de pensão de benefício definido e os seus resultados operacionais
podem ser afetados negativamente pelos custos relacionados a esse plano de pensão.
$&RPSDQKLDpREULJDGDSHOR&RQWUDWRGH&RQFHVVmRHSHOR(GLWDOQ6)DIRUQHFHUDRV
VHXV IXQFLRQiULRV XP SODQR GH SHQVmR 1D pSRFD GD VXD SULYDWL]DomR D &RPSDQKLD DVVXPLX D
FREHUWXUDGHXPSODQRGHSHQVmRGHEHQHItFLRGHILQLGRSDUDVHXVIXQFLRQiULRVDGPLQLVWUDGRSHOD
)XQGDomR&(63
$&RPSDQKLDSRUPHLRGHQHJRFLDo}HVFRPRVVLQGLFDWRVUHSUHVHQWDWLYRVGDFDWHJRULDUHIRUPXORX
HVVHSODQRHPFRPYHQFLPHQWRHPVHWHPEURGHWHQGRFRPRFDUDFWHUtVWLFDSULQFLSDOR
PRGHORPLVWRFRPSRVWRGHGRVDOiULRUHDOGHFRQWULEXLomRFRPREHQHItFLRGHILQLGRHGR
VDOiULRUHDOGHFRQWULEXLomRFRPRFRQWULEXLomRGHILQLGD
(P  GH GH]HPEURGH FRP EDVH QR HVWXGR DWXDULDO UHDOL]DGR D&RPSDQKLD UHJLVWURXXP
SDVVLYRGH5PLOK}HVUHODFLRQDGRDHVWHDVVXQWR$OpPGLVVRSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHP
 GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD UHJLVWURX GHVSHVDV UHODWLYDV DR SODQR GH SHQVmR GH
EHQHItFLR GHILQLGR GH 5PLOK}HV 6H RV DWLYRV GR SODQR GH SHQVmR GH EHQHItFLR GHILQLGR VmR
LQVXILFLHQWHV SDUD DWHQGHU jV REULJDo}HV GDTXHOHV FREHUWRV SHOR SODQR FRPR UHVXOWDGR GR
GHVHPSHQKR LQVDWLVIDWyULR GR LQYHVWLPHQWR GRV DWLYRV GR SODQR RX GH RXWUD IRUPD D &RPSDQKLD
SRGHUiLQFRUUHUHPFXVWRVDGLFLRQDLVQRILQDQFLDPHQWRGHTXDOTXHUGpILFLWTXHSRVVDWHUXPHIHLWR
PDWHULDODGYHUVRQDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHQRVUHVXOWDGRVGDVVXDVRSHUDo}HV
A Companhia poderá ser demandada no futuro pelo sindicato que representa seus
empregados, sendo que uma condenação nestes processos poderá afetar adversamente os
seus resultados.
$ &RPSDQKLD SRGHUi YLU D VHU SURFHVVDGD QR IXWXUR SHOR VLQGLFDWR TXH UHSUHVHQWD VHXV
HPSUHJDGRVDWXDOPHQWH6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDVGD(QHUJLD(OpWULFDGR(VWDGR
GH 6mR 3DXOR 6LQGLFDWR GRV (OHWULFLWiULRV GH &DPSLQDV H 6LQGHUJHO 0RFRFD $V GHPDQGDV
DSUHVHQWDGDVSRGHPHQYROYHUGLYHUVDVTXHVW}HVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWD2VLQGLFDWRSRGHPRYHU
SURFHVVRV FRQWUD D &RPSDQKLD FRPR UHSUHVHQWDQWH GRV HPSUHJDGRV H SRUWDQWR D DPSOLWXGH
GHVVDV GHPDQGDV SRGHUi DOFDQoDU WRGRV RV HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD $ &RPSDQKLD QmR WHP
FRPR SUHYHU TXDLV GHPDQGDV VHUmR IHLWDV SHOR VLQGLFDWR QR IXWXUR H TXDLV VHUmR RV PRQWDQWHV
HQYROYLGRV QXPD HYHQWXDO FRQGHQDomR QHVWHV SURFHVVRV 8PD FRQGHQDomR D SDJDPHQWRV RX
REULJDo}HV GH ID]HU SRGHUmR LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH DV DWLYLGDGHV H UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH D SXEOLFLGDGH GHVVD FRQGHQDomR SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D LPDJHP GD
&RPSDQKLD
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Uma vez que parte significativa dos bens da Companhia está vinculada ao Contrato de
Concessão, esses bens não estarão disponíveis para liquidação em caso de falência nem
poderão ser objeto de penhora para garantir a execução de decisões judiciais ou servir
como garantia em contratos de financiamento.
6HJXQGR DV OHLV EUDVLOHLUDV RV DWLYRV GD &RPSDQKLD YLQFXODGRV DR &RQWUDWR GH &RQFHVVmR
+LGUHOpWULFDGHYHUmRREULJDWRULDPHQWHVHUUHYHUWLGRVDR3RGHU3~EOLFRDRILQDOGDFRQFHVVmRHQmR
HVWmR GLVSRQtYHLV SDUD OLTXLGDomR QD KLSyWHVH GH IDOrQFLD GD &RPSDQKLD H QmR SRGHP VHU
XWLOL]DGRV FRPR JDUDQWLD QD H[HFXomR GH TXDOTXHU GHFLVmR MXGLFLDO SRLV HVWmR YLQFXODGRV j
SUHVWDomRGHXPVHUYLoRS~EOLFRGHFDUiWHUHVVHQFLDO
$OpP GLVVR QD KLSyWHVH GH UHVFLVmR GR &RQWUDWR GH &RQFHVVmR LQFOXLQGR FRPR UHVXOWDGR GH
IDOrQFLD GD &RPSDQKLD RX GH SUHVWDomR LQDGHTXDGD GH VHXV VHUYLoRV RV DWLYRV GHGLFDGRV j
SUHVWDomRGHVVHVVHUYLoRVSUHYLVWRVQR&RQWUDWRGH&RQFHVVmRGHYHPVHUGHYROYLGRVDRJRYHUQR
EUDVLOHLURGHDFRUGRFRPDOHLEUDVLOHLUDHRVWHUPRVGR&RQWUDWRGH&RQFHVVmR2SDJDPHQWRGH
LQGHQL]DomRGRJRYHUQREUDVLOHLURSRGHUiQmRRFRUUHURXTXDOTXHUSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRTXH
D &RPSDQKLD UHFHEHU SRGHUi VHU LQIHULRU DR YDORU GH PHUFDGR GRV DWLYRV TXH WLYHUHP TXH VHU
GHYROYLGRVDRJRYHUQREUDVLOHLUR
$VVLP R YDORU GH PHUFDGR GRV DWLYRV GLVSRQtYHLV DRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD QD KLSyWHVH GH
OLTXLGDomRSRGHULDVHUVXEVWDQFLDOPHQWHLQIHULRUDRYDORUGHPHUFDGRGRVDWLYRVUHYHUWLGRVDRSRGHU
FRQFHGHQWH$OpPGLVVRHVVDVOLPLWDo}HVSRGHPDIHWDUVXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWHRVQHJyFLRVH
D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH REWHU ILQDQFLDPHQWRV YLVWR TXH HVVHV DWLYRV QmR SRGHP VHU
XWLOL]DGRVFRPRJDUDQWLD
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, sua
reputação e o valor de mercado dos valores mobiliários da Companhia.
$VDWLYLGDGHVGRVHWRUGHHQHUJLDSRGHPFDXVDUVLJQLILFDWLYRVLPSDFWRVHGDQRVDRPHLRDPELHQWH
$ OHJLVODomR IHGHUDO LPS}H UHVSRQVDELOLGDGH REMHWLYD jTXHOH TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH FDXVDU
GHJUDGDomR DPELHQWDO H SRUWDQWR R GHYHU GH UHSDUDU RX LQGHQL]DU RV GDQRV FDXVDGRV DR PHLR
DPELHQWHHDWHUFHLURVDIHWDGRVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHGRORRXFXOSD$OHJLVODomRIHGHUDOWDPEpP
SUHYr D GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD GD HPSUHVD SROXLGRUD DWULEXLQGR
UHVSRQVDELOLGDGHSHVVRDODRVDGPLQLVWUDGRUHVHDRVDFLRQLVWDVSDUDYLDELOL]DURUHVVDUFLPHQWRGH
SUHMXt]RV FDXVDGRV j TXDOLGDGH GR PHLR DPELHQWH &RPR FRQVHTXrQFLD D &RPSDQKLD H VHXV
UHVSHFWLYRVDGPLQLVWUDGRUHVSRGHUmRVHUREULJDGRVDDUFDUFRPRFXVWRGDUHSDUDomRDPELHQWDO2
SDJDPHQWR GH LQGHQL]Do}HV DPELHQWDLV VXEVWDQFLDLV RX GHVSHVDV UHOHYDQWHV LQFRUULGDV SDUD
FXVWHDU D UHFXSHUDomR GR PHLR DPELHQWH SRGHUi LPSHGLU RX OHYDU D &RPSDQKLD D UHWDUGDU RX
UHGLUHFLRQDU SODQRV GH LQYHVWLPHQWR HP RXWUDV iUHDV R TXH SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH VHXV
QHJyFLRVVXDUHSXWDomRVXDVRSHUDo}HVHVXDLPDJHP
A Companhia pode ser penalizada caso não consiga comprovar o lastro de energia
necessário para cobertura de suas vendas.
$&RPSDQKLDpDXWRUL]DGDSHOD$1((/DYHQGHUHQHUJLDHPYROXPHDFLPDGHVXDJDUDQWLDItVLFD
GHVGH TXH WHQKD FRQWUDWRV ELODWHUDLV GH FRPSUD SDUD ODVWUHDU HVVDV YHQGDV $ &RPSDQKLD ILFD
VXMHLWD DR SDJDPHQWR GH SHQDOLGDGHV FDVR QmR FRQVLJD FRPSURYDU R ODVWUR GH HQHUJLD SDUD
FREHUWXUD GH VXDV YHQGDV FRQIRUPH GLVSRVWRV QDV 5HJUDV H 3URFHGLPHQWRV GH &RPHUFLDOL]DomR
GD&&((RTXHSRGHLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
Alterações no preço utilizado para avaliar a energia comercializada no mercado de curto prazo
poderão afetar negativamente as companhias no setor de energia elétrica, incluindo a Companhia.
2 SUHoR QR PHUFDGR GH FXUWR SUD]R RX 3/' 3UHoR GH /LTXLGDomR GH 'LIHUHQoDV  p FDOFXODGR
VHPDQDOPHQWHSDUDFDGDSDWDPDUGHFDUJDHSRUVXEPHUFDGRHWHPFRPREDVHRFXVWRPDUJLQDO
GD RSHUDomR 2V VXEPHUFDGRV GR VLVWHPD GH HQHUJLD HOpWULFD EUDVLOHLUR VmR 1RUWH 1RUGHVWH
6XGHVWH&HQWUR2HVWHH6XO
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23/'pFDOFXODGRHPEDVHex-ante FRQVLGHUDQGRLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVSDUDGLVSRQLELOLGDGHGH
IRUQHFLPHQWRHSURMHo}HVGHFDUJD 2SUHoRUHVXOWDQWHGHVVHFiOFXORpRSUHoREDVHGDOLTXLGDomR
GHWRGDDHQHUJLDQmRFRQWUDWDGDHQWUHRVDJHQWHV
1RGLDGHGH]HPEURGHD5HVROXomR+RPRORJDWyULDGD$1((/QHVWDEHOHFHX
RV YDORUHV PtQLPR H Pi[LPR GR 3/' HP  FRPR 5 0:K H 50:K
UHVSHFWLYDPHQWH
2VIDWRUHVTXHSRGHUmRDIHWDUR3/'LQFOXHP L YDULDo}HVQDFDUJD LL UHGXo}HVQRVQtYHLVGRV
UHVHUYDWyULRV GH XVLQDV KLGUHOpWULFDV LLL  UHGXomRDXPHQWR GD DIOXrQFLD SUHYLVWD H YHULILFDGD LY 
DWUDVRVQRLQtFLRGDVRSHUDo}HVGHQRYRVJHUDGRUHVH Y JHUDomRGHSHTXHQDVXVLQDV
$ RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU XP GHVVHV IDWRUHV SRGHUi OHYDU D XPD YDULDomR VXEVWDQFLDO GR 3/' R
TXH SRGHUi UHVXOWDU QR DXPHQWR GH FXVWRV QD FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD QR FXUWR SUD]R R TXH
SRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLDQRFXUWRSUD]R
A falta de proteção adequada contra riscos relacionados à cibersegurança pode afetar a
Companhia substancial e negativamente.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDGLYHUVRVULVFRVGHFLEHUVHJXUDQoDLQFOXLQGRHQWUHRXWURVLQYDVmRGH
VHXV VLVWHPDV H SODWDIRUPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR SRU WHUFHLURV PDOLQWHQFLRQDGRV
LQILOWUDomR GH malware FRPR YtUXV GH FRPSXWDGRU  HP VHXV VLVWHPDV FRQWDPLQDomR LQWHQFLRQDO
RXDFLGHQWDO GHVXDVUHGHVHVLVWHPDVSRUWHUFHLURVFRPTXHPVmRWURFDGRVGDGRVDFHVVRQmR
DXWRUL]DGR D GDGRV FRQILGHQFLDLV GH FOLHQWHV HRX LQIRUPDo}HV GH VXD SURSULHGDGH SRU SHVVRDV
GHQWURRXIRUDGD&RPSDQKLDHDWDTXHVFLEHUQpWLFRVTXHFDXVDPDGHJUDGDomRGRVVLVWHPDVRXD
LQGLVSRQLELOLGDGHGHVHUYLoRVRTXHSRGHUHVXOWDUHPSHUGDVFRPHUFLDLV
$ &RPSDQKLD SRGH QmR FRQVHJXLU SURWHJHU FRP VXFHVVR VHXV VLVWHPDV H SODWDIRUPDV GH
WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR FRQWUD HVVDV DPHDoDV 1RV ~OWLPRV DQRV VLVWHPDV GH FRPSXWDomR GH
FRPSDQKLDV H RUJDQL]Do}HV WrP VLGR DOYRV QmR DSHQDV GH FLEHUFULPLQRVRV PDV WDPEpP GH
DWLYLVWDVH(VWDGRVSiULDV$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDYiULRVDWDTXHVFLEHUQpWLFRVFRPRdenialof
service, malware e phishing$WDTXHVFLEHUQpWLFRVSRGHPJHUDUSHUGDGHTXDQWLGDGHVVLJQLILFDWLYDV
GHGDGRVGHFOLHQWHVHGHRXWUDVLQIRUPDo}HVVHQVtYHLVEHPFRPRQtYHLVVLJQLILFDWLYRVGHDWLYRV
OtTXLGRV LQFOXLQGR FDL[D  $OpP GLVVR DWDTXHV FLEHUQpWLFRV SRGHP GHVDWLYDU RV VLVWHPDV GH
WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLDXWLOL]DGRVSDUDRDWHQGLPHQWRDVHXVFOLHQWHV¬PHGLGD
HP TXH DV WHQWDWLYDV GH DWDTXH FRQWLQXDP D HYROXLU HP HVFRSR H VRILVWLFDomR D &RPSDQKLD
SRGHUi LQFRUUHU HP FXVWRV VLJQLILFDWLYRV QD WHQWDWLYD GH PRGLILFDU RX DSULPRUDU VXDV PHGLGDV GH
SURWHomRFRQWUDHVVHVDWDTXHVGHLQYHVWLJDURXUHPHGLDUTXDOTXHUYXOQHUDELOLGDGHRXFRQVHTXHQWH
YLRODomRHGHFRPXQLFDUDVHXVFOLHQWHVVREUHDWDTXHVFLEHUQpWLFRV
&DVRD&RPSDQKLDQmRFRQVLJDJHUHQFLDUGHPDQHLUDHIHWLYDVHXV ULVFRVGHFLEHUVHJXUDQoDSRU
H[HPSORDRQmRDWXDOL]DUVHXVVLVWHPDVHSURFHVVRVHPUHVSRVWDDQRYDVDPHDoDVLVVRSRGHUi
SUHMXGLFDU D UHSXWDomR GD &RPSDQKLD H DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV D
VXD VLWXDomR ILQDQFHLUD H DV VXDV SHUVSHFWLYDV FRPR GHFRUUrQFLD GDV SRVVtYHLV LPSOLFDo}HV WDLV
FRPR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR DRV FOLHQWHV SHQDOLGDGHV H PXOWDV UHJXODWyULDV HRX SHUGD GH
DWLYRV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD WDPEpP SRGHUi HVWDU VXMHLWD D DWDTXHV FLEHUQpWLFRV FRQWUD
LQIUDHVWUXWXUDV FUtWLFDV GR %UDVLO 2V VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR GD &RPSDQKLD
GHSHQGHP GHVVD LQIUDHVWUXWXUD FUtWLFD H TXDOTXHU DWDTXH FLEHUQpWLFR FRQWUD HVVD LQIUDHVWUXWXUD
FUtWLFD SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D FDSDFLGDGH GH DWHQGHU RV VHXV FOLHQWHV $ &RPSDQKLD WHP
FDSDFLGDGHOLPLWDGDGHSURWHJHUVHXVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGRVHIHLWRVSUHMXGLFLDLV
GHVVHV DWDTXHV FLEHUQpWLFRV 'HVVD IRUPD FDVR TXDOTXHU GRV IDWRUHV DFLPD YHQKD D RFRUUHU RV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHLPSDFWDGRV
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Nossos acionistas podem não receber os dividendos ou os juros sobre o capital próprio caso
nossa administração recomende a sua não distribuição, a Companhia não registre lucro líquido
em determinado exercício, inclusive diante da adoção do IFRS16 ou de normas contábeis ou em
razão de limitações contratuais.
1RVVR(VWDWXWR6RFLDOGHWHUPLQDRSDJDPHQWRDQXDODRVQRVVRVDFLRQLVWDVGHGLYLGHQGRPtQLPRH
REULJDWyULRHTXLYDOHQWHDGROXFUROtTXLGRDMXVWDGRVREDIRUPDGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHR
FDSLWDO SUySULR 1mR REVWDQWH QRVVR OXFUR OtTXLGR SRGH VHU LQFRUSRUDGR DR QRVVR FDSLWDO VRFLDO
XWLOL]DGRSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RVRXHQWmRVHUUHWLGRSDUDDFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDVFRQIRUPH
SUHYLVWR QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV $OpP GLVVR D /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV SHUPLWH
VXVSHQGHU D GLVWULEXLomR REULJDWyULD GH GLYLGHQGRV HP XP GHWHUPLQDGR H[HUFtFLR QD KLSyWHVH GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPXQLFDU DRV DFLRQLVWDV TXH WDO GLVWULEXLomR p LQFRPSDWtYHO FRP D
QRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD
$OpPGLVVRSDVVDPRVDDGRWDUR,)56DSDUWLUGHGHMDQHLURGHRTXHSRGHLPSDFWDU
QRVVRVUHVXOWDGRVIXWXURVXPDYH]TXHDVGHVSHVDVFRPMXURVVREUHRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
EHPFRPRDVGHVSHVDVGHDPRUWL]DomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRWHQGHPDVHUPDLRUHVGRTXHDV
GHVSHVDV GH DOXJXHO TXH DWXDOPHQWH UHFRQKHFHPRV HP QRVVDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV XPD
YH]TXHWDLVGHVSHVDVWHQGHPDVHUPDLRUHVQRVDQRVLQLFLDLVGRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
3RGHUHPRV DLQGD HVWDU VXMHLWRV D UHVWULo}HV SDUD GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV HP GHFRUUrQFLD GH
UHVWULo}HV FRQWUDWXDLV LPSRVWDV SRU FRQWUDWRV ILQDQFHLURV covenants  3DUD XPD GHVFULomR GDV
OLPLWDo}HV SRU covenants jV TXDLV HVWDPRV VXMHLWRV YLGH R LWHP  I  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD &DVR TXDLVTXHU GHVWHV HYHQWRV RFRUUDP QRVVRV DFLRQLVWDV SRGHP QmR UHFHEHU
GLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
A falta de proteção de
a Companhia negativamente.

informações

pessoais

e

confidenciais

pode

afetar

$&RPSDQKLDJHUHQFLDHPDQWpPLQIRUPDo}HVSHVVRDLVFRQILGHQFLDLVGHFOLHQWHVQRFXUVRQRUPDO
GR VHX QHJyFLR 'LYXOJDo}HV QmR DXWRUL]DGDV RX YLRODo}HV GH VHJXUDQoD SRGHP VXMHLWDU D
&RPSDQKLDDDo}HVMXGLFLDLVEHPFRPRDGDQRVTXHSRGHPDIHWDUVXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWHRV
VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV D VXD VLWXDomR ILQDQFHLUD H DV VXDV SHUVSHFWLYDV $OpP GLVVR DV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHVWmRH[SRVWDVDSRVVtYHLVULVFRVGHLQREVHUYkQFLDGHSROtWLFDVFRQGXWD
LPSUySULD GH IXQFLRQiULRV RX QHJOLJrQFLD H IUDXGH R TXH SRGHUi UHVXOWDU HP JUDYHV GDQRV
UHSXWDFLRQDLVRXILQDQFHLURV4XDOTXHULQWHUUXSomRRXGHVDFHOHUDomRVXEVWDQFLDOGRVVLVWHPDVGD
&RPSDQKLD SRGH UHVXOWDU QD SHUGD RX HQWUHJD GH LQIRUPDo}HV D VHXV FOLHQWHV FRP DWUDVRV RX
HUURVLQFOXLQGRGDGRVUHODFLRQDGRVDVROLFLWDo}HVGRVFOLHQWHVRTXHSRGHUHGX]LUDGHPDQGDSRU
VHXV VHUYLoRV H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU VXEVWDQFLDO H QHJDWLYDPHQWH RV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$WXDOPHQWHRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOpUHJXODPHQWDGRSRUXPDVpULHGHQRUPDV
SUHYLVWDVGHIRUPDHVSDUVDQDOHJLVODomRFRPRSRUH[HPSORQD&RQVWLWXLomR)HGHUDO&yGLJRGH
'HIHVD GR &RQVXPLGRU /HL Q   H0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW /HL Q   2V
HVIRUoRVSDUDSURWHomRGRVGDGRVSHVVRDLVSURFHVVDGRVQRVVLVWHPDVGD&RPSDQKLDSRGHPQmR
JDUDQWLU TXH HVVDV SURWHo}HV VHMDP DGHTXDGDV H TXH DWHQGDP jV UHJUDV HVWDEHOHFLGDV QD
OHJLVODomRYLJHQWH
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$LQGD QR DQR GH  IRL VDQFLRQDGD D /HL *HUDO GH 3URWHomR GH 'DGRV /HL Q  ±
³/*3'´ TXHHQWUDUiHPYLJRUQRPrVGHDJRVWRGHHWUDQVIRUPDUiRVLVWHPDGHSURWHomRGH
GDGRV SHVVRDLV QR %UDVLO $ /*3' HVWDEHOHFH XP QRYR PDUFR OHJDO D VHU REVHUYDGR QDV
RSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV$/*3'SUHYrHQWUHRXWURVRVGLUHLWRVGRVWLWXODUHV
GH GDGRV SHVVRDLV DV EDVHV OHJDLV DSOLFiYHLV j SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV RV UHTXLVLWRV SDUD
REWHQomR GH FRQVHQWLPHQWR DV REULJDo}HV H UHTXLVLWRV UHODWLYRV D LQFLGHQWHV GH VHJXUDQoD H
YD]DPHQWRVGHGDGRVHDWUDQVIHUrQFLDVGHGDGRVEHPFRPRDFULDomRGD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH
3URWHomRGH'DGRV$VVLPD&RPSDQKLDSRGHWHUGLILFXOGDGHVSDUDVHDGHTXDUjQRYDOHJLVODomR
WHQGRHPYLVWDDTXDQWLGDGHHFRPSOH[LGDGHGHQRYDVREULJDo}HVDVHUHPFXPSULGDV(PFDVRGH
GHVFXPSULPHQWRGD/*3'D&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWDjVVDQo}HVGHDGYHUWrQFLDREULJDomR
GHGLYXOJDomRGHLQFLGHQWHHOLPLQDomRGHGDGRVSHVVRDLVHPXOWDGHDWp GRLVSRUFHQWR GR
IDWXUDPHQWR GD HPSUHVD JUXSR RX FRQJORPHUDGR QR %UDVLO QR VHX ~OWLPR H[HUFtFLR H[FOXtGRV RV
WULEXWRV OLPLWDGD QR WRWDO D 5 FLQTXHQWD PLOK}HV GH UHDLV  SRU LQIUDomR
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD SRGH VHU UHVSRQVDELOL]DGD SRU GDQRV GHFRUUHQWHV GR QmR
FXPSULPHQWRSRUHODRXVXDVVXEVLGLiULDVGD/*3'
'HVWD IRUPD IDOKDV QD SURWHomR GRV GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR D
LQDGHTXDomRjOHJLVODomRDSOLFiYHOSRGHPUHVXOWDUHPFXVWRVHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomRH
RVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
A instabilidade da taxa de câmbio poderá ter efeitos negativos sobre a economia brasileira,
a Companhia e o preço de suas ações.
2 5HDO WHP VLGR KLVWRULFDPHQWH YROiWLO H VRIUHX IUHTXHQWHV GHVYDORUL]Do}HV QDV ~OWLPDV WUrV
GpFDGDV (P WRGR HVVH SHUtRGR R JRYHUQR EUDVLOHLUR LPSOHPHQWRX YiULRV SODQRV HFRQ{PLFRV H
XWLOL]RX YiULDV SROtWLFDV GH WD[DV GH FkPELR LQFOXLQGR GHVYDORUL]Do}HV UHSHQWLQDV
PLQLGHVYDORUL]Do}HV SHULyGLFDV GXUDQWH DV TXDLV D IUHTXrQFLD GH DMXVWHV YDULRX GH GLiULD SDUD
PHQVDO  FRQWUROHV FDPELDLV PHUFDGRV FDPELDLV GXSORV H XP VLVWHPD GH WD[DV GH FkPELR
IOXWXDQWHV $SHVDU GD GHVYDORUL]DomR GR UHDO D ORQJR SUD]R VHU QRUPDOPHQWH DWUHODGD j WD[D GH
LQIODomR QR %UDVLO D GHVYDORUL]DomR GR UHDO D FXUWR SUD]R UHVXOWRX HP YDULDo}HV VLJQLILFDWLYDV QD
WD[D GH FkPELR HQWUH R UHDO R GyODU QRUWHDPHULFDQR H RXWUDV PRHGDV 2 UHDO DSUHVHQWRX
YDORUL]DomRGHHPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRQRH[HUFtFLRGHHPFRPSDUDomR
DR ILP GR H[HUFtFLR GH  $ WD[D GH FkPELR UHDOGyODU QRUWHDPHULFDQR GLYXOJDGD SHOR %DQFR
&HQWUDOIRLGH55H5SRUXPGyODUQRUWHDPHULFDQRQR~OWLPRGLD~WLOGRV
DQRVGHHUHVSHFWLYDPHQWHUHIOHWLQGRXPDGHVYDORUL]DomRGHGRUHDOHP
UHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRQHVVHVWUrVDQRV(PKRXYHXPDGHVYDORUL]DomRGH
GRUHDOHPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRQRILQDOGRDQRGH1mRKiJDUDQWLDGHTXHRUHDO
QmRDSUHVHQWDUiGHVYDORUL]DomRHPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRRXRXWUDVPRHGDVQRIXWXUR
$ GHVYDORUL]DomR GR UHDO HP UHODomR DR GyODU QRUWHDPHULFDQR DXPHQWD R FXVWR GH VHUYLoR GD
&RPSDQKLD GH VXDV REULJDo}HV GHQRPLQDGDV HP GyODUHV QRUWHDPHULFDQRV SULQFLSDOPHQWH VXDV
REULJDo}HVGHFRPSUDGHQRPLQDGDVHPGyODUHVQRUWHDPHULFDQRVFRPD,WDLSXXPDGHVXDVSULQFLSDLV
IRUQHFHGRUDV GH HQHUJLD 8PD JUDQGH GHVYDORUL]DomR GR UHDO SRGHULD DIHWDU VLJQLILFDWLYDPHQWH D
OLTXLGH] H RV IOX[RV GH FDL[D GH FXUWR SUD]R GD &RPSDQKLD $ GHVYDORUL]DomR GR UHDO WDPEpP JHUD
SUHVV}HVLQIODFLRQiULDVDGLFLRQDLVQR%UDVLOTXHSRGHUmRDIHWDUD&RPSDQKLDQHJDWLYDPHQWH
A Companhia pode não ser capaz de implementar completamente sua estratégia
de negócios.
&RPRSDUWHGDVXDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRVD&RPSDQKLDSUHWHQGH L PDQWHURIRFRQDHILFLrQFLD
RSHUDFLRQDO H ILQDQFHLUD FRP YLVWD D XPD JHVWmR GH ORQJR SUD]R LL  FRQWLQXDU EXVFDQGR
RSRUWXQLGDGHV GH FUHVFLPHQWR OXFUDWLYR H GLVFLSOLQDGR H LLL  PDQWHU XPD SROtWLFD DWUDWLYD GH
SDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVGHDFRUGRFRPDVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGD&RPSDQKLD$FDSDFLGDGH
GD&RPSDQKLDGHLPSOHPHQWDUVXDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRVGHSHQGHGHYiULRVIDWRUHVLQFOXLQGRD
VXDFDSDFLGDGHGH
•

HVWDEHOHFHUSRVLo}HVYDQWDMRVDVGHFRPSUDHYHQGDHPDWLYLGDGHVGHQHJRFLDomR

•

FUHVFHUFRPGLVFLSOLQDILQDQFHLUD
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•

DFHVVRjILQDQFLDPHQWR

•

RSHUDUGHIRUPDHILFLHQWHH

•

FXPSULUDVH[LJrQFLDVUHJXODPHQWDUHV

$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHFXPSULUiFRPVXFHVVRHVWHVHRXWURVREMHWLYRVHVVHQFLDLV
SDUD D VXD HVWUDWpJLD GH QHJyFLRV 4XDOTXHU IDOKD QD LPSOHPHQWDomR EHPVXFHGLGD GH VXDV
HVWUDWpJLDVGHQHJyFLRVSRGHWHUXPHIHLWRQHJDWLYRUHOHYDQWHVREUHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
A Companhia poderá 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 nas ações de emissão da Companhia.
$ &RPSDQKLD SRGHUi HPLWLU PDLV Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV RX SHUPXWiYHLV HP
Do}HVGD&RPSDQKLDQRIXWXURDILPGHOHYDQWDUFDSLWDOID]HUDTXLVLo}HVRXSDUDGLYHUVDVRXWUDV
ILQDOLGDGHV (PLVV}HV DGLFLRQDLV GDV Do}HV RUGLQiULDV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU UHDOL]DGDV GH
DFRUGR FRP R H[HUFtFLR RX D FRQYHUVmR GH WtWXORV GH GtYLGD FRQYHUVtYHLV E{QXV GH VXEVFULomR
RSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVRXRXWURVSUrPLRVGHLQFHQWLYRHPDo}HV(VVDVHPLVV}HVSRGHUmR
QmR FRQWHPSODU GLUHLWRV GH SUHIHUrQFLD DRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD HP DOJXPDV VLWXDo}HV
HVWDEHOHFLGDVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRTXHSRGHUiGLOXLUDSDUWLFLSDomRGRLQYHVWLGRUQR
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDWDPEpPSRGHUiUHDOL]DULQFRUSRUDo}HVRX
RXWUDVRSHUDo}HVVHPHOKDQWHVQRIXWXURTXHSRGHUmRGLOXLUDSDUWLFLSDomRGRLQYHVWLGRUQRFDSLWDO
VRFLDO GD &RPSDQKLD 4XDOTXHU SDUFHULD HVWUDWpJLFD HPLVVmR RX FRORFDomR GDV Do}HV RUGLQiULDV
GD &RPSDQKLD HRX YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV RX SHUPXWiYHLV SRU Do}HV RUGLQiULDV GD
&RPSDQKLDSRGHUiDIHWDURSUHoRGHPHUFDGRGHVXDVDo}HVRUGLQiULDVHSRGHULDUHVXOWDUHPXPD
GLOXLomRGDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGRLQYHVWLGRU
Os detentores das ações da Companhia podem não receber dividendos ou juros
sobre o capital próprio.
'HDFRUGRFRPRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDGHYHPVHUSDJRVDRVVHXVDFLRQLVWDVQRPtQLPR
 GH VHX OXFUR OtTXLGR DQXDO FDOFXODGR H DMXVWDGR GH DFRUGR FRP D /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV HP IRUPD GH GLYLGHQGRV REULJDWyULRV DQXDLV GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV RX MXURV VREUH R
FDSLWDOSUySULR&RQWXGRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSHUPLWHTXHVHMDVXVSHQVRRSDJDPHQWR
GHGLYLGHQGRVREULJDWyULRVDRVDFLRQLVWDVHPXPGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRVRFLDOFDVRRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GHWHUPLQDU TXH HVVH SDJDPHQWR QmR p DFRQVHOKiYHO GHYLGR j
VLWXDomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD $GHPDLV FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV R OXFUR OtTXLGR GD &RPSDQKLD SRGHUi VHU L  FDSLWDOL]DGR LL  XWLOL]DGR SDUD FRPSHQVDU
SHUGDVRX LLL DFXPXODGRHDORFDGRSDUDXPDUHVHUYDHVSHFLDOHSRGHUiQmRHVWDUGLVSRQtYHOSDUD
R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR &DVR HVVHV HYHQWRV RFRUUDP RV
GHWHQWRUHV GDV Do}HV RUGLQiULDV GD &RPSDQKLD SRGHP QmR UHFHEHU GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH R
FDSLWDOSUySULR
$OpPGLVVRRSDJDPHQWRGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRSRGHUHVWDUFRPSURPHWLGRHPUD]mRGH
HYHQWXDODOWHUDomRQDOHJLVODomRWULEXWiULDHDOJXQVGRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRGD&RPSDQKLD
UHVWULQJHPRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRV
Qualquer outro rebaixamento do rating de crédito do Brasil pode afetar negativamente o
preço das ações da Companhia.
$ &RPSDQKLD SRGH VHU DIHWDGD QHJDWLYDPHQWH SHODV SHUFHSo}HV GH ULVFR GRV LQYHVWLGRUHV
UHODFLRQDGDV DR rating VREHUDQR GH FUpGLWRGtYLGD GR %UDVLO $V DJrQFLDV GH rating DYDOLDP
UHJXODUPHQWH R %UDVLO H VHXV ratings VREHUDQRV TXH WrP FRPR EDVH YiULRV IDWRUHV TXH LQFOXHP
WHQGrQFLDVPDFURHFRQ{PLFDVFRQGLo}HVILVFDLVHRUoDPHQWiULDVSDUkPHWURVGHHQGLYLGDPHQWRH
SHUVSHFWLYDGHPXGDQoDVHPTXDLVTXHUGHVVHVIDWRUHV
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2 %UDVLO WHYH R VHX UDWLQJ GH JUDX GH LQYHVWLPHQWR UHEDL[DGR SHODV WUrV SULQFLSDLV DJrQFLDV GH
UDWLQJ GH FUpGLWR QRUWHDPHULFDQDV 6WDQGDUG  3RRU¶V 0RRG\¶V H )LWFK $ 6WDQGDUG  3RRU¶V
UHEDL[RXRUDWLQJVREHUDQRGHFUpGLWRGtYLGDGR%UDVLOGH%%%PHQRVSDUD%%PDLVHPVHWHPEUR
GH  SRVWHULRUPHQWH R UHEDL[RX SDUD %% HP IHYHUHLUR GH  H PDQWHYH D SHUVSHFWLYD
QHJDWLYD GR rating PHQFLRQDQGR DV GLILFXOGDGHV ILVFDLV H D FRQWUDomR HFRQ{PLFD GR %UDVLO FRPR
VLQDLVGHSLRUDQDVLWXDomRGHFUpGLWR(PMDQHLURGHDDJrQFLDUHEDL[RXQRYDPHQWHRUDWLQJ
VREHUDQRSDUD%%FRPSHUVSHFWLYDHVWiYHO(PGH]HPEURGHD0RRG\¶VFRORFRXRUDWLQJGH
%DDGR%UDVLOHPDQiOLVHHUHEDL[RXRUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOHPIHYHUHLURGH
SDUD%DFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDPHQFLRQDQGRDSRVVLELOLGDGHGHPDLVGHWHULRUDomRQRV
Q~PHURVGHGtYLGDGR%UDVLOHPPHLRDXPFHQiULRSROtWLFRGHUHFHVVmRHGHGHVDILRV(PDEULOGH
 D 0RRG\¶V PDQWHYH R rating VREHUDQR HP %D FRP DOWHUDomR GD SHUVSHFWLYD GH QHJDWLYD
SDUD HVWiYHO $ )LWFK UHEDL[RX R rating VREHUDQR GH FUpGLWR GR %UDVLO SDUD %%% PDLV FRP
SHUVSHFWLYD QHJDWLYD HP GH]HPEUR GH  PHQFLRQDQGR D UiSLGD H[SDQVmR GR GpILFLW
RUoDPHQWiULRGRSDtVHDUHFHVVmRSLRUTXHDHVSHUDGDHUHEDL[RXDLQGDPDLVRratingVREHUDQRGH
FUpGLWRGtYLGD GR %UDVLO HP PDLR GH  SDUD %% FRP SHUVSHFWLYD QHJDWLYD (P IHYHUHLUR GH
D)LWFKUHEDL[RXRratingGHFUpGLWRGR%UDVLOSDUD%%FRPSHUVSHFWLYDHVWiYHO
2ratingVREHUDQRGHFUpGLWRGR%UDVLODWXDOPHQWHHQFRQWUDVHDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRGH
DFRUGR FRP DV WUrV SULQFLSDLV DJrQFLDV GH rating &RQVHTXHQWHPHQWH RV SUHoRV GH YDORUHV
PRELOLiULRVHPLWLGRVSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVIRUDPDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH8PSURORQJDPHQWR
RXSLRUDGDDWXDOUHFHVVmREUDVLOHLUDHLQFHUWH]DSROtWLFDFRQWtQXDHQWUHRXWURVIDWRUHVSRGHPOHYDU
D UHEDL[DPHQWRV DGLFLRQDLV GR rating 4XDOTXHU UHEDL[DPHQWR DGLFLRQDO GRV ratings VREHUDQRV GH
FUpGLWRGR%UDVLOSRGHULDDXPHQWDUDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHFRPRUHVXOWDGRDIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRSUHoRGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD
Os negócios da Companhia exigem gastos substanciais de capital e a Companhia depende
dos fluxos de caixa de suas operações e da disponibilidade contínua de financiamento
externo para executar seu programa de investimentos.
$ H[SDQVmR GD FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD H D PDQXWHQomR GH VHXV DWLYRV LQIUDHVWUXWXUD H
HTXLSDPHQWRVH[LJHPJDVWRVVXEVWDQFLDLVGHFDSLWDO$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHJHUDUi
IOX[RV GH FDL[D VXILFLHQWHV RX TXH WHUi DFHVVR D ILQDQFLDPHQWR H[WHUQR VXILFLHQWH SDUD ILQDQFLDU
VXDVGHVSHVDVGHFDSLWDORUoDGDV
6H D &RPSDQKLD QmR FRQVHJXLU FXPSULU VHX SURJUDPD GH GLVSrQGLR GH FDSLWDO D &RPSDQKLD
SRGHUi QmR FRQVHJXLU PDQWHU RX DXPHQWDU D HILFLrQFLD GH VXD FDSDFLGDGH GH JHUDomR R TXH
SRGHUiDIHWDUDVXDRSHUDomRHUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
Podemos não conseguir integrar e captar sinergias de aquisições.
2SODQRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLDFRQWDFRPGLYHUVDVDTXLVLo}HVGHRXWUDVFRPSDQKLDVDRORQJR
GR DQR 7DLV DTXLVLo}HV HQYROYHP ULVFRV H GHVDILRV UHODFLRQDGRV j LQWHJUDomR GDV RSHUDo}HV
VLVWHPDV IXQFLRQiULRV HTXLSDPHQWRV H FOLHQWHV HQWUH DV FRPSDQKLDV DGTXLULGDV H j JHUDomR GH
UHWRUQRHVSHUDGRVREUHRVLQYHVWLPHQWRVHDH[SRVLomRDRVSDVVLYRVGHVVDVFRPSDQKLDV$VVLPD
LQWHJUDomR GRV QRVVRV QHJyFLRV FRP RV QHJyFLRV GDV FRPSDQKLDV DGTXLULGDV H D FDSWDomR GH
VXDVVLQHUJLDVSRGHPWDPEpPH[LJLUPDLVUHFXUVRVHWHPSRGRTXHLQLFLDOPHQWHHVSHUDGR
$/HLQGHGHQRYHPEURGHDOWHUDGDSHOD3RUWDULD,QWHUPLQLVWHULDOQGH
GHPDLRGH ³/HL&RQFRUUHQFLDO´ HVWUXWXUDR6LVWHPD%UDVLOHLURGH'HIHVDGD&RQFRUUrQFLDH
GLVS}HVREUHDSUHYHQomRHUHSUHVVmRjVLQIUDo}HVFRQWUDDRUGHPHFRQ{PLFD1HVVHFRQWH[WRD
/HL&RQFRUUHQFLDOHVWDEHOHFHDREULJDomRGHVXEPLVVmRSUpYLDDR6LVWHPD%UDVLOHLURGH'HIHVDGD
&RQFRUUrQFLD ³6%'&´  IRUPDGR SHOR&RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 'HIHVD (FRQ{PLFD ³&$'(´  H
SHOD 6HFUHWDULD GH $FRPSDQKDPHQWR (FRQ{PLFR GR 0LQLVWpULR GD )D]HQGD GH RSHUDo}HV GH
FRQFHQWUDomR HFRQ{PLFD HP TXH FXPXODWLYDPHQWH SHOR PHQRV XP GRV JUXSRV HQYROYLGRV QD
RSHUDomRWHQKDUHJLVWUDGRIDWXUDPHQWREUXWRDQXDORXYROXPHGHQHJyFLRVQRSDtVQRDQRDQWHULRU
j RSHUDomR HTXLYDOHQWH RX VXSHULRU D 5  VHWHFHQWRV H FLQTXHQWD PLOK}HV GH
UHDLV  H SHOR PHQRV R RXWUR JUXSR HQYROYLGR QD RSHUDomR WHQKD UHJLVWUDGR IDWXUDPHQWR EUXWR
DQXDO RX YROXPH GH QHJyFLRV QR SDtV QR DQR DQWHULRU j RSHUDomR HTXLYDOHQWH RX VXSHULRU
D5 VHWHQWDHFLQFRPLOK}HVGHUHDLV 
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2 6%'& WHP R GHYHU HQWmR GH DQDOLVDU HYHQWXDLV RSHUDo}HV GH FRQFHQWUDomR HFRQ{PLFD GH
QRWLILFDomR REULJDWyULD H GHWHUPLQDU VH XPD RSHUDomR HVSHFtILFD JHUDULD HIHLWRV QHJDWLYRV QDV
FRQGLo}HVFRPSHWLWLYDVGRPHUFDGRQRTXDORSHUDPRVRXPHVPRDRVFRQVXPLGRUHVGHWDOPHUFDGR
1HVVHVHQWLGRIXWXUDVDTXLVLo}HVSRGHPQmRVHUDSURYDGDVRXSRGHPVHUFRQGLFLRQDGDVDFHUWDV
UHVWULo}HVFRPRFRQGLomRSDUDDSURYDomRSHOR&$'(LQFOXLQGRUHVWULo}HVTXHUHIOLWDPQDHVWUXWXUD
GD RSHUDomR HP UHPpGLRV HVWUXWXUDLV RX TXH GHPDQGHP GHVHPEROVRV ILQDQFHLURV GLUHWRV RX
LQGLUHWRVRTXHSRGHLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH QRVVRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR YLGH LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Podemos ser afetados substancialmente por violações à Lei Anticorrupção e leis
anticorrupção semelhantes.
$ /HL Q  GH  GH DJRVWR GH  ³/HL $QWLFRUUXSomR´  LQWURGX]LX R FRQFHLWR GH
UHVSRQVDELOLGDGH REMHWLYD SDUD SHVVRDV MXUtGLFDV HQYROYLGDV HP DWRV OHVLYRV j DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDVXMHLWDQGRRLQIUDWRUDSHQDOLGDGHVFtYHLVHDGPLQLVWUDWLYDV6HPHOKDQWHjForeign Corrupt
Practice Act GRV (VWDGRV 8QLGRV GD $PpULFD D /HL $QWLFRUUXSomR FRQVLGHUD VDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDV D VHUHP DSOLFDGDV HP FRQVHTXrQFLD GH XP DWR OHVLYR j DGPLQLVWUDomR S~EOLFD 2
QmR FXPSULPHQWR GH OHLV GH FRPEDWH j FRUUXSomR RX TXDLVTXHU LQYHVWLJDo}HV GH Pi FRQGXWD RX
H[HFXomRGHDo}HVFRQWUDQyVSRGHOHYDUDPXOWDVSHUGDGHDOYDUiVGHIXQFLRQDPHQWRHGDQRVj
UHSXWDomREHPFRPRDRXWUDVSHQDOLGDGHVSRGHQGRQRVDIHWDUGHPRGRDGYHUVRUHOHYDQWH1mR
SRGHPRVJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUHPRVSUHYHQLURXGHWHFWDUWRGDVDVSUiWLFDVLQDSURSULDGDVIUDXGHV
RX YLRODo}HV j /HL $QWLFRUUXSomR H OHLV DQWLFRUUXSomR VHPHOKDQWHV SRU TXDOTXHU GH QRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHVIXQFLRQiULRVHPSUHJDGRVRXUHSUHVHQWDQWHV
E  DRVFRQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRVGD&RPSDQKLD
Os interesses do acionista controlador da Companhia poderão conflitar com os interesses
dos demais acionistas.
(P  GH GH]HPEUR GH  7KH $(6 &RUSRUDWLRQ ³$(6 &RUSRUDWLRQ´  DFLRQLVWD FRQWURODGRUD
LQGLUHWDGD&RPSDQKLDGHWLQKDGRWRWDOGHDo}HVRUGLQiULDVHGHDo}HVSUHIHUHQFLDLV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDUHVXOWDQGRHPGRVHXFDSLWDOVRFLDOHD%1'(63DUWLFLSDo}HV
6$ ³%1'(63DU´ GHWLQKDGRWRWDOGDVDo}HVRUGLQiULDVHGHDo}HVSUHIHUHQFLDLV
WRWDOL]DQGR  GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD $ $(6 &RUSRUDWLRQ H D %1'(63DU SRVVXHP
MXQWDV  GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH WrP SRGHUHV SDUD HQWUH
RXWUDVPDWpULDVHOHJHUPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHWHUPLQDURUHVXOWDGRILQDOGDV
PDWpULDV FXMD GHOLEHUDomR VHMD GH FRPSHWrQFLD GRV DFLRQLVWDV LQFOXLQGR RSHUDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDV UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV DTXLVLo}HV H DOLHQDo}HV GH DWLYRV R PRQWDQWH H D
RFDVLmR SDUD GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX UHPXQHUDo}HV GH FDSLWDO VLPLODUHV TXH H[FHGHUHP R
GLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV2VLQWHUHVVHVGD$(6
&RUSRUDWLRQ H D %1'(63DU SRGHUmR FRQIOLWDU FRP QRVVRV LQWHUHVVHV HRX GH QRVVRV GHPDLV
DFLRQLVWDV$OpPGLVVRD%1'(63DUpSDUWHHPDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXHOKHFRQIHUHRGLUHLWRGH
YHWDU VXD DSURYDomR HP UHXQLmR SUpYLD GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR HQWUH RXWUDV DOWHUDomR GH
GHWHUPLQDGDVFOiXVXODVGR(VWDWXWR6RFLDODOWHUDomRGDVFDUDFWHUtVWLFDVRXYDQWDJHQVGDVDo}HV
H[LVWHQWHV RX HPLVVmR GH RXWUDV FODVVHV GH Do}HV UHGXomR GR GLYLGHQGR PtQLPR REULJDWyULR
GHQWUHRXWUDV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDVPDWpULDVVXMHLWDVjDSURYDomRGR%1'(63DUYLGH
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F  DRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHQmRHVWiVXMHLWDDULVFRVUHOHYDQWHVFXMDIRQWHVHMDVHXVDFLRQLVWDV
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G  jVFRQWURODGDVHFROLJDGDVGD&RPSDQKLD
Resultados negativos de sociedades controladas podem afetar negativamente o resultado
operacional da Companhia.
$&RPSDQKLDGHWpPSDUWLFLSDomRGLUHWDHLQGLUHWDQDVVHJXLQWHVFRPSDQKLDV L $(67LHWr,QWHJUD
6ROXo}HV HP (QHUJLD /WGD LL  $(6 7LHWr ,QRYD 6ROXo}HV GH (QHUJLD /WGD LLL  1RYD (QHUJLD
+ROGLQJ 6$ LY  $(6 7LHWr (yOLFD 3DUWLFLSDo}HV 6$ Y   VRFLHGDGHV GH SURSyVLWR HVSHFtILFR
³63(V´  TXH FRPS}HP R &RPSOH[R (yOLFR $OWR 6HUWmR ,, ORFDOL]DGR QR (VWDGR GD %DKLD YL  
63(V TXH FRPS}HP R &RPSOH[R 6RODU 2XURHVWH ORFDOL]DGR QR HVWDGR GH 6mR 3DXOR H YLL  
63(VTXHFRPS}HPR&RPSOH[R6RODU*XDLPErORFDOL]DGRQR(VWDGRGH6mR3DXOR'HVVDIRUPD
SDUWHGHQRVVRUHVXOWDGRGHFRUUHGRUHVXOWDGRGHUHIHULGDVVRFLHGDGHVHVHQGRDVVLPRUHVXOWDGR
QmRVDWLVIDWyULRGHODVSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRQRVVRUHVXOWDGR$GLFLRQDOPHQWHDSLRUDQDV
FRQGLo}HVVHWRULDLVHPHUFDGROyJLFDVQDVRSHUDo}HVGHVVHVQHJyFLRVSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWH
RUHVXOWDGRFRQVROLGDGRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
H  DRVIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLD
Custos de contratação podem variar de acordo com a demanda de mercado devido à
limitação do número de fornecedores.
2DWHQGLPHQWRGDVQHFHVVLGDGHVGHPDQXWHQomRGD&RPSDQKLDHGDVGHPDQGDVGHFRQVWUXomR
GH QRYDV REUDV VmR HIHWLYDGDV SRU XP Q~PHUR OLPLWDGR GH IRUQHFHGRUHV 6HQGR DVVLP D
&RPSDQKLDHVWiYXOQHUiYHOjRIHUWDHGHPDQGDGRPHUFDGRSULQFLSDOPHQWHHPPRPHQWRVHPTXH
H[LVWHPJUDQGHVLQYHVWLPHQWRVQRVHWRUGHHQHUJLDRTXHSRGHID]HUFRPTXHD&RPSDQKLDSDJXH
SUHoRVHOHYDGRVSRUHVVHVVHUYLoRV
$ LQFDSDFLGDGH RX LQGLVSRVLomR GHVVHV WHUFHLURV HP SUHVWDU RV VHUYLoRV FRQWUDWDGRV SHOD
&RPSDQKLD FRP D TXDOLGDGH SUHYLVWD HP FRQWUDWR SRGHUi L  SURYRFDU LQDGLPSOHPHQWR GDV VXDV
REULJDo}HV UHJXODWyULDV LL  FRORFDU HP ULVFR D SUHVHUYDomR GH VXDV FHQWUDLV JHUDGRUDV HRX LLL 
UHGX]LU WHPSRUDULDPHQWH D GLVSRQLELOLGDGHFDSDFLGDGH GH JHUDomR GH HQHUJLD HOpWULFD GDV VXDV
FHQWUDLVKLGURJHUDGRUDV&RQVHTXHQWHPHQWHD&RPSDQKLDSRGHREWHUPHQRUUHFHLWDGHYHQGDVH
WHU XPD SRVVtYHO H[SRVLomR DR PHUFDGR GH FXUWR SUD]R R TXH SRGHUi FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR
VREUHRVUHVXOWDGRVHLPDJHPGD&RPSDQKLD$GHPDLVDUHVFLVmRGHVVHVFRQWUDWRVGHFRQVWUXomR
RXRSHUDomRHPDQXWHQomRRXDLQFDSDFLGDGHGHUHQRYiORVRXGHQHJRFLDUQRYRVFRQWUDWRVFRP
RXWURV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR LJXDOPHQWH TXDOLILFDGRV WHPSHVWLYDPHQWH H FRP SUHoRV VLPLODUHV
SRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
Alguns problemas com subcontratadas podem afetar a Companhia de forma solidária.
'XUDQWH D H[HFXomR GH PDQXWHQo}HV DV HPSUHVDV FRQWUDWDGDV XWLOL]DP UHFXUVRV H[WHUQRV WDLV
FRPR VXEFRQWUDWDo}HV 'HYLGR D HYHQWXDLV DOWHUDo}HV GDV FRQGLo}HV SUHYLVWDV QD H[HFXomR GDV
PDQXWHQo}HV DV VXEFRQWUDWDGDV SRGHP QmR VXSRUWDU DOWHUDo}HV GH FHQiULRV H SRGHP SOHLWHDU
FRPSHQVDo}HVILQDQFHLUDVGLUHWDPHQWHGD&RPSDQKLDLPSDFWDQGRDGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRV
A Companhia depende de terceiros para o fornecimento de equipamentos utilizados em
suas instalações e falhas de um ou mais fornecedores poderão prejudicar as atividades, a
condição financeira e os resultados operacionais da Companhia.
$&RPSDQKLDGHSHQGHGHWHUFHLURVSDUDIRUQHFHURVHTXLSDPHQWRVXWLOL]DGRVHPVXDVLQVWDODo}HV
HSDUDDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHHQJHQKDULDHGHVWDIRUPDHVWiVXMHLWDDDXPHQWRVGHSUHoRVH
IDOKDVSRUSDUWHGHWDLVIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRFRPRDWUDVRVQDHQWUHJDRXHQWUHJD
GHHTXLSDPHQWRVDYDULDGRV7DLVSUREOHPDVSRGHUmRSUHMXGLFDUDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHWHU
XPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHHPVHXVUHVXOWDGRV
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$OpPGLVVRHPUD]mRGDVHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDVGRVHTXLSDPHQWRVHGDVREUDVGD&RPSDQKLD
H[LVWHP SRXFRV IRUQHFHGRUHV H SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR GLVSRQtYHLV 6H DOJXP IRUQHFHGRU
GHVFRQWLQXDUDSURGXomRLQWHUURPSHUDYHQGDGHTXDOTXHUGRVHTXLSDPHQWRVQHFHVViULRVjVVXDV
DWLYLGDGHV RX D SUHVWDo}HV GRV VHUYLoRV GH HQJHQKDULD D &RPSDQKLD SRGHUi QmR VHU FDSD] GH
DGTXLULU WDO HTXLSDPHQWR RX VHUYLoR FRP RXWURV IRUQHFHGRUHV QDV PHVPDV FRQGLo}HV GH SUHoR H
SUD]R 1HVWH FDVR D SUHVWDomR GRV VHUYLoRV GH WUDQVPLVVmR H JHUDomR GH HQHUJLD HOpWULFD SHOD
&RPSDQKLDSRGHUmRVHUSUHMXGLFDGRVGHIRUPDVLJQLILFDWLYDRTXHSRGHUiLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWH
DVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
A terceirização de certas operações pode ter um efeito adverso relevante sobre a
Companhia caso seja considerado o estabelecimento de relação de trabalho com seus
prestadores de serviços terceirizados de acordo com a legislação aplicável ou caso os
acordos da Companhia com prestadores de serviços terceirizados forem contestados nos
tribunais trabalhistas brasileiros.
$ &RPSDQKLD WHUFHLUL]D FHUWDV RSHUDo}HV SDUD SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV QR FXUVR QRUPDO GH VHXV
QHJyFLRV6HRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVWHUFHLUL]DGRVFRQWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLDQmRDWHQGHUHP
D TXDLVTXHU REULJDo}HV WUDEDOKLVWDV SUHYLGHQFLiULDV HRX WULEXWiULDV D &RPSDQKLD SRGHUi VHU
MXGLFLDOPHQWHREULJDGDDFXPSULUWDLVREULJDo}HVQDPHGLGDHPTXHRVHPSUHJDGRVWHUFHLUL]DGRV
VHMDPFRQVLGHUDGRVVHXVHPSUHJDGRVSHODOHJLVODomRWUDEDOKLVWDRTXHSRGHDIHWDUD&RPSDQKLD
QHJDWLYDHVXEVWDQFLDOPHQWH
(P  GH PDUoR GH  IRL SURPXOJDGD D /HL  SHUPLWLQGR D WHUFHLUL]DomR GH DWLYLGDGHV
SULQFLSDLV$WXDOPHQWHR7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKRSRVVXLRHQWHQGLPHQWRGHTXHDWLYLGDGHV
ILP QmR SRGHP VHU WHUFHLUL]DGDV H QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH RV WULEXQDLV EUDVLOHLURV DGHULUmR
FRPSOHWDPHQWH D HVWD OHL RX VH RV WULEXQDLV WUDEDOKLVWDV LJQRUDUmR RV DVSHFWRV GHVWD OHL $
&RPSDQKLD SRGH VHU REULJDGD D FRQWUDWDU GLUHWDPHQWH HPSUHJDGRV WHUFHLUL]DGRV UHVXOWDQGR HP
FXVWRVTXHSRGHPDIHWDUPDWHULDOHVLJQLILFDWLYDPHQWHRVVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
Nossa atuação no setor de geração de energia elétrica poderá ser prejudicada
pela concorrência.
1yV FRQFRUUHPRV GLUHWDPHQWH FRP RXWUDV FRPSDQKLDV JHUDGRUDV H FRPHUFLDOL]DGRUDV QR
IRUQHFLPHQWR GH HQHUJLD HOpWULFD D FRQVXPLGRUHV OLYUHV H HQIUHQWDPRV FRQFRUUrQFLD GH WDLV
FRPSDQKLDVQRVOHLO}HVGD$1((/'HVVDIRUPDQmRKiFRPRDVVHJXUDUTXHWHUHPRVVXFHVVRHP
YHQFHU RV OHLO}HV HP TXH SDUWLFLSDPRV SUHMXGLFDQGR D DGLomR GH FDSDFLGDGH DR QRVVR SRUWIyOLR
$GLFLRQDOPHQWH HVVD FRQFRUUrQFLD SRGHUi GLILFXOWDU R FUHVFLPHQWR HRX UHQRYDomR GH FRQWUDWRV
H[LVWHQWHVGD&RPSDQKLDQRPHUFDGRGHYHQGDGHHQHUJLDSDUDFRQVXPLGRUHVOLYUHV3RUILPFRP
UHODomR jV DWLYLGDGHV GH FRPHUFLDOL]DomR DWUHODGDV DR VHJPHQWR GH JHUDomR GH HQHUJLD RXWURV
IRUQHFHGRUHV GH HQHUJLD HOpWULFD SRGHP FRPSHWLU FRQRVFR QD RIHUWD GH HQHUJLD HOpWULFD D FHUWRV
FRQVXPLGRUHV TXDOLILFDGRV FRPR FRQVXPLGRUHV ³OLYUHV´ RX SRWHQFLDOPHQWH ³OLYUHV´ DIHWDQGR D
GHFLVmR GHVVHV FRQVXPLGRUHV GH FRPSUDUHP HQHUJLD HOpWULFD GH QRVVRV FRQFRUUHQWHV SRGHQGR
LPSDFWDUQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHIOX[RGHFDL[DQHJDWLYDPHQWH
I  DRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLD
A eventual redução da capacidade de pagamento dos clientes da Companhia pode afetar
adversamente a condução dos seus negócios e resultados.
1R H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH   GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO EUXWD GD
&RPSDQKLDIRLSURYHQLHQWHGHFRQWUDWRVELODWHUDLVGHYHQGDGHHQHUJLDHOHLO}HVGHHQHUJLDQRYDH
GHUHVHUYD$OpPGHVVHVFRQWUDWRVDSDUFHODUHPDQHVFHQWHpFRPHUFLDOL]DGDQR05(HPHUFDGR
spot $ RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU VLWXDomR TXH DIHWH DGYHUVDPHQWH D FDSDFLGDGH GRV FOLHQWHV GD
&RPSDQKLD GH KRQUDUHP FRP DV REULJDo}HV ILQDQFHLUDV SUHYLVWDV QRV UHVSHFWLYRV FRQWUDWRV
SRGHUiWHUHIHLWRDGYHUVRQDFRQFOXVmRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHHPVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
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J  DRVVHWRUHVGDHFRQRPLDQRVTXDLVD&RPSDQKLDDWXD
Condições hidrológicas desfavoráveis podem afetar adversamente substancialmente os
resultados operacionais da Companhia.
8PD SDUWH VLJQLILFDWLYD GD JHUDomR GH HQHUJLD GD&RPSDQKLD pSURYHQLHQWHGH IRQWH KLGUHOpWULFD
SRUWDQWR R GHVHPSHQKR GDV VXDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV GHSHQGH GDV FRQGLo}HV KLGUROyJLFDV
$OpP GLVVR GH DFRUGR FRP RV GDGRV GR 2SHUDGRU 1DFLRQDO GR 6LVWHPD (OpWULFR ³216 
DSUR[LPDGDPHQWH  GR VXSULPHQWR GH HQHUJLD GR 6LVWHPD ,QWHUOLJDGR 1DFLRQDO ³6,1´  GH
MDQHLURDGH]HPEURGHIRLJHUDGRSRUXVLQDVKLGUHOpWULFDV&RPRR6,1RSHUDHPVLVWHPDGH
GHVSDFKR FHQWUDOL]DGR SHOR 216 FDGD XVLQD KLGUHOpWULFD LQFOXLQGR DV XVLQDV KLGUHOpWULFDV GD
&RPSDQKLD HVWmR VXMHLWDV D YDULDo}HV QDV FRQGLo}HV KLGUROyJLFDV YHULILFDGDV WDQWR QD UHJLmR
JHRJUiILFD HP TXH RSHUD FRPR HP RXWUDV UHJL}HV GR SDtV $ UHJLmR HP TXH VXDV XVLQDV
KLGUHOpWULFDVRSHUDPHVWiVXMHLWDDFRQGLo}HVKLGUROyJLFDVLPSUHYLVtYHLVFRPGHVYLRVQmRFtFOLFRV
GD PpGLD GH FKXYDV 2 GHVORFDPHQWR GD JHUDomR KLGUHOpWULFD SRU RXWUDV IRQWHV ID] FRP TXH RV
JHUDGRUHV ILTXHP H[SRVWRV DR PHUFDGR GH HQHUJLD GH FXUWR SUD]R DR 3UHoR GH /LTXLGDomR GDV
'LIHUHQoDV 3/' 
(P GH]HPEUR GH  IRL UHDEHUWD D $XGLrQFLD 3~EOLFD SDUD UHJXODPHQWDU R DUW  GD /HL
 TXH WUDWD GR FXVWR GR GHVORFDPHQWR GH JHUDomR KLGUHOpWULFD GHFRUUHQWH GH JHUDomR
WHUPHOpWULFDTXHH[FHGHUDTXHODSRURUGHPGHPpULWRHLPSRUWDomRGHHQHUJLDHOpWULFD1DSURSRVWD
GD$1((/RFXVWRGRGHVORFDPHQWR ³3/'[´ GHYHFRUUHVSRQGHUDRFXVWRGHRSRUWXQLGDGHTXHR
JHUDGRU REWHULD FRP D JHUDomR GHFRUUHQWH GH XP DUPD]HQDPHQWR FRPSXOVyULR GH iJXD TXH
RFRUUHUDQRPHVPRLQVWDQWHGRGHVORFDPHQWR
&RPRUHVXOWDGRGD$XGLrQFLD3~EOLFDIRLGHWHUPLQDGR
L  YROXPH D VHU FRQVLGHUDGR FRPR *HUDomR )RUD GD RUGHP GH 0pULWR ³*)20´  GHYH VHU
FRQVLGHUDGRFRPRDJHUDomRGHVSDFKDGDSRUVHJXUDQoDHQHUJpWLFDHUD]}HVHOpWULFDVFULWpULRV
HVWHVDVHUHPGHILQLGRVSHOR216H
LL  YDORU D VHU UHVVDUFLGR DRV JHUDGRUHV SDUWLFLSDQWHV GR 05( SHOR GHVORFDPHQWR KLGURHOpWULFR
UHVXOWDQWH GD *)20 FRUUHVSRQGH DR 3/' GR UHIHULGR SHUtRGR VXEWUDtGR GR 3/'[ 2 3/'[
UHSUHVHQWD D PHGLDQD DQXDO GR 3/' KLVWyULFR GHVGH  D GH]HPEUR GR DQR DQWHULRU DR
FiOFXOR3DUDR3/'[IRLFDOFXODGRQRYDORUGH50:K
(VWDGHWHUPLQDomRIRLDSURYDGDQDSXEOLFDomRGD5HVROXomRGD$1((/HPGHDEULOGH
$RFRUUrQFLDGHTXDOTXHUVLWXDomRTXHDIHWHDGYHUVDPHQWHDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHKRQUDU
FRP DV REULJDo}HV SUHYLVWDV QRV FRQWUDWRV GH YHQGD GH HQHUJLD SRGHUi WHU HIHLWR VXEVWDQFLDO H
DGYHUVRQDFRQGXomRGRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
'HYLGR D &RPSDQKLD SRVVXLU XVLQDV KLGUHOpWULFDV SDUWLFLSDQWH GR 05( HYHQWXDLV PRQWDQWHV GH
JHUDomR LQIHULRUHV j VXD JDUDQWLD ItVLFD SRGHP VHU FRPSHQVDGRV SRU RXWUDV XVLQDV SDUWLFLSDQWHV
GHVWH PHVPR PHFDQLVPR GHVWD IRUPD D EDL[D SURGXomR GH HQHUJLD GH XPD HPSUHVD SRGH VHU
FRPSHQVDGD SHOD SURGXomR H[FHGHQWH GH RXWUD FRPSDQKLD UHGX]LQGR D SRVVLELOLGDGH GR QmR
FXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV SUHYLVWDV QR FRQWUDWR GH YHQGD GH HQHUJLD 1R HQWDQWR VHMD HP
GHFRUUrQFLDGHHVFDVVH]KLGUROyJLFDRXGHRFRUUrQFLDGHULVFRVQmRKLGUROyJLFRV FRPRRDWUDVRGD
HQWUDGD HP RSHUDomR GH OLQKDV GH WUDQVPLVVmR TXH OLPLWDUDP D JHUDomR GDV XVLQDV KLGUHOpWULFDV
HVWUXWXUDQWHV  DV XVLQDV GR PHFDQLVPR QmR JHUDP D WRWDOLGDGH GH VXD JDUDQWLD ItVLFD JHUDQGR
GpILFLWDR05(FRPRXPWRGRHDIHWDQGRQHJDWLYDPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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K  jUHJXODPHQWDomRGRVVHWRUHVHPTXHD&RPSDQKLDDWXD
A Companhia está sujeita à regulamentação abrangente de suas atividades pelo governo
brasileiro e não pode ter certeza do efeito que alterações na legislação poderão causar em
seus negócios, situação financeira e resultados operacionais.
$V DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWDV D XPD UHJXODPHQWDomR SRU GLYHUVDV DXWRULGDGHV
UHJXODGRUDV EUDVLOHLUDV HVSHFLDOPHQWH D $1((/ $ $1((/ UHJXODPHQWD H VXSHUYLVLRQD GLYHUVRV
DVSHFWRVGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD'HVGHRJRYHUQREUDVLOHLURLPSOHPHQWRXDOWHUDo}HV
IXQGDPHQWDLVQDUHJXODPHQWDomRGRVHWRUGHHQHUJLD(PGHPDUoRGHFRPRDGYLQGRGD
/HLGR1RYR0RGHORGR6HWRU(OpWULFRDVSULQFLSDLVUHIRUPDVQRVHWRUHOpWULFRLQFOXtUDP
•

D FULDomR GH GRLV DPELHQWHV SDUDOHORV TXH GHILQHP D FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD HOpWULFD TXDLV
VHMDP L R$PELHQWHGH&RQWUDWDomR5HJXODGD $&5 H LL R$PELHQWHGH&RQWUDWDomR/LYUH $&/ 

•

RV DJHQWHV GH JHUDomR VHMDP FRQFHVVLRQiULRV GH JHUDomR SURGXWRUHV LQGHSHQGHQWHV GH
HQHUJLD RX DXWRSURGXWRUHV DVVLP FRPR RV FRPHUFLDOL]DGRUHV SRGHP YHQGHU HQHUJLD HOpWULFD
QRV GRLV DPELHQWHV PDQWHQGR R FDUiWHU FRPSHWLWLYR GD JHUDomR $GLFLRQDOPHQWH WRGRV RV
FRQWUDWRVVHMDPQR$&5RXQR$&/GHYHPVHUUHJLVWUDGRVQD&&((HVHUYHPGHEDVHSDUDD
FRQWDELOL]DomRHOLTXLGDomRGDVGLIHUHQoDVQRPHUFDGRGHFXUWRSUD]R

•

REULJDWRULHGDGHGDVFRQFHVVLRQiULDVDVSHUPLVVLRQiULDVHDVDXWRUL]DGDVGHVHUYLoRS~EOLFRGH
GLVWULEXLomRGHHQHUJLDHOpWULFDGR6,1DGTXLULUHPHQHUJLDSDUDJDUDQWLURDWHQGLPHQWRGH
GRVHXPHUFDGRPHGLDQWHFRQWUDWDomRUHJXODGDSRUPHLRGHOLFLWDomR

•

FXPSULPHQWRGRVFRQWUDWRVDVVLQDGRVDQWHVGD/HLGR1RYR0RGHORGR6HWRU(OpWULFRDILPGH
SURSRUFLRQDUHVWDELOLGDGHjVWUDQVDo}HVUHDOL]DGDVDQWHVGHVXDSURPXOJDomRH

•

SURLELomRGDSDUWLFLSDomRGDVGLVWULEXLGRUDVHPRXWUDVVRFLHGDGHVGHIRUPDGLUHWDRXLQGLUHWD

•

1RGLDGHMDQHLURGHRJRYHUQREUDVLOHLURSURPXOJRXD/HLQTXHGLVS}HVREUH
QRYDV QRUPDV D UHVSHLWR GDV FRQFHVV}HV GH JHUDomR WUDQVPLVVmR H GLVWULEXLomR GH HQHUJLD
LQFOXLQGRHQWUHRXWURVQRYDVFRQGLo}HVSDUDDSURUURJDomRGHVVDVFRQFHVV}HV

$ $1((/ WHP DPSORV SRGHUHV GH UHJXODPHQWDomR QRV WHUPRV GD /HL GR 1RYR 0RGHOR GR 6HWRU
(OpWULFRSDUDUHJXODPHQWDUDVDWLYLGDGHVGDVFRPSDQKLDVQRVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFDQR%UDVLOH
HPDOJXQVFDVRVRVSURFHGLPHQWRVGHUHJXODPHQWDomRGD$1((/LQFOXHPOHYDUHPFRQVLGHUDomR
DVRSLQL}HVGDVFRPSDQKLDVHPRSHUDomRQRVHWRUGHHQHUJLDHGRS~EOLFRHPJHUDO$VQRUPDVGD
$1((/ SRGHP WHU XP LPSDFWR VLJQLILFDWLYR VREUH DV RSHUDo}HV GDV FRPSDQKLDV GH GLVWULEXLomR
LQFOXLQGR DV GD SUySULD &RPSDQKLD (VVHV SRGHUHV GH UHJXODPHQWDomR SRGHUmR DIHWDU GLIHUHQWHV
DVSHFWRV GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR VXDV WDULIDV LQGLFDGRUHV GH TXDOLGDGH
FRQWLQXLGDGH GH VHUYLoRV H VDQo}HV &DVR D &RPSDQKLD VHMD REULJDGD SHOD $1((/ D ID]HU
LQYHVWLPHQWRVGHFDSLWDODGLFLRQDLVHLQHVSHUDGRVHQmROKHVHMDSHUPLWLGRDMXVWDUDGHTXDGDPHQWH
VXDVWDULIDVRXFDVRD$1((/PRGLILTXHRVUHJXODPHQWRVUHODFLRQDGRVDRVDMXVWHVWDULIiULRVRXjV
FRUUHo}HVWDULIiULDVD&RPSDQKLDSRGHUiWHUVHXVQHJyFLRVDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH
$OpP GLVVR WDQWR D LPSOHPHQWDomR GD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD FRPR GH VXDV
DWLYLGDGHV FRPXQV SRGHUmR VHU DIHWDGDV QHJDWLYDPHQWH SRU Do}HV JRYHUQDPHQWDLV FRPR
DOWHUDo}HVQDOHJLVODomRYLJHQWHRHQFHUUDPHQWRGHSURJUDPDVIHGHUDLVHHVWDGXDLVGHFRQFHVVmR
DFULDomRGHFULWpULRVPDLVUtJLGRVSDUDDTXDOLILFDomRHPOHLO}HVS~EOLFRVGHHQHUJLDRXXPDWUDVR
QDFRUUHomRHLPSOHPHQWDomRGHQRYDVWDULIDVDQXDLV
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$LQFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDSUHYHULQIOXHQFLDURXUHVSRQGHUDGHTXDGDPHQWHDPXGDQoDVQD
OHL RX QD UHJXODPHQWDomR LQFOXLQGR TXDOTXHU LQFDSDFLGDGH GH REWHU DXPHQWRV HVSHUDGRV RX
FRQWUDWDGRVQDVWDULIDVGHHQHUJLDRXDMXVWHVQDVWDULIDVSDUDUHIOHWLURDXPHQWRGDVGHVSHVDVEHP
FRPRGHWHUPLQDUDSRVVLELOLGDGHHDVFRQGLo}HVSDUDDSURUURJDomRGRSUD]RGDVXDFRQFHVVmR
SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD $OpP GLVVR DOWHUDo}HV QD
OHJLVODomRRXDOWHUDo}HVQDDSOLFDomRRXLQWHUSUHWDomRGHGLVSRVLo}HVUHJXODWyULDVQR%UDVLORQGH
DV WDULIDV GH HQHUJLD HVWmR VXMHLWDV j DQiOLVH RX DSURYDomR UHJXODWyULD SRGHP DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRHQWUHRXWURVSRUPHLRGH
•

DOWHUDo}HVQDGHILQLomRRXGHWHUPLQDomRGHFXVWRVJHUHQFLiYHLVHQmRJHUHQFLiYHLV

•

DOWHUDo}HVSUHMXGLFLDLVQDVOHLVWULEXWiULDV

•

LPSRVLomRGHFULWpULRVPDLVULJRURVRVSDUDDTXDOLILFDomRHPOLFLWDo}HVIXWXUDV

•

DOWHUDo}HVQDVOHJLVODo}HVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLV

•

DOWHUDo}HVQDUHJXODPHQWDomRLPSRQGRLQYHVWLPHQWRVQmRSUHYLVWRV

•

DOWHUDo}HVQDVLQWHUSUHWDo}HVGDVUHJXODPHQWDo}HVSHODVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLV

•

GHVFRQWLQXLGDGHHRXPXGDQoDVQRVSURJUDPDVGHFRQFHVVmRRX

•

RXWUDV DOWHUDo}HV UHODFLRQDGDV D OLFHQFLDPHQWR RX SHUPLVVmR TXH DIHWHP D FDSDFLGDGH GH
FRQGX]LUDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

1mR Ki JDUDQWLD GH TXH RV QHJyFLRV D VLWXDomR ILQDQFHLUD H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLDQmRVHMDPDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHSRUUHIRUPDVRXPXGDQoDVQDPDQHLUDFRPRVXDV
WDULIDVVmRUHJXODPHQWDGRVSHOD$1((/2FHQiULRUHJXODWyULRHVWiHPFRQVWDQWHPXGDQoDHSRGH
VHUGLItFLOSUHYHURLPSDFWRGHVVHVUHJXODPHQWRVVREUHRQHJyFLRGD&RPSDQKLD&DVRDOWHUDo}HV
UHJXODWyULDVH[LMDPTXHD&RPSDQKLDFRQGX]DRVHXQHJyFLRGHIRUPDVXEVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWH
GH VXDV RSHUDo}HV DWXDLV RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU
DIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH
A ANEEL pode impor penalidades à Companhia ou intervir na concessão outorgada à
Companhia por descumprimento de obrigações previstas no Contrato de Concessão, bem
como em autorizações e leis e regulamentações setoriais.
'HDFRUGRFRPDVGLVSRVLo}HVGR&RQWUDWRGH&RQFHVVmRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVD$1((/SRGH
LPSRUSHQDOLGDGHVj&RPSDQKLDFDVRVHMDGHVFXPSULGDTXDOTXHUGLVSRVLomRGR&RQWUDWRGH&RQFHVVmR
RXFDVRVHMDPYLRODGDVOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLV'HSHQGHQGRGDJUDYLGDGHGRGHVFXPSULPHQWRDV
SHQDOLGDGHVSRGHPLQFOXLUSDUDDOpPGHXPDGLVFXVVmRVREUHSHUGDVHGDQRVFDEtYHLV
•

DGYHUWrQFLD

•

PXOWDVGHDWpGDUHFHLWDDQXDOGD&RPSDQKLD

•

HPEDUJRGHREUDV

•

GHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGHHRX

•

VXVSHQVmR WHPSRUiULD GR GLUHLWR GH SDUWLFLSDU GH OLFLWDo}HV H GH FRQWUDWDU FRP
D$GPLQLVWUDomR3~EOLFD

•

LQWHUYHQomRGD$1((/QDDGPLQLVWUDomRGDFRQFHVVmRH

•

UHVFLVmRFDGXFLGDGHGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmR
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6HP SUHMXt]R GDV SHQDOLGDGHV FDEtYHLV H GDV UHVSRQVDELOLGDGHV LQFLGHQWHV D $1((/ SRGHUi
LQWHUYLU QD FRQFHVVmR D TXDOTXHU WHPSR SDUD DVVHJXUDU D DGHTXDGD H[SORUDomR GRV
DSURYHLWDPHQWRV GR UHFXUVR KtGULFR RX R FXPSULPHQWR SHOD &RPSDQKLD GDV QRUPDV OHJDLV
UHJXODPHQWDUHVHFRQWUDWXDLV
$OpP GLVVR D $1((/ SRGHUi GHFODUDU D FDGXFLGDGH GD FRQFHVVmR H SURPRYHU QRYD OLFLWDomR RX
RXWRUJD H XWLOL]DU RV UHFXUVRV JHUDGRV SDUD D LQGHQL]DomR GHYLGD SRGHQGR LQFOXVLYH WUDQVIHULU
GLUHWDPHQWHDRVFUHGRUHVGD&RPSDQKLDDSDUFHODTXHDHOHVFRXEHUDWpRYDORUGRVGpELWRVQmR
OLTXLGDGRVHREVHUYDGRROLPLWHGDLQGHQL]DomRTXHVHULDGHYLGDQRFDVRGHFDGXFLGDGH
$ DSOLFDomR GH TXDOTXHU SHQDOLGDGH SRGHUi DIHWDU RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H D UHSXWDomR GD
&RPSDQKLD H SUHMXGLFDU D QRVVD FDSDFLGDGH GH FRQGX]LU VHX QHJyFLR H GH SURVVHJXLU FRP VHXV
REMHWLYRVHVWUDWpJLFRV
A estrutura regulatória na qual a Companhia opera está sujeita a um questionamento jurídico.
$/HLGR1RYR0RGHORGR6HWRU(OpWULFRHVWiDWXDOPHQWHHPSOHQRYLJRUHKiTXHVWLRQDPHQWRVD
UHVSHLWRGDVXDFRQVWLWXFLRQDOLGDGHDLQGDSHQGHQWHVQR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO1DGDWDGHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR H[LVWH QHQKXPD HVWLPDWLYD SDUD R SURIHULPHQWR GH XPD GHFLVmR
ILQDO &DVR WRGD RX SDUWH GD /HL GR 1RYR 0RGHOR GR 6HWRU (OpWULFR VHMD FRQVLGHUDGD
LQFRQVWLWXFLRQDO SRGHUi KDYHU FRQVHTXrQFLDV LQFHUWDV SDUD D YDOLGDomR GD UHJXODPHQWDomR
H[LVWHQWH H R IXWXUR GHVHQYROYLPHQWR GD HVWUXWXUD UHJXODWyULD e GLItFLO SUHYHU R UHVXOWDGR GR
SURFHVVR MXGLFLDO SRUpP HOH SRGH WHU XP LPSDFWR SUHMXGLFLDO VREUH WRGR R VHWRU GH HQHUJLD
LQFOXLQGRVREUHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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.
$/HLQGHGHPDUoRGH ³/HLQ´RX³/HLGR1RYR0RGHORGR6HWRU
(OpWULFR´ REULJDTXHDVGLVWULEXLGRUDVGHHQHUJLDHOpWULFDFRQWUDWHPVRPHQWHQR$&5DWUDYpVGH
OHLO}HV S~EOLFRV GH HQHUJLD H TXH FRQVXPLGRUHV OLYUHV H FRPHUFLDOL]DGRUHV FRQWUDWHP HQHUJLD QR
$&/DWUDYpVGHFRQWUDWRVELODWHUDLVOLYUHPHQWHQHJRFLDGRV
(PGHFRUUrQFLDGHDOWHUDo}HVQDVFRQGLo}HVHUHJUDVGHPHUFDGRHGHSHQGHQGRGDHVWUDWpJLDGD
&RPSDQKLD HP FRPHUFLDOL]DU HQHUJLD QRV DPELHQWHV OLYUH RX UHJXODGR D &RPSDQKLD SRGH QmR
FRQVHJXLUFRQWUDWDUDWRWDOLGDGHRXQmRFRQVHJXLUFRQWUDWDUFRPSUHoRVDGHTXDGRVDVXDJDUDQWLD
ItVLFDHTXDOTXHUGHVVDVVLWXDo}HVSRGHUiWHUHIHLWRVXEVWDQFLDOHDGYHUVRQDFRQGXomRGRVVHXV
QHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVFRQGLomRILQDQFHLUDHLPDJHP
Os controles internos da Companhia poderão ser insuficientes para evitar ou detectar
violações da legislação aplicável ou de suas políticas internas.
2V SURFHGLPHQWRV GH FRPSOLDQFH H FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD SRGHP QmR VHU VXILFLHQWHV
SDUD HYLWDU RX GHWHFWDU WRGDV DV FRQGXWDV LPSUySULDV IUDXGHV RX YLRODo}HV GH OHLV DSOLFiYHLV SRU
SDUWH GH VHXV IXQFLRQiULRV H PHPEURV GH VXD DGPLQLVWUDomR &DVR RV IXQFLRQiULRV RX RXWUDV
SHVVRDV UHODFLRQDGDV j &RPSDQKLD VH HQYROYDP HP SUiWLFDV IUDXGXOHQWDV FRUUXSWDV RX GHVOHDLV
RX YLROHP OHLV H UHJXODPHQWRV DSOLFiYHLV RX VXDV SROtWLFDV LQWHUQDV D &RPSDQKLD SRGHUi VHU
UHVSRQVDELOL]DGDSRUTXDOTXHUXPDGHVVDVYLRODo}HVRTXHSRGHUHVXOWDUHPSHQDOLGDGHVPXOWDV
RXVDQo}HVTXHSRGHPDIHWDUVXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWHRVVHXVQHJyFLRVHDVXDLPDJHP
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Alterações na legislação tributária e contábil, incentivos e benefícios fiscais, diferentes
interpretações das legislações fiscais e contábil ou jurisprudência podem prejudicar os
resultados operacionais da Companhia.
$V PXGDQoDV QDV OHJLVODo}HV ILVFDLV LQWHUSUHWDo}HV GDV DXWRULGDGHV ILVFDLV MXULVSUXGrQFLD
DGPLQLVWUDWLYD RX MXGLFLDO H GH QRUPDV FRQWiEHLV WULEXWiULDV QR %UDVLO SRGHP UHVXOWDU HP XP
DXPHQWR GD FDUJD WULEXWiULD VREUH RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD R TXH SRGH UHGX]LU
VLJQLILFDWLYDPHQWH RV VHXV OXFURV H IOX[RV GH FDL[D RSHUDFLRQDLV $OpP GLVVR RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV H FRQGLomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD SRGHP UHGX]LU VH FHUWRV LQFHQWLYRV ILVFDLV QmR
IRUHP PDQWLGRV RX UHQRYDGRV $ &RPSDQKLD SRGH IDOKDU QR UHFROKLPHQWR GH LPSRVWRV H WD[DV
DSOLFiYHLVRXQRFXPSULPHQWRGDVOHJLVODo}HVILVFDLVRTXHSRGHUiUHVXOWDUHPOLTXLGDo}HVILVFDLV
DGLFLRQDLVHSHQDOLGDGHVSDUDD&RPSDQKLD
A Companhia não pode garantir que irá obter, manter ou renovar todas as permissões de
operação necessárias para a condução do seu negócio ou que todos os imóveis utilizados
em sua operação estarão com titularidade regularizada.
$V OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV H[LJtYHLV H DSOLFiYHLV jV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD VmR HPLWLGDV SRU
yUJmRV S~EOLFRV FRPR SUHIHLWXUDV DJrQFLDV DPELHQWDLV HRX &RUSR GH %RPEHLURV H GHYHP VHU
PDQWLGDVYiOLGDV4XDQGRQHFHVViULRHVVDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVGHYHPVHUUHQRYDGDVFRPDV
DXWRULGDGHV S~EOLFDV FRPSHWHQWHV $WXDOPHQWH H[LVWHP LPyYHLV XWLOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD WDLV
FRPRVXEHVWDo}HVTXH L SRVVXHPSHQGrQFLDVDVHUHPVXSHUDGDVSDUDDHPLVVmRRXUHQRYDomR
GDVUHIHULGDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVRX LL FXMDWLWXODULGDGHQmRHVWiHPVHXQRPH
$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH LUi REWHU HRX PDQWHU YiOLGDV HRX UHQRYDU WHPSHVWLYDPHQWH
WRGDV DV DXWRUL]Do}HV OLFHQoDV LPRELOLiULDV H DPELHQWDLV HRX OLFHQoDV GH XVR H RSHUDomR
QHFHVViULDV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GDV VXDV DWLYLGDGHV $ GHPRUD RX LQGHIHULPHQWR SRU SDUWH
GRVyUJmRVOLFHQFLDGRUHVQDHPLVVmRRXQDUHQRYDomRGHWDLVGRFXPHQWRVDVVLPFRPRDHYHQWXDO
LPSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDDWHQGHUjVH[LJrQFLDVHVWDEHOHFLGDVSRUWDLVyUJmRVQRFXUVRGR
SURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWRSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$IDOWDGHREWHQomRPDQXWHQomRRXUHQRYDomRGHVVDVOLFHQoDVHRXDXWRUL]Do}HVSRGHUHVXOWDUQD
DSOLFDomR GH PXOWDV H QD LQWHUGLomR GRV HVWDEHOHFLPHQWRV LUUHJXODUHV GD &RPSDQKLD FRP D
LQWHUUXSomR WRWDO RX SDUFLDO GH VXDV DWLYLGDGHV $LQGD QD SRVVLELOLGDGH GH IHFKDPHQWR RX
LQWHUUXSomR WHPSRUiULD GH TXDOTXHU XPD GDV XQLGDGHV GD &RPSDQKLD RV VHXV QHJyFLRV H
UHVXOWDGRVSRGHUmRVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH$QmRREWHQomRRXUHQRYDomRGRDXWRGHYLVWRULD
GR&RUSRGH%RPEHLURVSRUH[HPSORLPSOLFDQmRVyQDSRVVLELOLGDGHGHDSOLFDomRGHPXOWDVHGH
LQWHUUXSomRGDVDWLYLGDGHVQDXVLQDLUUHJXODUFRPRWDPEpPQRULVFRGDUHVSHFWLYDVHJXUDGRUDQmR
LQGHQL]DU D &RPSDQKLD HP FDVR GH VLQLVWUR 3RU ILP FDVR HYHQWXDO VLQLVWUR YHQKD D RFRUUHU HP
LPyYHOLUUHJXODUHPHVSHFLDOVHPRDXWRGHYLVWRULDGR&RUSRGH%RPEHLURVTXHUHVXOWHHPYtWLPDV
RXIHULGRVLVWRSRGHUiDJUDYDUDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGD&RPSDQKLDHGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVH
DUHVSRQVDELOLGDGHFULPLQDOGRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVSHORDFLGHQWHEHPFRPRUHVXOWDUHPGDQRj
LPDJHPGD&RPSDQKLDDIHWDQGRQHJDWLYDPHQWHRVVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRV
L  DRVSDtVHVHVWUDQJHLURVHPTXHD&RPSDQKLDDWXD
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDDWXDVRPHQWHHPWHUULWyULREUDVLOHLUR
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M  TXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLV
As atividades da Companhia, incluindo os equipamentos, instalações e operações, estão
sujeitos a ampla regulamentação socioambiental que podem se tornar mais rigorosos no
futuro e resultar em maiores responsabilidades e investimentos de capital.
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRVHTXLSDPHQWRVLQVWDODo}HVHRSHUDo}HVHVWmRVXMHLWRVD
DPSODUHJXODPHQWDomRDPELHQWDOGHVHJXUDQoDHVD~GH HPkPELWRIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDO 
D H[HPSOR GD 3ROtWLFD 1DFLRQDO GR 0HLR $PELHQWH SUHYLVWD QD /HL Q  GH  GH DJRVWR GH
DOWHUDGDSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHGH]HPEURGH ³/HL&RPSOHPHQWDUQ
´  H UHJXODPHQWDGD SHOR 'HFUHWR )HGHUDO Q  GH  GH MXQKR GH  TXH
HVWDEHOHFHROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOSDUDDVDWLYLGDGHVSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUDVRXTXHXWLOL]HP
UHFXUVRVQDWXUDLVWDLVFRPRDFRQVWUXomRHRSHUDomRGH8+(VH3&+V
$OpPGLVVRDVDWLYLGDGHVGRVHWRUGHJHUDomRGHHQHUJLDSRGHPFDXVDUGDQRVDRPHLRDPELHQWHGHQWUH
HOHVFRQWDPLQDo}HVDPELHQWDLVGHFRUUHQWHVGRPDQXVHLRGHHTXLSDPHQWRVLVRODGRVDyOHRHPLVVmRGH
UXtGRLQWHUYHQomRHPiUHDVDPELHQWDOPHQWHSURWHJLGDVSRGDHPDQHMRLQDGHTXDGRGHYHJHWDomR
$ 3ROtWLFD 1DFLRQDO GR 0HLR $PELHQWH SUHYLVWD QD /HL Q  GH  GH DJRVWR GH  LPS}H
jTXHOH TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH FDXVDU GHJUDGDomR DPELHQWDO DREULJDomR GH UHFXSHUDU HRX
LQGHQL]DU RV GDQRV FDXVDGRV DR PHLR DPELHQWH H D WHUFHLURV DIHWDGRV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD
H[LVWrQFLD GH FXOSD $OpP GR ULVFR GH VDQo}HV WDQWR QD HVIHUD SHQDO SHQD GH UHFOXVmR GH XP D
TXDWUR DQRV H PXOWD  TXDQWR QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD PXOWDV YDULDQGR GH 5 D
5 YDORU Pi[LPR HVWLSXODGR QD OHJLVODomR SDUD LQIUDomR DPELHQWDO  EHP FRPR R
GHYHU GH UHSDUDU R GDQR QD HVIHUD FLYLO D H[LVWrQFLD GH FRQWDPLQDomR DPELHQWDO VROR H OHQoRO
IUHiWLFR  SRGH WHU XP LPSDFWR QHJDWLYR VREUH D LPDJHP GD &RPSDQKLD SULQFLSDOPHQWH TXDQGR
H[LVWH ULVFR j VD~GH KXPDQD $ OLPSH]D H R PRQLWRUDPHQWR GRV SURFHVVRV GH XPD iUHD
FRQWDPLQDGDVmRGLVSHQGLRVRVHGHPRUDGRV
$OHJLVODomRIHGHUDOWDPEpPSUHYrDGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGDHPSUHVDSROXLGRUD
EHPFRPRUHVSRQVDELOLGDGHSHVVRDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVSDUDYLDELOL]DURUHVVDUFLPHQWRGHSUHMXt]RV
FDXVDGRVjTXDOLGDGHGRPHLRDPELHQWH&RPRFRQVHTXrQFLDRVVyFLRVHDGPLQLVWUDGRUHVGDHPSUHVD
SROXLGRUDSRGHUmRVHUREULJDGRVDDUFDUFRPRFXVWRGDUHSDUDomRDPELHQWDO
2 SDJDPHQWR GH VXEVWDQFLDLV GHVSHVDV SDUD UHFXSHUDomR GR PHLR DPELHQWH DGHTXDo}HV H
LQGHQL]Do}HVVRFLRDPELHQWDLVSRGHREULJDUD&RPSDQKLDDUHWDUGDURXUHGLUHFLRQDULQYHVWLPHQWRV
HP RXWUDV iUHDV H WHU XP HIHLWR DGYHUVR VREUH RV VHXV UHVXOWDGRV H UHSXWDomR $V DJrQFLDV
JRYHUQDPHQWDLVRXRXWUDVDXWRULGDGHVSRGHPDLQGDDWUDVDUGHPDQHLUDVLJQLILFDWLYDDHPLVVmRRX
UHQRYDomR GDV OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV QHFHVViULDV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GRV QHJyFLRV GH
HPSUHVDVGRVHWRUHOpWULFRSRGHQGRFDXVDUDWUDVRVHPFURQRJUDPDVGHLPSODQWDomRGHSURMHWRV
4XDOTXHU DomR QHVWH VHQWLGR SRU SDUWH GDV DJrQFLDV JRYHUQDPHQWDLV SRGHUi DIHWDU GH PDQHLUD
QHJDWLYD RV QHJyFLRV GR VHWRU GH HQHUJLD HOpWULFD H WHU XP HIHLWR DGYHUVR SDUD RV QHJyFLRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH DV UHJXODPHQWDo}HV VRFLRDPELHQWDLV SRGHUmR ILFDU PDLV ULJRURVDV QR IXWXUR
UHVXOWDQGRHPXPDXPHQWRGHLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVTXHSRGHUiJHUDUXPHIHLWRDGYHUVRQRV
QHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVUHSXWDomRHFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
N  ULVFRVPDFURHFRQ{PLFRV
Os resultados da eleição presidencial de 2018 no Brasil podem afetar adversamente a
economia brasileira, os negócios da Companhia e o preço de suas ações ordinárias.
(PGHRXWXEURGH-DLU%ROVRQDURIRLHOHLWRSUHVLGHQWHGR%UDVLOHDVVXPLXRFDUJRHP
GHMDQHLURGH$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUFRPFHUWH]DFRPRDYLWyULDGH%ROVRQDURSRGH
DIHWDUDHVWDELOLGDGHJHUDODVSHUVSHFWLYDVGHFUHVFLPHQWRHDVD~GHHFRQ{PLFDHSROtWLFDGRSDtV
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1mRKiJDUDQWLDGHTXH%ROVRQDURVHUiEHPVXFHGLGRHPH[HFXWDUVXDVSURPHVVDVGHFDPSDQKD
RXDSURYDUFHUWDVUHIRUPDVIDYRUiYHLVSDUWLFXODUPHQWHDRFRQIURQWDUXPFRQJUHVVRIUDWXUDGR$OpP
GLVVR VHX PLQLVWUR GD (FRQRPLD 3DXOR *XHGHV SURS{V GXUDQWH D FDPSDQKD SUHVLGHQFLDO D
UHYRJDomR GD LVHQomR GR LPSRVWR GH UHQGD VREUH R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV R TXH IRL
UHFHQWHPHQWHUHIRUoDGRHPDGLomRjPDQLIHVWDomRGHH[WLQomRGR-XURV6REUH&DSLWDO3UySULRGH
PRGR TXH VH SURPXOJDGDV KDYHULD XP DXPHQWR GDV GHVSHVDV WULEXWiULDV GD &RPSDQKLD R TXH
SRGHULDLPSDFWDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHGHSDJDUHUHFHEHUGLYLGHQGRVRX-XURV6REUHR
&DSLWDO 3UySULR $LQGD HYHQWXDO UHIRUPD WULEXWiULD VH SURSRVWD H LPSOHPHQWDGD WDPEpP SRGH
LQIOXHQFLDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRQHJyFLRGD&RPSDQKLD
$OpP GLVVR %ROVRQDUR IRL XPD ILJXUD SRODUL]DGRUD GXUDQWH VXD FDPSDQKD SHOD SUHVLGrQFLD H D
&RPSDQKLD QmR SRGH SUHYHU DV PDQHLUDV SHODV TXDLV XP HOHLWRUDGR GLYLGLGR SRGH FRQWLQXDU D
DIHWDUVXDSUHVLGrQFLDHDFDSDFLGDGHGHLPSOHPHQWDUSROtWLFDVHUHIRUPDVWRGDVGRVTXDLVSRGHULD
WHUXPLPSDFWRQHJDWLYRQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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.
2JRYHUQRIHGHUDOEUDVLOHLURIUHTXHQWHPHQWHLQIOXHQFLDGHIRUPDVLJQLILFDWLYDDHFRQRPLDGRSDtVH
RFDVLRQDOPHQWH UHDOL]D PXGDQoDV VLJQLILFDWLYDV HP SROtWLFDV H UHJXODPHQWDo}HV $V Do}HV GR
JRYHUQR GR %UDVLO SDUD FRQWURODU D LQIODomR H RXWUDV SROtWLFDV H UHJXODPHQWDo}HV IUHTXHQWHPHQWH
HQYROYHP HQWUH RXWUDV PHGLGDV DXPHQWR QDV WD[DV GH MXURV PXGDQoD GDV SROtWLFDV WULEXWiULDV
FRQWUROHGHSUHoRVFRQWUROHVFDPELDLVGHVYDORUL]Do}HVGDPRHGDFRQWUROHVGHFDSLWDOHOLPLWHVjV
LPSRUWDo}HV $ &RPSDQKLD QmR WHP FRQWUROH H QmR SRGH SUHYHU TXDLV PHGLGDV RX SROtWLFDV R
JRYHUQREUDVLOHLURSRGHUiDGRWDUQRIXWXUR2VQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHRSUHoRGHPHUFDGRGH
VHXV YDORUHV PRELOLiULRV SRGHUmR VHU DIHWDGRV QHJDWLYDPHQWH SRU PXGDQoDV QDV SROtWLFDV
JRYHUQDPHQWDLVEHPFRPRSRUIDWRUHVHFRQ{PLFRVJHUDLVLQFOXLQGRHQWUHRXWURV
•

LQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFDSROtWLFDHVRFLDO

•

FUHVFLPHQWRRXGHVDFHOHUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

•

WD[DVGHFkPELRHIOXWXDo}HVFDPELDLV

•

SROtWLFDVILVFDLVHPXGDQoDVQDVOHLVWULEXWiULDV

•

OLTXLGH]GRVPHUFDGRVGRPpVWLFRVGHFDSLWDOHGHHPSUpVWLPRV

•

WD[DVGHMXURVHSROtWLFDVPRQHWiULDV

•

LQIODomR

•

PRGLILFDo}HVQDOHJLVODomRVHJXQGRLQWHUHVVHVSROtWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRV

•

UHJXODPHQWRVWUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULRV

•

HVFDVVH]HUDFLRQDPHQWRGHHQHUJLDH

•

RXWURVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVQR%UDVLORXTXHDIHWHPR%UDVLO

$LQFHUWH]DFRPUHODomRDVHRJRYHUQRIHGHUDOEUDVLOHLURLPSOHPHQWDUiPXGDQoDVQDVSROtWLFDVRX
UHJXODPHQWRV TXH DIHWHP HVVHV RX RXWURV IDWRUHV QR IXWXUR SRGHUi DIHWDU R GHVHPSHQKR
HFRQ{PLFRHFRQWULEXLUSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLORTXHSRGHUiWHUXPHIHLWRSUHMXGLFLDO
VREUH D &RPSDQKLD H VXDV Do}HV $ UHFHQWH LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H HFRQ{PLFD UHVXOWRX HP XPD
SHUFHSomR QHJDWLYD GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD H HP YRODWLOLGDGH QR PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV
EUDVLOHLURRTXHWDPEpPSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLDHDVVXDVDo}HVRUGLQiULDV
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$OpP GLVVR R %UDVLO DSUHVHQWD DWXDOPHQWH FRQGLo}HV PDFURHFRQ{PLFDV IUDJLOL]DGDV TXH GHYHP
FRQWLQXDU DWp QR PtQLPR R SULPHLUR VHPHVWUH GH  $ &RPSDQKLD QmR SRGH SUHYHU TXDLV
PHGLGDVRJRYHUQRIHGHUDOEUDVLOHLURWRPDUiIUHQWHDRDF~PXORGDVSUHVV}HVPDFURHFRQ{PLFDVRX
RXWURVIDWRUHV
A incerteza econômica e instabilidade política atuais no Brasil poderão afetar negativamente
a Companhia e o preço de suas ações ordinárias.
2FHQiULRSROtWLFRGR%UDVLOLQIOXHQFLRXKLVWRULFDPHQWHHFRQWLQXDDLQIOXHQFLDURGHVHPSHQKRGD
HFRQRPLDGRSDtV$VFULVHVSROtWLFDVDIHWDUDPHFRQWLQXDPDIHWDQGRDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHV
HGRS~EOLFRHPJHUDOUHVXOWDQGRKLVWRULFDPHQWHHPGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDHDOWDYRODWLOLGDGH
GRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV
$LQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFDUHFHQWHQR%UDVLOFRQWULEXLXSDUDXPDTXHGDQDFRQILDQoDGRPHUFDGRQD
HFRQRPLD EUDVLOHLUD EHP FRPR SDUD XPD GHWHULRUDomR GR FHQiULR SROtWLFR $OpP GLVVR YiULDV
LQYHVWLJDo}HV DWXDLV VREUH DOHJDo}HV GH ODYDJHP GH GLQKHLUR H FRUUXSomR HP DQGDPHQWR SHOR
0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO LQFOXLQGR D PDLRU GHVVDV LQYHVWLJDo}HV FRQKHFLGD FRPR /DYD -DWR
DIHWDUDPQHJDWLYDPHQWHD HFRQRPLDEUDVLOHLUDHRFHQiULRSROtWLFR0HPEURVGRJRYHUQREUDVLOHLUR
EHPFRPRRVGLUHWRUHVVHQLRUHVGHJUDQGHVHPSUHVDVHVWDWDLVHQIUHQWDUDPRXHQIUHQWDPDOHJDo}HV
GH FRUUXSomR H ODYDJHP GH GLQKHLUR FRPR UHVXOWDGR GHVVDV LQYHVWLJDo}HV (VVDV SHVVRDV
VXSRVWDPHQWH DFHLWDUDP VXERUQRV SRU PHLR GH SURSLQDV HP FRQWUDWRV FRQFHGLGRV SHOR JRYHUQR D
YiULDV HPSUHVDV GH LQIUDHVWUXWXUD SHWUyOHR H JiV H FRQVWUXomR 2V OXFURV GHVVDV SURSLQDV
VXSRVWDPHQWHILQDQFLDUDPDVFDPSDQKDVHOHLWRUDLVGHSDUWLGRVSROtWLFRVTXHFRQVWLWXtDPDFRDOL]mR
GR JRYHUQR DQWHULRU TXH IRL OLGHUDGD SHOD H[SUHVLGHQWH 'LOPD 5RXVVHII H SRVWHULRUPHQWH SHOR VHX
9LFH3UHVLGHQWH 0LFKHO 7HPHU H HVVHV UHFXUVRV QmR IRUDP FRQWDELOL]DGRV RX SXEOLFDPHQWH
GLYXOJDGRV(VVHVUHFXUVRVWDPEpPIRUDPVXSRVWDPHQWHGHVWLQDGRVDRHQULTXHFLPHQWRSHVVRDOGH
DOJXPDVSHVVRDV9iULRVSROtWLFRVHPLQHQWHVLQFOXLQGRPHPEURV GR&RQJUHVVRHGLUHWRUHVGHDOWR
HVFDOmRGHJUDQGHVFRPSDQKLDVHHPSUHVDVHVWDWDLVQR%UDVLOIRUDPSUHVRVFRQGHQDGRVSRUYiULDV
DFXVDo}HV UHODFLRQDGDV D FRUUXSomR FHOHEUDUDP DFRUGRV GH GHODomR SUHPLDGD FRP R PLQLVWpULR
S~EOLFRHRXSHGLUDPGHPLVVmRRXIRUDPGHVWLWXtGRVGHVHXVFDUJRV2SRVVtYHOUHVXOWDGRGD/DYD
-DWREHPFRPRGHRXWUDVLQYHVWLJDo}HVUHODFLRQDGDVDFRUUXSomRHPDQGDPHQWRpLQFHUWRSRUpP
HODVMiWLYHUDPXPLPSDFWRQHJDWLYRVREUHDLPDJHPHDUHSXWDomRGDVFRPSDQKLDVLPSOLFDGDVEHP
FRPRVREUHDSHUFHSomRJHUDOGHPHUFDGRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDGRFHQiULRSROtWLFRHGRPHUFDGR
GH FDSLWDLV EUDVLOHLUR 1mR WHPRV FRQWUROH H QmR SRGHPRV SUHYHU VH HVVDV LQYHVWLJDo}HV RX
DOHJDo}HVOHYDUmRDLQVWDELOLGDGHSROtWLFDHHFRQ{PLFDDLQGDPDLRUQHPVHQRYDVDOHJDo}HVFRQWUD
UHSUHVHQWDQWHVGHJRYHUQRVHUmRIHLWDVQRIXWXUR
4XDOTXHUGRVIDWRUHVDFLPDSRGHUiJHUDUPDLVLQFHUWH]DSROtWLFDTXHSRGHWHUXPHIHLWRSUHMXGLFLDO
VXEVWDQFLDO VREUH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH VREUH D &RPSDQKLD H R SUHoR
GHVXDVDo}HV
Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados
operacionais da Companhia.
2 *RYHUQR )HGHUDO UHJXODUPHQWH LPSOHPHQWD DOWHUDo}HV QR UHJLPH ILVFDO TXH DIHWDP RV
SDUWLFLSDQWHV GR PHUFDGR GH HQHUJLD (VVDV DOWHUDo}HV LQFOXHP PXGDQoDV QDV DOtTXRWDV H
RFDVLRQDOPHQWHDFREUDQoDGHWULEXWRVWHPSRUiULRVFXMDDUUHFDGDomRpDVVRFLDGDDGHWHUPLQDGRV
SURSyVLWRV JRYHUQDPHQWDLV HVSHFtILFRV $OJXPDV GHVVDV PHGLGDV SRGHUmR UHVXOWDU HP XP
DXPHQWR GD FDUJD WULEXWiULD GD &RPSDQKLD R TXH SRGHUi SRU VXD YH] LQIOXHQFLDU D VXD
OXFUDWLYLGDGH H DIHWDU DGYHUVDPHQWH R VHX UHVXOWDGR ILQDQFHLUR 1mR Ki JDUDQWLDV GH TXH D
&RPSDQKLD VHUi FDSD] GH REWHU XP UHDMXVWH WHPSHVWLYR H LQWHJUDO GDV VXDV UHFHLWDV H SRU
FRQVHTXrQFLD QHP GH TXH FRQVHJXLUi PDQWHU VHXV SUHoRV VHX IOX[R GH FDL[D SURMHWDGR H VXD
OXFUDWLYLGDGH&DVRQmRKDMDRUHSDVVHGHVVHVWULEXWRVDGLFLRQDLVDRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDHP
YDORUHVVXILFLHQWHVHSUD]RKiELORVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUDSRGHPVHU
DGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
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O acesso aos mercados de capitais internacionais para empresas brasileiras é influenciado
pela percepção de risco em outras economias emergentes, o que pode prejudicar a
capacidade da Companhia de financiar suas operações.
$VFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRHPRXWURVSDtVHVGHPHUFDGRVHPHUJHQWHVHVSHFLDOPHQWHRV
GD $PpULFD /DWLQD SRGHP LQIOXHQFLDU R PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU HPSUHVDV
EUDVLOHLUDV 2V UHVXOWDGRV GH SUREOHPDV HFRQ{PLFRV HP YiULRV SDtVHV HPHUJHQWHV QRV ~OWLPRV DQRV
SUHMXGLFDUDPRHQWXVLDVPRGRVLQYHVWLGRUHVSRUWtWXORVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURV$VFULVHVSURGX]LUDP
XPDVDtGDVLJQLILFDWLYDGHGyODUHVGR%UDVLOID]HQGRFRPTXHDVHPSUHVDVEUDVLOHLUDVHQIUHQWDVVHP
FXVWRV PDLV HOHYDGRV SDUD D FDSWDomR GH UHFXUVRV WDQWR QR PHUFDGR LQWHUQR TXDQWR QR H[WHULRU H
LPSHGLQGR R DFHVVR DRV PHUFDGRV GH FDSLWDLV LQWHUQDFLRQDLV 1mR SRGH KDYHU FHUWH]D GH TXH RV
PHUFDGRVGHFDSLWDLVLQWHUQDFLRQDLVSHUPDQHFHUmRDEHUWRVDHPSUHVDVEUDVLOHLUDVRXTXHRVFXVWRVGH
ILQDQFLDPHQWRQHVVHVPHUFDGRVVHUmRYDQWDMRVRVSDUDD&RPSDQKLD
Uma crise de liquidez internacional pode afetar a capacidade das empresas brasileiras,
inclusive a Companhia, de acessar os mercados internacionais de crédito.
8PD FULVH GH OLTXLGH] QRV PHUFDGRV GH FUpGLWR LQWHUQDFLRQDLV SRGHULD OLPLWDU D GLVSRQLELOLGDGH H
DXPHQWDU R FXVWR GH HPSUpVWLPRV QRV PHUFDGRV GH FUpGLWR DPHULFDQRV HXURSHXV H DVLiWLFRV
4XDOTXHU FULVH GHVVH WLSR SRGHULD OLPLWDU R DFHVVR GH WRPDGRUHV EUDVLOHLURV LQFOXVLYH D
&RPSDQKLD DRV PHUFDGRV GH FUpGLWR QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV H SRGHULD WHU XP LPSDFWR GLUHWR
QRVIXWXURVFXVWRVGHFDSWDomRGD&RPSDQKLD
O governo brasileiro pode impor controles cambiais e restrições significativas a remessas
de divisas ao exterior, o que afetaria negativamente a capacidade de o investidor converter e
remeter dividendos ou outras distribuições ou os recursos provenientes da venda de ações
da Companhia, e sua capacidade de efetuar pagamentos de dividendos ou outras
distribuições a investidores não brasileiros, e reduziria o preço de mercado de suas ações.
$VOHLVEUDVLOHLUDVHVWDEHOHFHPTXHHPFDVRGHJUDYHVGHVHTXLOtEULRVRJRYHUQREUDVLOHLURSRGHUi
LPSRUUHVWULo}HVWHPSRUiULDVDUHPHVVDVSDUDRH[WHULRUGHUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHLQYHVWLPHQWRV
QR%UDVLOHjFRQYHUVmRGHUHDLVHPPRHGDVHVWUDQJHLUDV$~OWLPDYH]HPTXHRJRYHUQREUDVLOHLUR
LPS{VUHVWULo}HVGHVVHWLSRDUHPHVVDVIRLSRUXPSHUtRGREUHYHHPHQRLQtFLRGRVDQRV
$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH R JRYHUQR EUDVLOHLUR QmR WRPDUi PHGLGDV VHPHOKDQWHV QR
IXWXUR$DSOLFDomRGHTXDLVTXHUUHIHULGDVUHVWULo}HVjFRQYHUVmRHUHPHVVDGHYDORUHVSDUDIRUD
GR %UDVLO LPSHGLULD RX SUHMXGLFDULD D FDSDFLGDGH GH R LQYHVWLGRU FRQYHUWHU GLYLGHQGRV RX RXWUDV
GLVWULEXLo}HVRXRVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHTXDOTXHUYHQGDGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD
HP GyODUHV QRUWHDPHULFDQRV H UHPHWHU GyODUHV QRUWHDPHULFDQRV SDUD R H[WHULRU H WDPEpP D
FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH HIHWXDU SDJDPHQWRV GH GLYLGHQGRV RX RXWUDV GLVWULEXLo}HV D
LQYHVWLGRUHVQmREUDVLOHLURV$DSOLFDomRGHTXDLVTXHUUHIHULGDVUHVWULo}HVWHULDXPHIHLWRSUHMXGLFLDO
VXEVWDQFLDOVREUHRSUHoRGHPHUFDGRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
A inflação e certas medidas do governo brasileiro para controlar a inflação afetaram
historicamente a economia e os mercados de capitais brasileiros, e níveis elevados de
inflação no futuro poderão afetar negativamente a Companhia e o preço de suas ações.
2 %UDVLO UHJLVWURX QR SDVVDGR WD[DV GH LQIODomR H[WUHPDPHQWH DOWDV $ LQIODomR H DOJXPDV GDV
PHGLGDV WRPDGDV SHOR JRYHUQR EUDVLOHLUR QD WHQWDWLYD GH FRQWURODU D LQIODomR WLYHUDP HIHLWRV
QHJDWLYRVVLJQLILFDWLYRVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHPJHUDO$LQIODomRDVSROtWLFDVDGRWDGDVSDUD
FRQWURODU DV SUHVV}HV LQIODFLRQiULDV H DV LQFHUWH]DV FRP UHODomR D XPD SRVVtYHO LQWHUYHQomR
JRYHUQDPHQWDO QR IXWXUR FRQWULEXtUDP SDUD D LQFHUWH]D HFRQ{PLFD H D DOWD YRODWLOLGDGH QRV
PHUFDGRVGHFDSLWDLVEUDVLOHLURV
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'HDFRUGRFRPRËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSOR RX ,3&$ DVWD[DVGHLQIODomR
EUDVLOHLUDVIRUDPGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
  H  UHVSHFWLYDPHQWH 2 %UDVLO SRGHUi DSUHVHQWDU QtYHLV HOHYDGRV GH LQIODomR QR
IXWXURHDVSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVSRGHUmROHYDUjLQWHUYHQomRGRJRYHUQREUDVLOHLURQDHFRQRPLDHj
LQWURGXomRGHSROtWLFDVTXHSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLDHRSUHoRGHVXDVDo}HV1R
SDVVDGR DV LQWHUYHQo}HV GR JRYHUQR EUDVLOHLUR LQFOXtUDP D PDQXWHQomR GH XPD SROtWLFD PRQHWiULD
UHVWULWLYD FRP DOWDV WD[DV GH MXURV TXH UHVWULQJLUDP D GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR H UHGX]LUDP R
FUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRFDXVDQGRYRODWLOLGDGHQDVWD[DVGHMXURV3RUH[HPSORDWD[DGHMXURVRILFLDO
GR %UDVLO RVFLORX GH  HP  D  HP  H D  DR DQR HP  FRQIRUPH
HVWDEHOHFLGR SHOR &RPLWr GH 3ROtWLFD 0RQHWiULD GR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO &2320  (P  GH
GH]HPEURGHDWD[DGHMXURVRILFLDOHVWDEHOHFLGDSHOR&2320IRLGHDRDQR3RURXWUR
ODGR SROtWLFDV PDLV WROHUDQWHV GR JRYHUQR H GR %DQFR &HQWUDO H D UHGXomR GDV WD[DV GH MXURV
GHVHQFDGHDUDP H SRGHP FRQWLQXDU D GHVHQFDGHDU DXPHQWRV QD LQIODomR H FRQVHTXHQWHPHQWH
YRODWLOLGDGH GH FUHVFLPHQWR H D QHFHVVLGDGH GH DXPHQWRV GDV WD[DV GH MXURV UHSHQWLQRV H
VLJQLILFDWLYRVTXHSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLDHDXPHQWDUVXDVGtYLGDV
Eventos e as percepções de riscos em outros países, incluindo outros mercados
emergentes, os Estados Unidos e a Europa, poderão afetar negativamente a economia
brasileira e o preço dos valores mobiliários brasileiros, incluindo o preço das ações
da Companhia.
2PHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVpDIHWDGRSHODVFRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRQR%UDVLOHHPGLIHUHQWHVJUDXVSHODVFRQGLo}HVGHPHUFDGRHPRXWURV
PHUFDGRVHPHUJHQWHVHGD$PpULFD/DWLQDEHPFRPRQRV(VWDGRV8QLGRVQD(XURSDHHPRXWURV
SDtVHV ¬ PHGLGD HP TXH DV FRQGLo}HV GRV PHUFDGRV RX GD HFRQRPLD JOREDO GHWHULRUDP DV
FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV SRGHUmR WHU VHXV QHJyFLRV DIHWDGRV QHJDWLYDPHQWH $ IUDJLOLGDGH GD
HFRQRPLD JOREDO WHP VLGR PDUFDGD HQWUH RXWURV IDWRUHV GHVIDYRUiYHLV SRU PHQRUHV QtYHLV GH
FRQILDQoDGRFRQVXPLGRUHHPSUHVDULDOSHODUHGXomRGRVLQYHVWLPHQWRVHPQHJyFLRVHGRVJDVWRV
GRV FRQVXPLGRUHV SHOR DXPHQWR GR GHVHPSUHJR SHOD UHGXomR GR OXFUR H GRV YDORUHV GH DWLYRV
HPPXLWDViUHDVSHODYRODWLOLGDGHGDPRHGDHOLPLWDomRGDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRHGRDFHVVR
DR FDSLWDO 2V HYHQWRV RX DV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV HP RXWURV SDtVHV GH PHUFDGRV HPHUJHQWHV
DIHWDUDPVLJQLILFDWLYDPHQWH D GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR SDUDFRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV H UHVXOWDUDP
HP VDtGDV GH UHFXUVRV FRQVLGHUiYHLV GR %UDVLO UHGX]LQGR D TXDQWLGDGH GH LQYHVWLPHQWRV
HVWUDQJHLURVQR%UDVLO
&ULVHVSROtWLFDVHLQVWDELOLGDGHHPRXWURVSDtVHVHPHUJHQWHVQRV(VWDGRV8QLGRVQD(XURSDRX
HP RXWURV SDtVHV SRGHP UHGX]LU D GHPDQGD GRV LQYHVWLGRUHV SRU YDORUHV PRELOLiULRV EUDVLOHLURV
FRPRDVDo}HVGD&RPSDQKLD(PMXQKRGHR5HLQR8QLGRUHDOL]RXXPUHIHUHQGRQRTXDOD
PDLRULDYRWRXSHODVDtGDGD8QLmR(XURSHLD$&RPSDQKLDQmRWHPQHQKXPFRQWUROHHQmRSRGH
SUHYHURHIHLWRGDVDtGDGR5HLQR8QLGRGD8QLmR(XURSHLDQHPVREUHVHTXDOTXHURXWURHVWDGR
PHPEUR GHFLGLUi VDLU GD8QLmR (XURSHLD QR IXWXUR H RV HIHLWRV GLVVR (P  GH MDQHLUR GH 
'RQDOG7UXPSWRUQRXVHRSUHVLGHQWHGRV(VWDGRV8QLGRV$&RPSDQKLDQmRWHPQHQKXPFRQWUROH
HQmRSRGHSUHYHURVHIHLWRVGDDGPLQLVWUDomRRXGDVSROtWLFDVGH'RQDOG7UXPS(VVHVHYHQWRV
EHPFRPRSRVVtYHLVFULVHVSROtWLFDVHRXWUDVIRUPDVGHLQVWDELOLGDGHSROtWLFDGHODVGHFRUUHQWHVRX
TXDLVTXHURXWUDVRULXQGDVGHDFRQWHFLPHQWRVDLQGDQmRSUHYLVWRVSRGHUmRDIHWDUQHJDWLYDPHQWHD
&RPSDQKLDHRSUHoRGDVVXDVDo}HV

PÁGINA: 46 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
RISCOS DE MERCADO DA COMPANHIA
Risco de crédito
A Companhia está sujeita a riscos de crédito basicamente proveniente de (i) contas a receber;
(ii) equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo; e (iii) derivativos.
Contas a receber
Desde 1º de janeiro de 2016, as vendas de energia da Companhia estão sendo efetuadas para
consumidores livres, comercializadoras, distribuidoras e geradoras por meio de contratos
bilaterais e em contratos no ambiente regulado (leilões de energia), tanto no longo como no curto
prazo. Nos contratos bilaterais de venda de energia no longo prazo no ambiente de contratação
livre, a Companhia possui três processos focados na mitigação de risco: (i) Análise de Crédito:
Análises de demonstrativos contábeis dos clientes, concorrência, setor econômico de atuação e
restritivos externos junto a bureaus de crédito, (ii) cálculo do rating de acordo com modelo interno
e (iii) exigência de garantias: conforme análise de crédito, rating e condições contratuais. Para o
mercado de 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.
As vendas realizadas no ambiente regulado possuem como garantia os recebíveis da parte
contratante, os quais são firmados por meio de contratos de constituição de garantias.
A Companhia entende que o impacto deste risco é alto e não é possível mensurar
antecipadamente os impactos financeiros nos negócios e na situação financeira da Companhia.
Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo
A Companhia está exposta aos riscos associados às aplicações financeiras depositadas em
instituições financeiras, que estão suscetíveis às ações do mercado e ao risco a ele associado,
principalmente à falta de garantias para os valores aplicados, podendo ocorrer perda destes
valores caso uma dessas instituições torne-se insolvente, afetando adversamente a situação
financeira da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2018, a exposição da Companhia era de R$ 1.034,0 milhões e todo o
caixa e investimentos de curto prazo estavam aplicados junto às instituições financeiras.
Risco Cambial
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.
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, sistemas de
mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo.
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.
Risco de gerenciamento de capital
A estrutura de capital é impactada pelas condições macroeconômicas e setoriais e, por serem
fatores externos e não controlados pela Companhia, podem impactar negativamente a captação
de novos empréstimos e emissões de valores mobiliários junto ao mercado financeiro e de
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capitais, e o pagamento de dividendos, bem como afetar adversamente nossa condição
financeira.
A Companhia inclui dentro da estrutura de dívida liquida: empréstimos, financiamentos e
debêntures, menos caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo.
Na tabela abaixo, está demonstrada a composição da dívida líquida da Companhia para aos três
últimos exercícios sociais:
Em 31 de dezembro de
Em milhares de R$

2018

2017

2016

Dívida Bruta

4.127.928

3.589.621

1.446.570

Caixa e equivalentes de caixa

(152.816)

(134.593)

(72.086)

Investimento de curto prazo

(881.148)

(1.069.928)

(505.531)

Dívida Líquida

3.093.964

2.385.100

868.953

Risco de liquidez
O risco de liquidez acontece com a dificuldade de cumprir com obrigações contratadas em datas
previstas. Caso a Companhia não seja capaz de liquidar suas obrigações nos prazos acordados,
a cobrança de multas, ou qualquer ação de cobrança por parte de seus credores podem afetar
adversamente a situação financeira da Companhia.
A tabela abaixo apresenta informações sobre os vencimentos futuros dos passivos financeiros da
Companhia em 31 de dezembro de 2018:
Posição em 31 de dezembro de 2018
(em milhares de reais)
Fornecedores(1)
Debêntures
Empréstimos e Financiamentos
Arrendamento financeiro
Dividendos e juros sobre capital próprio
a pagar
Total
(1)

Menos
de 3
meses

De 3 a
12
meses

De 1 a 2
anos

De 2 a 5
anos

Mais que
5 anos

1.111.808

-

-

-

-

-

115.866

576.431

2.455.736

646.440

16.217

39.982

113.181

191.027

554.955

87

306

280

155

-

-

41.585

-

-

-

1.128.112

197.739

689.892

2.646.918

1.201.395

Inclui passivo referente ao GSF (mencionado no item 4.3 – Contingencias Regulatórias).

Riscos de taxas de juros
A Companhia possui debêntures remuneradas pela variação do DI e IPCA, acrescidos de juros
contratuais. Consequentemente, está exposta à flutuação destas taxas de juros e índices,
impactando suas despesas financeiras.
Em 31 de dezembro de 2018, as aplicações financeiras da Companhia estavam alocadas em
CDBs, operações compromissadas e fundo de investimentos, rentabilizadas pelo CDI.
A tabela abaixo demonstra o montante de exposição líquida da Companhia aos riscos de taxas
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de juros em 31 de dezembro de 2018:
Posição em 31 de dezembro de 2018 (em milhares de reais)

2018

Caixa e equivalentes de caixa

136.577

Investimentos de curto prazo

881.148

Empréstimos, financiamentos e debêntures

(4.167.061)

Total da exposição líquida

(3.149.336)

Os montantes de debêntures apresentados na tabela acima referem-se somente às dívidas
indexadas ao CDI e IPCA, não contemplam os saldos de custos a amortizar.

Risco de aceleração de dívidas
A Companhia tem contratos de dívida (emissões de debêntures, empréstimos e financiamentos)
com cláusulas restritivas (“covenants”) normalmente aplicáveis a esses tipos de operações,
relacionadas ao atendimento de índices econômico-financeiros, geração de caixa e outros. Caso
a Companhia não consiga cumprir, com as cláusulas restritivas de seus contratos de debêntures,
empréstimos e financiamentos, tais operações poderão ser vencidas antecipadamente, o que
teria um impacto adverso no fluxo de caixa da Companhia.
Na 4ª, 5ª e 6ª emissões de debêntures, os covenants financeiros são:
(i)

Capacidade de endividamento (endividamento líquido): mede o nível de
endividamento líquido em relação ao EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Este
índice deve ser inferior a 3,5 vezes, sendo que em caso de Aquisição de Ativos pela
emissora, o índice assume como limite 3,85x durante o período de 36 meses ou até
a data de vencimento, o que ocorrer primeiro.

(ii)

Capacidade de pagamento de juros: mede o EBITDA ajustado sobre despesa
financeira dos últimos 12 meses. Este índice deve ser superior a 1,5 vezes.

Na 7ª emissão de debêntures, os covenants financeiros são:
(i)

Capacidade de endividamento (endividamento líquido): mede o nível de
endividamento líquido em relação ao EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Este
índice deve ser inferior a 4,0 vezes, sendo que em caso de um Evento de
Investimento pela emissora, o índice assume como limite 4,5 vezes durante o
período de 12 meses, 4,25 vezes do 13º ao 24º mês, retornando para 4,0 vezes até
a data de vencimento.

(ii)

Capacidade de pagamento de juros: mede o EBITDA ajustado sobre despesa
financeira dos últimos 12 meses. Este índice deve ser superior a 1,25 vezes.

Na 8ª Emissão de Debêntures, o covenant financeiro é:
(i)

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida: calculado a partir da divisão da geração
de caixa das SPEs da Fase 1 do Complexo Solar de Ouroeste (Boa Hora) pelo
serviço da dívida. Este índice deve ser igual ou superior a 1,2 vezes.

Na 9ª Emissão de Debêntures, o covenant financeiro é:
(i)

Capacidade de endividamento (endividamento líquido): mede o nível de
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endividamento líquido em relação ao EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Este
índice deve ser inferior a 4,5 vezes;
(ii)

Capacidade de pagamento de juros: mede o EBITDA ajustado sobre despesa
financeira dos últimos 12 meses. Este índice deve ser superior a 1,25 vezes.

A Companhia não pode garantir que continuará cumprindo com todos os índices econômicofinanceiros e que, caso um descumprimento venha a ocorrer, que as suas dívidas não serão
aceleradas, causando um impacto adverso negativos em seus negócios e resultados
operacionais.

PÁGINA: 50 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

$&RPSDQKLDpSDUWHHPGLYHUVRVSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVHMXGLFLDLVQRGHVHQYROYLPHQWRQRUPDO
GHVXDVDWLYLGDGHV7DLVSURFHVVRVGL]HPUHVSHLWRSULQFLSDOPHQWHDGHPDQGDVGHQDWXUH]DFtYHO
ILVFDOWUDEDOKLVWDUHJXODWyULDHDPELHQWDO2VGHWDOKHVVREUHRYDORUWRWDOHQYROYLGRQRVSURFHVVRV
SDUDFDGDXPDGHVVDViUHDVHVWmRHVSHFLILFDGRVDEDL[R
$&RPSDQKLDUHJLVWUDSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
QR %UDVLO H ,)56 H FRQVWLWXL SURYLV}HV SDUD SURFHVVRV FRP FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO FRQIRUPH
DYDOLDGRVHFODVVLILFDGRVSRUVHXVFRQVXOWRUHVOHJDLV3DUDDTXHOHVSURFHVVRVFXMDSUREDELOLGDGH
GHSHUGDpFRQVLGHUDGDSRVVtYHOD&RPSDQKLDQmRUHJLVWUDTXDOTXHUSURYLVmRQRHQWDQWRGLYXOJD
QDV QRWDV H[SOLFDWLYDV GH VXDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV D QDWXUH]D H YDORUHV GRV WHPDV PDLV
UHOHYDQWHVHQTXDGUDGRVQHVVDFDWHJRULD
)RUDP FRQVLGHUDGRV FRPR SURFHVVRV LQGLYLGXDOPHQWH UHOHYDQWHV SDUD RV ILQV GHVWH LWHP  GR
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSURFHVVRVHPTXHD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVILJXUDPFRPRSDUWHQR
SRORSDVVLYRHTXH L WHQKDPYDORULQGLYLGXDOLJXDORXVXSHULRUD5PLOK}HVH LL LQGHSHQGHQWHPHQWH
GHYDORUSRVVDPYLUDLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHDLPDJHPGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVRXWHUXP
HIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
$ &RPSDQKLD DSUHVHQWD D VHJXLU XPD EUHYH GHVFULomR GRV SURFHVVRV UHOHYDQWHV HP TXH D
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVILJXUDPQRSRORSDVVLYRHPGHGH]HPEURGHVHJUHJDGRV
SRUVXDQDWXUH]D
&RQWLQJrQFLDV&tYHLV
'HDFRUGRFRPDDQiOLVHGRVDGYRJDGRVLQWHUQRVHH[WHUQRVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEUR
GH  RV YDORUHV WRWDLV HQYROYLGRV QRV SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D FtYHO
FRPFKDQFHGHSHUGDSRVVtYHOHSURYiYHO HVWH~OWLPRSURYLVLRQDGRHPGHGH]HPEURGH 
HUDPGH5PLOH5PLOUHVSHFWLYDPHQWH
'HQWUH RV SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D FtYHO HP TXH D &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDV HUDP SDUWH HP  GH GH]HPEUR GH  RV VHJXLQWHV VmR FRQVLGHUDGRV
LQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVHPUD]mRGRYDORURXGHVHXREMHWR
3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGD&RPDUFDGD&DSLWDO63
,QVWkQFLD

$XWRU(VWDGRGH6mR3DXOR
5pX$(67LHWr(QHUJLD
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV ,QHVWLPiYHO
ISULQFLSDLVIDWRV
2(GLWDOGH3ULYDWL]DomRSUHYLXDREULJDomRGD&RPSDQKLDGHH[SDQGLUDFDSDFLGDGH
LQVWDODGD GR VHX VLVWHPD GH JHUDomR HP QR PtQLPR  QR SHUtRGR GH  DQRV
FRQWDGRVDSDUWLUGDGDWDGHDVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH&RQFHVVmRRFRUULGDHP
GH GH]HPEUR GH  2 (GLWDO WDPEpP SUHYLX TXH HVWD H[SDQVmR GHYHULD VHU
UHDOL]DGD SRU PHLR GD LPSODQWDomR GH QRYRV HPSUHHQGLPHQWRV QR HVWDGR GH 6mR
3DXOR RX SRU PHLR GD FRQWUDWDomR GH HQHUJLD GH WHUFHLURV SURYHQLHQWH GH QRYRV
HPSUHHQGLPHQWRV FRQVWUXtGRV QR HVWDGR GH6mR 3DXOR SRU SUD]R VXSHULRU D FLQFR
DQRV H UHVSHLWDQGR DV UHVWULo}HV UHJXODPHQWDUHV $ REULJDomR IRL REMHWR GH
MXGLFLDOL]DomR SRU SDUWH GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR HP  YLVDQGR FRPSHOLU D
&RPSDQKLD D FXPSULU FRP D REULJDomR FRQIRUPH SUHYLD R (GLWDO VHP OHYDU HP
FRQVLGHUDomR DV SURIXQGDV PXGDQoDV H[SHULPHQWDGDV SHOR VHWRU HOpWULFR EUDVLOHLUR
GHVGHHQWmR(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDDVVLQRXDFRUGRFRPR(VWDGR
GH6mR3DXORSRUPHLRGRTXDODPERVFRQFRUGDPHPVXVSHQGHUSRUDWpDQRVR
SURFHVVRMXGLFLDOVHPDLPSRVLomRGHTXDOTXHUSHQDOLGDGHSDUDTXHVHMDFXPSULGR
D WRWDOLGDGH GD REULJDomR GH H[SDQVmR GH 0: R TXH SRGHUi VHU IHLWR SHOD
FRQVWUXomRGHQRYRVSURMHWRVGHJHUDomRRXDLQGDSRUPHLRGHQRYRVSURMHWRVGH
*HUDomR 'LVWULEXtGD RX *HUDomR &HQWUDOL]DGD 1R DFRUGR UHDOL]DGR IRL UHJLVWUDGR
TXH  GD REULJDomR GH H[SDQVmR  0:  IRL FXPSULGD RX HVWi HP IDVH GH
FXPSULPHQWR H D SDUWLU GD KRPRORJDomR MXGLFLDO GR DFRUGR D &RPSDQKLD WHUi R
SUD]RGHDWpDQRVSDUDFXPSULURVDOGRUHPDQHVFHQWH 0: 
JFKDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD &DVR R DFRUGR QmR VHMD FXPSULGR QRV WHUPRV GHWHUPLQDGRV GHYHUi VHU
UHFRQKHFLGD D SURFHGrQFLD GR SHGLGR IRUPXODGR SHOR (VWDGR GH 6mR 3DXOR QD
SHWLomRLQLFLDO
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&RQWLQJrQFLDV)LVFDLV
'HDFRUGRFRPDDQiOLVHGRVDGYRJDGRVLQWHUQRVHH[WHUQRVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEUR
GH  RV YDORUHV WRWDLV HQYROYLGRV QRV SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D ILVFDO
FRPFKDQFHGHSHUGDSRVVtYHOHSURYiYHO HVWH~OWLPRSURYLVLRQDGRHPGHGH]HPEURGH 
HUDPGH5PLOH5PLOUHVSHFWLYDPHQWH
'HQWUH RV SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D ILVFDO HP TXH D &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDV HUDP SDUWH HP  GH GH]HPEUR GH  RV VHJXLQWHV VmR FRQVLGHUDGRV
LQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVHPUD]mRGRYDORURXGHVHXREMHWR
,53-&6//
3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD
LQVWkQFLD
± GDWDGDLQWLPDomRGD$(67LHWr(QHUJLDGRGHVSDFKR
$XWRU5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
5pX$(67LHWr(QHUJLD
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 5 PLOK}HV HPGHGH]HPEUR GH
ISULQFLSDLVIDWRV
'HVSDFKR 'HFLVyULR HPLWLGR SHOD 5HFHLWD )HGHUDO QmR KRPRORJDQGR DV
FRPSHQVDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVUHDOL]DGDVHQWUHRVFUpGLWRVGHVDOGRQHJDWLYRGH
,53- UHODWLYRV DRV DQRV GH  H  H GpELWRV GH ,53- GH  $SyV
GHVSDFKR GHFLVyULR QmR KRPRORJDQGR DV FRPSHQVDo}HV UHDOL]DGDV D $(6
7LHWr(QHUJLDDSUHVHQWRXPDQLIHVWDomRGHLQFRQIRUPLGDGHHPGHMDQHLURGH
 (P  GH PDLR GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR GH  LQVWkQFLD
DGPLQLVWUDWLYD SDUFLDOPHQWH IDYRUiYHO KRPRORJDQGR DV FRPSHQVDo}HV
UHDOL]DGDV (P  GH MXOKR GH  D $(6 7LHWr (QHUJLD LQWHUS{V UHFXUVR
YROXQWiULR FRQWUD WDO GHFLVmR (P  GH MXOKR GH  R MXOJDPHQWR IRL
FRQYHUWLGRHPGLOLJrQFLD$WXDOPHQWHDJXDUGDVHRFXPSULPHQWRGDGLOLJrQFLD
JFKDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD $SUHVHQWDomRGHJDUDQWLDSDUDSRVWHULRUGLVFXVVmRMXGLFLDOGD0DWpULD


3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD
LQVWkQFLD
± GDWDGDLQWLPDomRGD$(67LHWr(QHUJLDGRGHVSDFKRGHFLVyULR
$XWRU5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
5pX$(67LHWr(QHUJLD
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 5 PLOK}HV HPGHGH]HPEUR GH 
ISULQFLSDLVIDWRV
'HVSDFKR GHFLVyULR HPLWLGR SHOD 5HFHLWD )HGHUDO QmR KRPRORJDQGR DV
FRPSHQVDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVUHDOL]DGDVHQWUHRVFUpGLWRVGHEDVHQHJDWLYDGH
&6// UHODWLYRV DRV DQRV GH  H  H GpELWRV GH &6// GH  $SyV
GHVSDFKR GHFLVyULR QmR KRPRORJDQGR DV FRPSHQVDo}HV UHDOL]DGDV D $(6
7LHWr(QHUJLDDSUHVHQWRXPDQLIHVWDomRGHLQFRQIRUPLGDGHHPGHMDQHLURGH
 (P  GH MXQKR GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR GH  LQVWkQFLD
DGPLQLVWUDWLYDGHVIDYRUiYHOQmRKRPRORJDQGRDVFRPSHQVDo}HVUHDOL]DGDV(P
GHMXOKRGHD$(67LHWr(QHUJLDLQWHUS{VUHFXUVRYROXQWiULRFRQWUDWDO
GHFLVmR (P  GH DEULO GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR GH  LQVWkQFLD
GHVIDYRUiYHO DRV LQWHUHVVHV GD $(6 7LHWr (QHUJLD (P  GH DEULO GH  D
$(6 7LHWr (QHUJLD LQWHUS{V UHFXUVR HVSHFLDO R TXDO HQFRQWUDVH SHQGHQWH GH
MXOJDPHQWR
JFKDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD $SUHVHQWDomRGHJDUDQWLDSDUDSRVWHULRUGLVFXVVmRMXGLFLDOGDPDWpULD
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3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD
LQVWkQFLD
± GDWDGDLQWLPDomRGD$(67LHWr(QHUJLDGRGHVSDFKRGHFLVyULR
$XWRU5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
5p$(67LHWr(QHUJLD
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH VHQGRTXH5PLOK}HVWHP
SURJQyVWLFR GH FKDQFH GH SHUGD SRVVtYHO H 5 PLOK}HV WHP SURJQyVWLFR GH
FKDQFHGHSURYiYHOHHVWiSURYLVLRQDGR
ISULQFLSDLVIDWRV
'HVSDFKR 'HFLVyULR HPLWLGR SHOD 5HFHLWD )HGHUDO QmR KRPRORJDQGR DV
FRPSHQVDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVUHDOL]DGDVHQWUHRVFUpGLWRVGHVDOGRQHJDWLYRGH
,53- UHODWLYRV DRV DQRV GH  H  H GpELWRV GH ,53- H &6// GH 
$SyV GHVSDFKR GHFLVyULR QmR KRPRORJDQGR DV FRPSHQVDo}HV UHDOL]DGDV D
$(6 7LHWr (QHUJLD DSUHVHQWRX PDQLIHVWDomR GH LQFRQIRUPLGDGH HP  GH
MDQHLUR GH  (P  GH MXQKR  IRL SURIHULGD GHFLVmR GH  LQVWkQFLD
DGPLQLVWUDWLYDGHVIDYRUiYHOQmRKRPRORJDQGRDVFRPSHQVDo}HVUHDOL]DGDV(P
GHMXOKRGHD$(67LHWr(QHUJLDLQWHUS{VUHFXUVRYROXQWiULRFRQWUDWDO
GHFLVmR(P GHRXWXEURGHRMXOJDPHQWRIRLFRQYHUWLGR HPGLOLJrQFLD
$WXDOPHQWHDJXDUGDVHRFXPSULPHQWRGDGLOLJrQFLD
JFKDQFHGHSHUGD
5PLOK}HVWHPSURJQyVWLFRGHFKDQFHGHSHUGDSRVVtYHOH5PLOK}HV
WHPSURJQyVWLFRGHFKDQFHGHSURYiYHOHHVWiSURYLVLRQDGR
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD $SUHVHQWDomRGHJDUDQWLDSDUDSRVWHULRU GLVFXVVmRMXGLFLDOGDPDWpULD


3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD
LQVWkQFLD
± GDWDGDLQWLPDomRGD$(67LHWr(QHUJLDGRGHVSDFKRGHFLVyULR
$XWRU5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
5pX$(67LHWr(QHUJLD
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 5 PLOK}HV HPGHGH]HPEUR GH
ISULQFLSDLVIDWRV
'HVSDFKR 'HFLVyULR HPLWLGR SHOD 5HFHLWD )HGHUDO QmR KRPRORJDQGR DV
FRPSHQVDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVUHDOL]DGDVHQWUHRVFUpGLWRVGHVDOGRQHJDWLYRGH
,53-UHODWLYRVDRVDQRVGHHHGpELWRVGH,53-H&6//GH(P
 GH PDLR GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR GH  LQVWkQFLD GHVIDYRUiYHO j $(6
7LHWr(QHUJLD(PGHPDUoRGHIRLLQWHUSRVWRUHFXUVRYROXQWiULRRTXDO
HQFRQWUDVHSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR
JFKDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
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ÈJLR
3URFHVVR Q  H H[HFXomR ILVFDO Q  RULJLQDGR GR DXWR GH
LQIUDomRQ 03)Q
DMXt]R
9DUDGD-XVWLoD)HGHUDOGH%UDVtOLD
ELQVWkQFLD
LQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR

GSDUWHVQRSURFHVVR
$XWRU$(67LHWr(QHUJLD
5p8QLmR)HGHUDO
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 5PLOK}HV HP GHGH]HPEUR GH
ISULQFLSDLVIDWRV
$XWR GH ,QIUDomR YLVDQGR D FREUDQoD GH YDORUHV UHODWLYRV j ,53- H &6//
VXSRVWDPHQWHGHYLGRVHPUD]mRGDGHGXWLELOLGDGHGRiJLRUHJLVWUDGRSHOD$(6
7LHWr (QHUJLD QD LQFRUSRUDomR GD $(6 *iV 6$ H GD $(6 7LHWr 3DUWLFLSDo}HV
6$2iJLRGHGX]LGRGRUHVXOWDGRWULEXWiYHOGD$(67LHWr(QHUJLDGHFRUUHXGD
H[SHFWDWLYDGHUHQWDELOLGDGHIXWXUDQDDTXLVLomRGD$(67LHWrGH*HUDomR7LHWr
6$ TXDQGR GR OHLOmR GH SULYDWL]DomR GR VHWRU HOpWULFR RFRUULGR HP  1R
HQWHQGLPHQWRGD5HFHLWD)HGHUDORiJLRUHJLVWUDGRSHOD$(67LHWr(QHUJLDQmR
SRGHULD WHU VLGR GHGX]LGR SRLV D UHHVWUXWXUDomR VRFLHWiULD GHFRUUHQWH GD
LQFRUSRUDomR GD $(6 *iV 6$ H GD $(6 7LHWr 3DUWLFLSDo}HV 6$ WHULD WLGR D
H[FOXVLYD ILQDOLGDGH GH XWLOL]DomR GHVWH EHQHItFLR WULEXWiULR $SyV GHFLVmR
GHVIDYRUiYHOQDYLDDGPLQLVWUDWLYDD&RPSDQKLDDMXL]RXDomRDQXODWyULDFRQWUD
RDXWRGHLQIUDomRREMHWRGRSURFHVVRQHPGHMDQHLUR
GH  $LQGD FRP R LQWXLWR GH VXVSHQGHU D H[LJLELOLGDGH GR GpELWR IRL
DSUHVHQWDGRVHJXURJDUDQWLDHREWLGDGHFLVmROLPLQDUSDUDJDUDQWLUDVXVSHQVmR
GD H[LJLELOLGDGH GR GpELWR (P  GH MDQHLUR GH  IRL DMXL]DGD H[HFXomR
ILVFDOSHOD8QLmR)HGHUDOFRPRREMHWLYRGHFREUDURVYDORUHVFRQVXEVWDQFLDGRV
QDVFHUWLG}HVGHGtYLGDDWLYDQH(P
GH DEULO GH  D $(6 7LHWr (QHUJLD DSUHVHQWRX SHWLomR UHTXHUHQGR R
WUDQVODGRGDJDUDQWLDGDDomRDQXODWyULDSDUDDH[HFXomRILVFDOHDVXVSHQVmR
GHVWH IHLWR (P  GH PDLR GH  D $(6 7LHWr (QHUJLD RS{V HPEDUJRV j
H[HFXomR ILVFDO 1D DomR DQXODWyULD HP  GH MXQKR GH  IRL DSUHVHQWDGD
SHWLomR HVSHFLILFDQGR DV SURYDV D VHUHP SURGX]LGDV SHOR SHULWR MXGLFLDO H
DSUHVHQWDQGR TXHVLWRV (P  GH RXWXEUR GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR
GHWHUPLQDQGR D H[WLQomR GRV HPEDUJRV j H[HFXomR ILVFDO HP UD]mR GH
OLWLVSHQGrQFLDFRPDDomRDQXODWyULDVHPDDQiOLVHGRPpULWR(PGHRXWXEUR
GH  D $(6 7LHWr (QHUJLD DSUHVHQWRX SHGLGR GH FRQFHVVmR GH WXWHOD
SURYLVyULDGHXUJrQFLDQDDomRDQXODWyULDHHPGHRXWXEURGHLQWHUS{V
UHFXUVR GH DSHODomR FRQWUD D GHFLVmR GHVIDYRUiYHO QRV HPEDUJRV j H[HFXomR
ILVFDO2SHGLGRGHFRQFHVVmRGHWXWHODSURYLVyULDGHXUJrQFLDIRLGHIHULGRHP
GHQRYHPEURGHSDUDVXVSHQGHUDH[LJLELOLGDGHGRVGpELWRVHPGLVFXVVmR
DWp R WUkQVLWR HP MXOJDGR GD DomR DXWRUL]DQGR WDPEpP D SURGXomR GH SURYD
SHULFLDOHHPGHGH]HPEURGHD$(67LHWr(QHUJLDQRWLFLRXWDOGHFLVmR
QRV DXWRV GD H[HFXomR ILVFDO (P  GH GH]HPEUR GH  D 8QLmR )HGHUDO
DSUHVHQWRXHPEDUJRVGHGHFODUDomRFRQWUDDGHFLVmRTXHFRQFHGHXDWXWHODQD
DomR DQXODWyULD (P  GH GH]HPEUR GH  D 8QLmR WDPEpP DSUHVHQWRX
SHWLomR FRP D LQGLFDomR GH DVVLVWHQWH WpFQLFR H TXHVLWRV D VHUHP UHVSRQGLGRV
SHORSHULWRMXGLFLDO(PGHIHYHUHLURGHD$(67LHWr(QHUJLDDSUHVHQWRX
PDQLIHVWDomRDRVHPEDUJRVGHGHFODUDomRID]HQGiULRV$WXDOPHQWHVHDJXDUGD
RMXOJDPHQWRGRUHFXUVRGHDSHODomRLQWHUSRVWRQRVHPEDUJRVjH[HFXomRILVFDO
HRMXOJDPHQWRHPLQVWkQFLDGDDomRDQXODWyULD
JFKDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD 3DJDPHQWRGRYDORU5 PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH 
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3,6&2),16±5HJLPH7ULEXWiULR  
3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD
,QVWkQFLD

$XWRU5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
5pX$(67LHWr(QHUJLD
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 5ELOKmR HPGHGH]HPEURGH 
ISULQFLSDLVIDWRV
$XWRGHLQIUDomRODYUDGRSHOD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLOYLVDQGRjFREUDQoDGH
3,6&2),16 UHODWLYRV DRV DQRV GH  D  DOHJDQGR TXH D $(6 7LHWr
(QHUJLD QmR SRGHULD WHU RSWDGR SHOR UHJLPH FXPXODWLYR SDUD DSXUDomR GHVVDV
FRQWULEXLo}HV XPD YH] TXH R FRQWUDWR ELODWHUDO FHOHEUDGR FRP D (QHO
'LVWULEXLomR 6mR 3DXOR 6$ DWXDO GHQRPLQDomR GD (OHWURSDXOR 0HWURSROLWDQD
(OHWULFLGDGH GH 6mR 3DXOR 6$  SUHYLD UHDMXVWH GH SUHoRV SHOR ,*30 R TXH
VHJXQGRD5HFHLWD)HGHUDOREULJDULDD$(67LHWr(QHUJLDDUHDOL]DUDDSXUDomR
SHORUHJLPHQmRFXPXODWLYR(PGHDEULOGHIRLSURIHULGDGHFLVmRGH
LQVWkQFLD SDUFLDOPHQWH IDYRUiYHO j $(6 7LHWr (QHUJLD D TXDO H[FOXLX DOJXQV
SHUtRGRV DXWXDGRV (P  GH PDLR GH  IRL LQWHUSRVWR UHFXUVR YROXQWiULR
(P  GH MDQHLUR GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR GH  LQVWkQFLD TXH GHX
SURYLPHQWR DR UHFXUVR YROXQWiULR DSUHVHQWDGR SHOD $(6 7LHWr (QHUJLD
FDQFHODQGR SRU FRPSOHWR D DXWXDomR &RQWUD WDO GHFLVmR D 3URFXUDGRULD *HUDO
GD)D]HQGD1DFLRQDO ³3URFXUDGRULD´ LQWHUS{VUHFXUVRHVSHFLDO(PGHPDLR
GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR TXH QHJRX VHJXLPHQWR DR 5HFXUVR (VSHFLDO
LQWHUSRVWRSHOD3URFXUDGRULDHPUD]mRGDVXDLQWHPSHVWLYLGDGH SHUGDGRSUD]R
UHFXUVDO  2 SURFHVVR IRL UHPHWLGR j RULJHP SDUD D IRUPDOL]DomR GR
FDQFHODPHQWR GR GpELWR H HQFHUUDPHQWR GR FDVR 1R HQWDQWR R 'HOHJDGR GD
5HFHLWD )HGHUDO HP %DUXHUL FRP EDVH QR 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &$5) RS{V
HPEDUJRVGHGHFODUDomRHPIDFHGHVWDGHFLVmR(P GHVHWHPEURGH
IRL SURIHULGD GHFLVmR TXH UHMHLWRX RV HPEDUJRV GH GHFODUDomR PDQWHQGR D
GHFLVmR IDYRUiYHO j $(6 7LHWr (QHUJLD (P  GH RXWXEUR GH  D
3URFXUDGRULD LQWHUS{V QRYR UHFXUVR HVSHFLDO (P  GH GH]HPEUR GH  IRL
SURIHULGD GHFLVmR TXH LQDGPLWLX R UHFXUVR HVSHFLDO DSUHVHQWDGR SHOD
3URFXUDGRULD(PIDFHGHVWDGHFLVmRD3URFXUDGRULDDSUHVHQWRXDJUDYR(P
GHPDUoRGHD&RPSDQKLDIRLLQWLPDGDGHGHFLVmRTXHGHWHUPLQRXTXHR
QRYRUHFXUVRHVSHFLDOGD3URFXUDGRULDIRVVHDQDOLVDGRSHOD&kPDUD6XSHULRUGR
&$5) (P IDFH GHVWD GHFLVmR D $(6 7LHWr (QHUJLD DSUHVHQWRX FRQWUDUUD]}HV
DRUHFXUVRHVSHFLDOHRSURFHVVRVHUiHQFDPLQKDGRSDUDMXOJDPHQWR(PGH
PDLR GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR GH PpULWR IDYRUiYHO DRV LQWHUHVVHV GD
&RPSDQKLD D TXDO QHJRX SURYLPHQWR GR 5HFXUVR (VSHFLDO GD )D]HQGD (P
DJRVWR GH  R UHODWRU GR FDVR RS{V HPEDUJRV GH GHFODUDomR (P  GH
IHYHUHLURGHIRLSURIHULGDGHFLVmRSHOD&kPDUD6XSHULRUGR&$5)TXHSRU
 D  UHMHLWRX RV HPEDUJRV GH GHFODUDomR RSRVWRV SHOR UHODWRU H
FRQVHTXHQWHPHQWH PDQWHYH GHFLVmR GH PpULWR IDYRUiYHO TXH FDQFHORX
LQWHJUDOPHQWHRDXWRGHLQIUDomR$SHVDUGHH[LVWLUDSRVVLELOLGDGHGHRSRVLomR
GHQRYRVHPEDUJRVRHVFULWyULRFRQVLGHUDTXHpSRXFRSURYiYHOTXHD)D]HQGD
DSUHVHQWHQRYRUHFXUVR
JFKDQFHGHSHUGD
5HPRWD
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD $SUHVHQWDomRGHJDUDQWLDSDUDSRVWHULRUGLVFXVVmRMXGLFLDOGDPDWpULD
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3,6&2),16±5HJLPH7ULEXWiULR  
3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

(VIHUD$GPLQLVWUDWLYD
,QVWkQFLD

$XWRU5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO

5pX$(67LHWr(QHUJLD
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 5 PLOK}HV HPGHGH]HPEUR GH 
ISULQFLSDLVIDWRV
$XWR GH ,QIUDomR ODYUDGR SHOD 5HFHLWD )HGHUDO YLVDQGR j FREUDQoD GH 3,6 H
&2),16 UHODWLYRV DR DQR GH  DOHJDQGR TXH D $(6 7LHWr (QHUJLD QmR
SRGHULDWHURSWDGRSHORUHJLPHFXPXODWLYRSDUDDSXUDomRGHVVDV&RQWULEXLo}HV
XPD YH] TXH R FRQWUDWR ELODWHUDO FHOHEUDGR FRP D (QHO 'LVWULEXLomR 6mR 3DXOR
6$ DWXDOGHQRPLQDomRGD(OHWURSDXOR0HWURSROLWDQD(OHWULFLGDGHGH6mR3DXOR
6$  SUHYr UHDMXVWH GH SUHoRV SHOR ,*30 H SRU WDO PRWLYR SHUGHULD D
FDUDFWHUtVWLFD GH SUHoR SUHGHWHUPLQDGR (P  GH PDLR GH  IRL
DSUHVHQWDGD GHIHVD DGPLQLVWUDWLYD (P  GH QRYHPEUR GH  IRL SURIHULGD
GHFLVmRGHLQVWkQFLDGHVIDYRUiYHOj$(67LHWr(QHUJLD(PGHGH]HPEUR
GH  IRL LQWHUSRVWR UHFXUVR YROXQWiULR (P  GH VHWHPEUR GH  IRL
SURIHULGDGHFLVmRGHLQVWkQFLDTXHQHJRXSURYLPHQWRDRUHFXUVRDSUHVHQWDGR
SHOD 7LHWr (QHUJLD &RQWUD WDO GHFLVmR D $(6 7LHWr (QHUJLD LQWHUS{V UHFXUVR
HVSHFLDO HP  GH RXWXEUR GH  (P  GH PDUoR GH  D &RPSDQKD
LQWHUS{V DJUDYR HP IDFH GD SDUFHOD QmR FRQKHFLGD GR UHFXUVR HVSHFLDO R TXDO
UHVWRXUHMHLWDGRHDWXDOPHQWHDJXDUGDVHMXOJDPHQWRGRUHIHULGRUHFXUVR

JFKDQFHGHSHUGD
5HPRWD
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD $SUHVHQWDomRGHJDUDQWLDSDUDSRVWHULRUGLVFXVVmRMXGLFLDOGDPDWpULD



3,6H&2),165HFHLWDV)LQDQFHLUDV
3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

9DUDGD-XVWLoD)HGHUDOGH%DUXHUL
,QVWkQFLD

$XWRU$(67LHWr(QHUJLD
5pX5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 5PLOK}HV HPGHGH]HPEUR GH
ISULQFLSDLVIDWRV
$omR-XGLFLDODMXL]DGDFRPRLQWXLWRGHDIDVWDUDFREUDQoDGDVFRQWULEXLo}HVDR
3,6 H j &2),16 LQFLGHQWHV VREUH UHFHLWDV ILQDQFHLUDV DSXUDGDV FRP EDVH QR
'HFUHWRQTXHDOWHURXDDOtTXRWDFRPELQDGDGH=HURSDUDD
SDUWLUGHGHMXOKRGH
(PGHQRYHPEURGHIRLSURIHULGDVHQWHQoDGHLPSURFHGrQFLDGDDomR
(P  GH GH]HPEUR GH  D $(6 7LHWr (QHUJLD LQWHUS{V UHFXUVR GH
DSHODomR (P  GH DJRVWR GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR GH  LQVWkQFLD TXH
QHJRX SURYLPHQWR DR UHFXUVR GH DSHODomR LQWHUSRVWR SHOD $(6 7LHWr (QHUJLD
(PGHFRUUrQFLDIRUDPLQWHUSRVWRVRVUHFXUVRVHVSHFLDOHH[WUDRUGLQiULRRVTXDLV
HQFRQWUDPVH SHQGHQWH GH MXOJDPHQWR 2V YDORUHV DSXUDGRV PHQVDOPHQWH D
WtWXORGH3,6&2),16VREUHVUHFHLWDVILQDQFHLUDVVmRGHSRVLWDGRVQRVDXWRVGR
PDQGDGRGHVHJXUDQoD
JFKDQFHGHSHUGD
3RVVtYHOFRPSURYLVmRFRQVWLWXtGDQRYDORUGH5PLOK}HV
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD 3DJDPHQWRGRYDORUGH5PLOK}HV GHGH]HPEURGH 

&RQWLQJrQFLDV7UDEDOKLVWDV
'HDFRUGRFRPDDQiOLVHGRVDGYRJDGRVLQWHUQRVHH[WHUQRVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEUR
GH  RV YDORUHV WRWDLV HQYROYLGRV QRV SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D
WUDEDOKLVWDFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHO HSRUWDQWRSURYLVLRQDGRHPGHGH]HPEURGH 
HUDPGH5PLO
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'HQWUH RV SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D WUDEDOKLVWD HP TXH D &RPSDQKLD H
VXDV FRQWURODGDV HUDP SDUWH HP  GH GH]HPEUR GH  RV VHJXLQWHV VmR FRQVLGHUDGRV
LQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVHPUD]mRGRYDORURXGHVHXREMHWR
3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

9DUDÒQLFDGH,WiSROLV
,QVWkQFLD

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR
5pX$(67LHWr(QHUJLD
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 5PLOKmR HPGHGH]HPEURGH
ISULQFLSDLVIDWRV
$omR&LYLO3~EOLFD ³$&3´ TXHYLVDDREVHUYkQFLDGDMRUQDGDGHWUDEDOKROHJDO
GHVFDQVR VHPDQDO UHPXQHUDGR IRUQHFLPHQWR H RULHQWDomR GH (3,V H
SDJDPHQWR GH GDQRV PRUDLV DRV FRODERUDGRUHV GD $(6 7LHWr (QHUJLD FRP
SHGLGRGHOLPLQDUFRPPXOWDGH5SDUDFDGDREULJDomRGHVFXPSULGD
(PGHDEULOGHD$(6 7LHWr(QHUJLDIRLFRQGHQDGDDR SDJDPHQWRGH
LQGHQL]DomR SRU GDQRV PRUDLV DUELWUDGD HP 5 (P  GH MXQKR GH
 DSyV DSUHVHQWDomR GH UHFXUVR SRU DPEDV DV SDUWHV HVWH YDORU IRL
PDMRUDGRSDUD5(PGHMDQHLURGHIRLSXEOLFDGRDFyUGmR
GRUHFXUVRGHUHYLVWDDRTXDOIRLQHJDGRVHJXLPHQWRDRUHFXUVRGD$(67LHWr
(QHUJLD (P  PDUoR GH  D $(6 7LHWr (QHUJLD IRL LQWLPDGD D VH
PDQLIHVWDU DFHUFD GRV FiOFXORV GR 037 DSUHVHQWDGRV QR YDORU GH 5  00
XPDYH]TXHQmRFRUUHVSRQGLDPDRVFiOFXORVGD$(67LHWr(QHUJLDQRYDORU5
 00 (P  GH RXWXEUR GH  DSyV D GHVLJQDomR GH SHULWR FRQWiELO D
$(6 7LHWr (QHUJLD UHFHEHX RUGHP MXGLFLDO SDUD GHSRVLWDU HP MXt]R R PRQWDQWH
GH 5  00 SDUD JDUDQWLU D H[HFXomR HQTXDQWR D GLIHUHQoD GRV FiOFXORV VH
HQFRQWUD GLVFXVVmR MXGLFLDO $LQGD HP  GH RXWXEUR GH  IRUDP
SURWRFRODGRVHPEDUJRVjH[HFXomRSHOD$(67LHWr(QHUJLD(PGHMXQKRGH
 IRL SURIHULGD GHFLVmR TXH MXOJRX SURFHGHQWH RV HPEDUJRV j H[HFXomR
RSRVWRV SHOD $(6 7LHWr (QHUJLD D TXDO HQWHQGHX TXH RV FiOFXORV HODERUDGRV
SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR H[FHGHP R FRPDQGR VHQWHQFLDO H FRQVHTXHQWHPHQWH
GHWHUPLQRX R UHWRUQR GRV DXWRV DR SHULWR SDUD UHWLILFDomR GRV FiOFXORV 7HQGR
HP YLVWD TXH D GHFLVmR WUDQVLWRX HP MXOJDGR HP  GH MDQHLUR GH  R
SURFHVVRIRLUHPHWLGRDRSHULWRFRQWDGRUSDUDUHWLILFDomRGRVFiOFXORV(PGH
MXQKR GH  IRL GDGD FLrQFLD jV SDUWHV TXDQWR j DGHTXDomR GD VHQWHQoD
KRPRORJDWyULD QRV WHUPRV GR DFRUGmR SURIHULGR SHOR 7ULEXQDO 5HJLRQDO GR
7UDEDOKR 2 YDORU SURYLVLRQDGR SHOD $(6 7LHWr (QHUJLD QR PRQWDQWH GH 5 
PLOKmR HP  GH GH]HPEUR GH   p R YDORU TXH RV DVVHVVRUHV MXUtGLFRV
LQWHUQRVHH[WHUQRVHQWHQGHPFRPRGHSHUGDSURYiYHOSDUDHVWDGHPDQGD
JFKDQFHGHSHUGD
3URYiYHO
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD 3DJDPHQWRGDLQGHQL]DomR

&RQWLQJrQFLDV5HJXODWyULDV
'HDFRUGRFRPDDQiOLVHGRVDGYRJDGRVLQWHUQRVHH[WHUQRVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEUR
GH  RV YDORUHV WRWDLV HQYROYLGRV QRV SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D
UHJXODWyULDFRPFKDQFHGHSHUGDSRVVtYHOHSURYiYHO HVWH~OWLPRSURYLVLRQDGRHPGHGH]HPEUR
GH   HUDP GH 5 PLO H 5 5 PLO UHVSHFWLYDPHQWH $OpP GLVVR H[LVWH FDL[D
UHVHUYDGRDWUHODGRDRFDVRGHUHEDL[DPHQWRKLGUHOpWULFR*6)QRYDORUGH5PLO
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'HQWUH RV SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D UHJXODWyULD HP TXH D &RPSDQKLD H
VXDV FRQWURODGDV HUDP SDUWH HP  GH GH]HPEUR GH  RV VHJXLQWHV VmR FRQVLGHUDGRV
LQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVHPUD]mRGRYDORURXGHVHXREMHWR
3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

9DUD)HGHUDOGD6HomR-XGLFLiULDGD-XVWLoD)HGHUDOGR'LVWULWR)HGHUDO
LQVWkQFLD

$XWRU5*(6XO
5pXV$$(67LHWr(QHUJLD$(68UXJXDLDQD$1((/GHQWUHRXWURV
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH   DWXDOL]DGR H FRP HQFDUJRV
LQFLGHQWHV Mi FRQVLGHUDQGR R YDORU GH 5 PLOK}HV UHWLUDGR GD FRQWD GD $(6
7LHWr HP QRYHPEUR GH  UHJLVWUDGR QD FRQWDELOLGDGH FRPR GHVSHVD GH
HQHUJLDFRPSUDGD
ISULQFLSDLVIDWRV
(P  GH PDLR GH  D $1((/ SXEOLFRX R 'HVSDFKR $1((/ Q  TXH
LQWURGX]LX DOWHUDo}HV HP FHUWDV UHJUDV GH FRPHUFLDOL]DomR GR HQWmR H[LVWHQWH
0HUFDGR$WDFDGLVWDGH(QHUJLD0$(HSRULVVRGHWHUPLQRXRUHID]LPHQWRGRV
Q~PHURV REWLGRV SHOR 0$( QD GDWD GH  GH PDUoR GH  2 UHIHULGR
GHVSDFKR DFDUUHWRX QR DMXL]DPHQWR GH DomR MXGLFLDO SRU SDUWH GD 5*( 6XO
YLVDQGRjDQXODomRGRPHVPRHDFRQVHTXHQWHYDOLGDomRGDRSHUDomRSRUHOD
SUDWLFDGD HP  HP  TXDQGR RV SUHoRV QR 6XGHVWH DWLQJLUDP YDORUHV
PXLWR DOWRV D $1((/ FRQVLGHURX XPD RSHUDomR OHYDGD D HIHLWR LUUHJXODU H HP
PDLRGHDWUDYpVGR'HVSDFKRDQXORXUHWURDWLYDPHQWHRVJDQKRV
GD5*(6XOIUHQWHDDJHQWHVGRVHWRUSRUHQWHQGHUTXHD5*(6XOQmRWHULDD
OLEHUGDGH GH WHU HVFROKLGR D “não opção pelo alívio de exposição” UHDORFDQGR
GRLVDQRVGHSRLVRJDQKRREWLGRSHOD$(66XOFRPDRSHUDomR 
(PVHGHOLPLQDUR-Xt]RDWHQGHXDRSHGLGRGD5*(6XOHGHWHUPLQRXj&&((D
UHFRQWDELOL]DomR GDV RSHUDo}HV SUDWLFDGDV HQYROYHQGR  HPSUHVDV GR 6HWRU
GHQWUH HODV D $(6 7LHWr (QHUJLD 1HVWD UHFRQWDELOL]DomR HP DWHQGLPHQWR j
GHWHUPLQDomRMXGLFLDOD$(67LHWrWRUQRXVHGHYHGRUDGD5*(6XO$$(67LHWr
(QHUJLDXWLOL]RXGDVPHGLGDVMXGLFLDLVFDEtYHLVQRVHQWLGRGHUHYRJDUWDOGHFLVmR
H HYLWDU R UHSDVVH GH YDORUHV SRUpP HP  GH QRYHPEUR GH  DQWHV GD
REWHQomR GH PHGLGD MXGLFLDO TXH GHWHUPLQRX D SDUDOLVDomR GRV UHSDVVHV GH
YDORUHVKRXYHDUHWLUDGDGRPRQWDQWHGH5PLOK}HVGDFRQWDGD$(67LHWr
2VUHFXUVRVDJXDUGDPMXOJDPHQWR
(PGHMXQKRGHRMXL]GHSULPHLUDLQVWkQFLDMXOJRXDDomRLPSURFHGHQWH
H FRQVHTXHQWHPHQWH GHFODURX D OHJLWLPLGDGH GR GHVSDFKR $1((/ Q  $
5*( 6XO LQWHUS{V UHFXUVR GH DSHODomR (P  GH MXOKR GH  SRU PHLR GH
XPD PHGLGD FDXWHODU DMXL]DGD SHOD 5*( 6XO R 7ULEXQDO FRQFHGHX OLPLQDU SDUD
TXH D HPSUHVD QmR IRVVH FRQVLGHUDGD GHYHGRUD QmR SRGHQGR VHU FREUDGD
SHORVDJHQWHVGHPHUFDGRDWpRMXOJDPHQWRILQDOGRUHFXUVRGHDSHODomR(P
GH PDUoR GH  R 7ULEXQDO GH  LQVWkQFLD MXOJRX SURFHGHQWH D DomR
GHWHUPLQDQGR D DQXODomR GR GHVSDFKR $1((/ Q  (P GHFRUUrQFLD IRUDP
DSUHVHQWDGRV UHFXUVRV SHORV DJHQWHV GH PHUFDGR H $1((/ $ $(6 7LHWr
(QHUJLDDSUHVHQWRXHPEDUJRVLQIULQJHQWHVHDJXDUGDMXOJDPHQWR
JFKDQFHGHSHUGD
3URYiYHO
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD &RPUHODomRDRSHGLGRGHDQXODomRGR'HVSDFKRGD$1((/FDVRDDomR
VHMD MXOJDGD SURFHGHQWH H GHFODUH D QXOLGDGH GR 'HVSDFKR R LPSDFWR SDUD D
$(6 7LHWr (QHUJLD VHUi R SDJDPHQWR GR YDORU SURYLVLRQDGR QR PRQWDQWH GH
5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH   DWXDOL]DGR FRP HQFDUJRV
LQFLGHQWHVRTXDOMiFRQVLGHUDRDEDWLPHQWRGRYDORUGH5PLOK}HVUHWLUDGR
GD FRQWD GD $(6 7LHWr (QHUJLD HP QRYHPEUR GH  HP FXPSULPHQWR D
GHFLVmROLPLQDUHPLWLGDQRSURFHVVR FXMRUHJLVWURFRQWiELOIRLFODVVLILFDGRFRPR
GHVSHVDGHHQHUJLDFRPSUDGD
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3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

9DUD)HGHUDOGD-XVWLoD)HGHUDOGR'LVWULWR)HGHUDO
,QVWkQFLD

$XWRU$(67LHWr(QHUJLD
5pX$1((/H(OHWUREUiV
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 9DORUGH5PLOK}HV HPGHGH]HPEURGH HTXLYDOHQWHDRVDOGRGD
DTXLVLomRGDHQHUJLDREULJDWyULDGH,WDLSXRTXDOFRQVLGHUDRYDORUOtTXLGRHQWUH
R YDORU GH FRPSUD GD HQHUJLD GH ,WDLSX HP GyODU SHOD $(6 7LHWr (QHUJLD H R
FRUUHVSRQGHQWH YDORU HP UHDLV UHIHUHQWH j YHQGD GHVVD HQHUJLD SDUD R *UXSR
5HGH QR SHUtRGR HQWUH MDQHLUR GH  H VHWHPEUR GH  QR TXDO D
REULJDWRULHGDGHGHDTXLVLomRGDHQHUJLDSHOD$(67LHWr(QHUJLDVHHQFRQWUDYD
VXVSHQVDHPUD]mRGHPHGLGD/LPLQDU
ISULQFLSDLVIDWRV
$omR DMXL]DGD SHOD $(6 7LHWr (QHUJLD FRP R REMHWLYR GH DQXODU D 5HVROXomR
$1((/ Q  QD SDUWH HP TXH DWULEXL j &RPSDQKLD XPD TXRWDSDUWH GH
,WDLSX DIDVWDQGR SRU ILP D REULJDWRULHGDGH GD FRPSUD GD HQHUJLD GH ,WDLSX
$OWHUQDWLYDPHQWHRUGHQDUD$1((/TXHSURFHGDTXDQGRGDVIXWXUDVDOWHUDo}HV
GD WDULID GH UHSDVVH GH ,WDLSX jV FRPSHWHQWHV UHYLV}HV GDV WDULIDV GRV
&RQWUDWRV,QLFLDLVILUPDGRVSHOD$(67LHWr(QHUJLDFRP%UDJDQWLQDH1DFLRQDO
GHPRGRDPDQWHURVHXHTXLOtEULRILQDQFHLUR
(P  GH MDQHLUR GH  IRL REWLGD OLPLQDU DVVHJXUDQGR R GLUHLWR GH D $(6
7LHWr(QHUJLDQmRHIHWXDUDFRPSUDGHHQHUJLDHOpWULFDSURYHQLHQWHGH,WDLSX
1RGLDGHMXQKRGHDOLPLQDUIRLFDVVDGDHUHVWDEHOHFLGDHPGHMXQKR
GH(PGHRXWXEURGHR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDVXVSHQGHXD
OLPLQDU(PGHRXWXEURGHD$(67LHWr(QHUJLDUHFRUUHXGDGHFLVmRQR
TXDO UHVWRX GHFLGLGR TXH D VXVSHQVmR GD OLPLQDU Vy YDOHULD SDUD R IXWXUR RV
HIHLWRVGDWXWHODDQWHFLSDGDDQWHULRUPHQWHFRQFHGLGDIRUDPFRQVHUYDGRVSDUDR
SHUtRGRGHMDQHLURGHDVHWHPEURGH 
(P  GH DJRVWR GH  IRL SURIHULGD VHQWHQoD GH SURFHGrQFLD GRV SHGLGRV
IRUPXODGRV SHOD $(6 7LHWr (QHUJLD (P  GH RXWXEUR GH  IRL LQWHUSRVWD
DSHODomRSHOD(OHWUREUiVHHPGHQRYHPEURGHIRLLQWHUSRVWDDSHODomR
SHOD $1((/ $WXDOPHQWH DJXDUGDVH R MXOJDPHQWR GRV UHFXUVRV GH DSHODomR
&RQVLGHUDQGRTXHQmRKiGHFLVmRGHILQLWLYDGHVVHSURFHVVRDDGPLQLVWUDomRGD
$(6 7LHWr (QHUJLD GHFLGLX PDQWHU R VDOGR GHVVD SURYLVmR DWXDOL]DGR SHOD
YDULDomR FDPELDO TXH HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]DYD R PRQWDQWH GH
5 PLOK}HV
JFKDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD &DVR RV SHGLGRV IRUPXODGRV SHOD $(6 7LHWr (QHUJLD QmR VHMDP GHIHULGRV R
LPSDFWR VHULD D QHFHVVLGDGH GH SDJDPHQWR GR YDORU SURYLVLRQDGR GH YDORU GH
5 PLOK}HV FRUUHVSRQGHQWH DR SHUtRGR HP TXH DLQGD QmR KDYLD VLGR
FRQFHGLGDDOLPLQDU
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3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

9DUD)HGHUDO GD6HomR-XGLFLiULD'LVWULWR)HGHUDO
,QVWkQFLD

$XWRU$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGRV3URGXWRUHV,QGHSHQGHQWHVGH(QHUJLD$3,1(
GDTXDOD$(67LHWrpPHPEUR HRXWURV
5pX8QLmRIHGHUDO
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 5PLOK}HV GHGH]HPEURGH
ISULQFLSDLVIDWRV
$omR -XGLFLDO TXH YLVD D GHFODUDomR GH QXOLGDGH GD 5HVROXomR GR &RQVHOKR
1DFLRQDOGH3ROtWLFD(QHUJpWLFD&13(QQDSDUWHHPTXHLQFOXLRVDJHQWHV
GH JHUDomR QR UDWHLR GR FXVWR GR GHVSDFKR DGLFLRQDO GH XVLQD DFLRQDGR
H[WUDRUGLQDULDPHQWH SRU GHFLVmR GR 0LQLVWpULR GH (QHUJLD SDUD JDUDQWLU R
VXSULPHQWR HQHUJpWLFR 6HJXQGR RV FULWpULRV HVWDEHOHFLGRV SRU HVVD QRYD
UHVROXomRRFXVWRGRV(QFDUJRVGH6HUYLoRVGR6LVWHPD(66TXHDQWHVHUD
UDWHDGR LQWHJUDOPHQWH SHOD FDWHJRULD FRQVXPR FRQVXPLGRUHV OLYUHV H
GLVWULEXLGRUDVSDVVRXDVHUUDWHDGRSRUWRGRVRVDJHQWHVGR6LVWHPD,QWHUOLJDGR
1DFLRQDO±6,1LQFOXVLYHJHUDGRUHVHFRPHUFLDOL]DGRUHV
(PGHPDLRGHD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGRV3URGXWRUHV,QGHSHQGHQWHV
GH(QHUJLD(OpWULFD $3,1( REWHYHOLPLQDUTXHVXVSHQGHXRUDWHLRGR(66DRV
SURGXWRUHV LQGHSHQGHQWHV $ GHFLVmR MXGLFLDO DSRQWRX TXH RV FXVWRV Vy
SRGHULDP VHU UHSDVVDGRV DRV SURGXWRUHV LQGHSHQGHQWHV SRU PHLR GH PXGDQoD
HPOHLHQmRDWUDYpVGHUHVROXomR
(PGHGH]HPEURGHKRXYHVHQWHQoDIDYRUiYHOj$3,1(UDWLILFDQGRD
OLPLQDU REWLGD EHP FRPR GHFODUDQGR D LQH[LJLELOLGDGH GR (66 GHFRUUHQWH GD
5HVROXomR &13(  (P  GH GH]HPEUR GH  D 8QLmR )HGHUDO LQWHUS{V
DSHODomR (P  GH MXQKR GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR GH  LQVWkQFLD TXH
QHJRX SURYLPHQWR DR UHFXUVR GH DSHODomR LQWHUSRVWR SHOD 8QLmR (P  GH
MDQHLUR GH  D 8QLmR )HGHUDO LQWHUS{V UHFXUVR HVSHFLDO R TXDO HQFRQWUDVH
SHQGHQWH GH MXOJDPHQWR $ OLPLQDU FRQWLQXD YLJHQWH DWp TXH VHMD SURIHULGD
GHFLVmRILQDOGHPpULWRQDDomR
&RPEDVHQDVGHFLV}HVMXGLFLDLVHQRVSDUHFHUHVMXUtGLFRVREWLGRVSHOD$3,1(
D $(6 7LHWr (QHUJLD QmR UHFRQKHFH R FXVWR GR (66 SRU PRWLYR GH VHJXUDQoD
HQHUJpWLFD
JFKDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD $ $(6 7LHWr (QHUJLD WHUi TXH GHVHPEROVDU 5 PLOK}HV UHIHUHQWHV DRV
YDORUHVRULJLQDLVGLYXOJDGRVSHOD&&((QDVOLTXLGDo}HVILQDQFHLUDVRFRUULGDVDWp
 GH GH]HPEUR GH  FDVR KDMD UHYHUVmR GD GHFLVmR SHORV WULEXQDLV
VXSHULRUHV
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3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

9DUDGD-XVWLoD)HGHUDOGR'LVWULWR)HGHUDO
,QVWkQFLD

$XWRU$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGRV3URGXWRUHV,QGHSHQGHQWHVGH(QHUJLD(OpWULFD
±$3,1( GDTXDOD$(67LHWr(QHUJLDpDVVRFLDGD 
5pX$JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD± $1((/
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 5PLOK}HV GHGH]HPEURGH
ISULQFLSDLVIDWRV
$omR MXGLFLDO FRP R HVFRSR GH SUHYHQLU H UHSDUDU GDQRV FDXVDGRV DRV
JHUDGRUHV KLGUHOpWULFRV UHSUHVHQWDGRV SHOD $3,1( GHQWUH DV TXDLV LQFOXLVH D
$(6 7LHWr (QHUJLD  HP FRQVHTXrQFLD GH DWRV HVWDWDLV TXH DOWHUDUDP DV
FRQGLo}HV REMHWLYDV j YLVWD GDVTXDLV IRUDP WRPDGDV GHFLV}HV GH LQYHVWLPHQWR
HP JHUDomR KLGUHOpWULFD H IUXVWUDUDP D JHUDomR GDV XVLQDV KLGUHOpWULFDV
SURYRFDQGR GDQRV DRV JHUDGRUHV KLGUHOpWULFRV (P MXOKR IRL GHIHULGD
OLPLQDUSOHLWHDGDSHOD$XWRUDSDUDGHWHUPLQDUj$1((/DEVWHUVHGHSURFHGHUDR
DMXVWH GR 0HFDQLVPR GH 5HDORFDomR GH (QHUJLD ± 05( HP UHODomR jV
DVVRFLDGDVGD$3,1(UHSUHVHQWDGDVQDDomRFDVRKDMDJHUDomRWRWDOGR05(
HP PRQWDQWH LQIHULRU j JDUDQWLD ItVLFD GHVVH PHVPR FRQMXQWR (P 
IRPRV LQWLPDGRV GH GHFLVmR GH SULPHLUD LQVWkQFLD TXH MXOJRX LPSURFHGHQWH D
DomR H FRQVHTXHQWHPHQWH UHYRJRX RV HIHLWRV GD OLPLQDU TXH SURWHJLD DV
HPSUHVDV DVVRFLDGDV GD $3,1( GRV HIHLWRV GR *6) QR 05( (P 
IRUDP RSRVWRV HPEDUJRV GH GHFODUDomR RV TXDLV IRUDP DFROKLGRV SDUD
SUHVHUYDU RV HIHLWRV GD OLPLQDU GXUDQWH R SHUtRGR HP TXH D PHVPD HVWHYH
YiOLGDRXVHMDGHDDWpRMXOJDPHQWRGHILQLWLYRHP
LQVWkQFLD $ $1((/ DSHORX GD GHFLVmR GH  LQVWkQFLD EXVFDQGR DWUDYpV GH
SHGLGROLPLQDUFDQFHODUDGHFLVmRTXHPDQWHYHRVHIHLWRVGDOLPLQDUHPIDYRUGD
$3,1( QR SHUtRGR GH  D   (P  GH DEULO GH  R
7ULEXQDOQHJRXRSHGLGRGD$1((/$$3,1(SRUVXDYH]WDPEpPDSHORXGD
GHFLVmR GH  LQVWkQFLD SOHLWHDQGR GHQWUH RXWURV SHGLGRV TXH RV HIHLWRV GD
OLPLQDU QmR VH UHVWULQJLVVHP D  GH IHYHUHLUR GH  PDV VLP DWp R
MXOJDPHQWR ILQDO HP  LQVWkQFLD (P  GH PDLR GH  R 7ULEXQDO DFDWRX R
SHGLGR GD $3,1( H FRQVHTXHQWHPHQWH GHWHUPLQRX TXH D &&(( ILTXH
LPSRVVLELOLWDGD GH DSOLFDU PHQVDOPHQWH RV HIHLWRV GR *6) QR 05( DRV
LQWHJUDQWHV GD DomR MXGLFLDO $ $1((/ UHFRUUHX GD GHFLVmR GR 7ULEXQDO TXH
HVWHQGHXRVHIHLWRVGDOLPLQDUHHPGHRXWXEURGHR6XSHULRU7ULEXQDO
GH-XVWLoD±67-SURIHULXGHFLVmRTXHGHIHULXSDUFLDOPHQWHRSOHLWRGD$1((/
&RP HVVD GHFLVmR IRL PDQWLGD D OLPLQDU SDUD R SHUtRGR FRPSUHHQGLGR HQWUH
MXOKR GH  D IHYHUHLUR GH  H UHYRJDGD D SDUFHOD GD GHFLVmR TXH
HVWHQGHXRVHIHLWRVGDHVWDELOL]DomRGDOLPLQDUSDUDRSHUtRGRSRVWHULRUjSUySULD
GHFLVmR PDLRGH HDWpWUkQVLWRHPMXOJDGRGDVHQWHQoD1DSUiWLFDHVWD
GHFLVmRSHUPLWHTXHRVYDORUHVGH*6)HPDEHUWRFRUUHVSRQGHQWHVDRSHUtRGR
SRVWHULRUDIHYHUHLURGHSRVVDPVHUOLTXLGDGRVSHOD&&((&RPUHODomRDR
PpULWR GD GLVFXVVmR DJXDUGDVH R MXOJDPHQWR GDV DSHODo}HV LQWHUSRVWDV SHOD
$1((/H$3,1(
JFKDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD &DVR VREUHYHQKD GHFLVmR GHVIDYRUiYHO D &RPSDQKLD WHUi TXH GHVHPEROVDU R
YDORUGH5PLOK}HV GHGH]HPEURGH SRUPHLRGHOLTXLGDomRQD
&&(( $&RPSDQKLDPDQWpPRPRQWDQWHUHJLVWUDGRQDUXEULFD)RUQHFHGRUHV

&RQWLQJrQFLDV$PELHQWDLV
'HDFRUGRFRPDDQiOLVHGRVDGYRJDGRVLQWHUQRVHH[WHUQRVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEUR
GH  RV YDORUHV WRWDLV HQYROYLGRV QRV SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D
DPELHQWDOFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHO SURYLVLRQDGRVQDTXHODGDWD HUDPGH5PLO(P
UHODomR DRV SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D DPELHQWDO FRP FKDQFH GH SHUGD
SRVVtYHORVVHXVYDORUHVWRWDLVVmRLQHVWLPiYHLV
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'HQWUHRVSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVGHQDWXUH]DDPELHQWDOHPTXHD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDV HUDP SDUWH HP  GH GH]HPEUR GH  RV VHJXLQWHV VmR FRQVLGHUDGRV
LQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVHPUD]mRGRYDORURXGHVHXREMHWR
3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

9DUD&tYHO )RURGH/LQV
LQVWkQFLD

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFR
5pX(VWDGRGH6mR3DXOR&(7(6%H$(67LHWr(QHUJLD
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 9DORULQHVWLPiYHO
ISULQFLSDLVIDWRV
$omRFLYLOS~EOLFDDMXL]DGDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRFRQWUDR(VWDGRGH6mR3DXOR
&(7(6% H D &RPSDQKLD FRP R REMHWLYR GH LPSHGLU D SUROLIHUDomR GH DOJDV
FLDQRItFHDVQR5LR7LHWr6mRUHTXHULGRVGD&RPSDQKLDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFD
L SODQRGHFRQWLQJrQFLDSDUDRFRQWUROHHUHGXomRGDVDOJDVQRVUHVHUYDWyULRV
GH 3URPLVVmR ,ELWLQJD H %DUUD %RQLWD VHPSUH TXH DWLQJLUHP QtYHLV TXH
FRORTXHP HP ULVFR D VD~GH KXPDQD LL  PRQLWRUDPHQWR GR 5LR 7LHWr FRP
FROHWDV PHQVDLV LQIRUPDQGR RV UHVXOWDGRV j &(7(6% LLL  UHIORUHVWDPHQWR GH
WRGD D PDUJHP GRV UHVHUYDWyULRV TXH RSHUD ORFDOL]DGRV QR 5LR 7LHWr H LY 
SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR SHORV GDQRV HYHQWXDOPHQWH FRQVLGHUDGRV
LUUHYHUVtYHLV FDXVDGRV DR PHLR DPELHQWH D VHUHP DSXUDGRV HP OLTXLGDomR GH
VHQWHQoD (P  GH VHWHPEUR GH  IRL FRQFHGLGD OLPLQDU DRV SHGLGRV GR
0LQLVWpULR3~EOLFRDTXDOGHWHUPLQDj&RPSDQKLD D HVWDEHOHFHUHPFRQMXQWR
FRPR(VWDGRGH6mR3DXORHD&(7(6%SODQRGHFRQWLQJrQFLDSDUDRFRQWUROH
H UHGXomR GDV FLDQREDFWpULDV QRV UHVHUYDWyULRV GH 3URPLVVmR ,ELWLQJD H %DUUD
%RQLWD E  LQLFLDU PRQLWRUDPHQWR GR 5LR 7LHWr H VHXV WULEXWiULRV FRP FROHWDV
PHQVDLV GHYHQGR LQIRUPDU RV UHVXOWDGRV j &(7(6% FRP D PHVPD
SHULRGLFLGDGH H DLQGD GLVSRQLELOL]DU RV GDGRV REWLGRV QHVVH PRQLWRUDPHQWR HP
VHX VLWH QD LQWHUQHW H F  DSUHVHQWDU QR SUD]R Pi[LPR GH VHLV PHVHV SURMHWR
GHUHIORUHVWDPHQWRGHWRGDDPDWDFLOLDUGRVUHVHUYDWyULRVTXHRSHUDDRORQJRGR
5LR7LHWr$&RPSDQKLDUHFRUUHXGDGHFLVmROLPLQDUEXVFDQGRVXVSHQGHUVHXV
HIHLWRV H HP  GH RXWXEUR GH  IRL SXEOLFDGD GHFLVmR IDYRUiYHO j
&RPSDQKLDQRWULEXQDOVXVSHQGHQGRRVHIHLWRVGDOLPLQDU20LQLVWpULR3~EOLFR
DSUHVHQWRX FRQWUDUUD]}HV DR UHFXUVR GD &RPSDQKLD R TXDO HQFRQWUDVH
SHQGHQWHGHMXOJDPHQWR
JFKDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD ,QHVWLPiYHO
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3URFHVVRQ
DMXt]R
ELQVWkQFLD
FGDWDGHLQVWDXUDomR
GSDUWHVQRSURFHVVR

9DUD-XGLFLDO&tYHOGH/RUHQD± 63
,QVWkQFLD

$XWRU 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR H 'HIHQVRULD 3~EOLFD GR
(VWDGRGH6mR3DXOR
5pX$(67LHWr(QHUJLD
HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV 9DORULQHVWLPiYHO
ISULQFLSDLVIDWRV
$omR&LYLO3~EOLFD ³$&3´ TXHYLVDDVXVSHQVmRGRVHIHLWRVGD/LFHQoD3UpYLD
Q  ³/3´  HPLWLGD SHOD &(7(6% EHP FRPR D GHFODUDomR GH QXOLGDGH GR
SURFHVVR GH /LFHQFLDPHQWR $PELHQWDO H GD /LFHQoD 3UpYLD FRQFHGLGD j $(6
7LHWr(QHUJLDSDUDR3URMHWR 7HUPR6mR3DXOR (PGHIHYHUHLURGH D
3URFXUDGRULD GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR DSUHVHQWRX SDUHFHU IDYRUiYHO j
PDQXWHQomRGRVHIHLWRVGD/3HPIDYRUGD$(67LHWr(QHUJLD(PGHPDUoR
GHIRLGHIHULGDDOLPLQDUGHWHUPLQDQGRDVXVSHQVmRGRVHIHLWRVGD/3(P
 GH DEULO GH  D $(6 7LHWr (QHUJLD DSUHVHQWRX $JUDYR FRQWUD D OLPLQDU
TXHVXVSHQGHXRVHIHLWRVGD/3(PGHPDLRGHR7ULEXQDOGH-XVWLoD
GH 6mR 3DXOR VXVSHQGHX D OLPLQDU TXH VXVSHQGLD RV HIHLWRV GD /LFHQoD
$PELHQWDO HPLWLGD SHOD &(7(6% (P  GH MDQHLUR GH  IRL SURIHULGD
GHFLVmRGHLQVWkQFLDIDYRUiYHOD$(67LHWr(QHUJLDDTXDOPDQWHYHRVHIHLWRV
GDOLFHQoDSUpYLD(PGHPDUoRGHD'HIHQVRULD3~EOLFDUHFRUUHXSRU
PHLR GH HPEDUJRV GH GHFODUDomR DOHJDQGR R GHVFXPSULPHQWR GH OHJLVODo}HV
DPELHQWDLVSRUSDUWHGD$(67LHWr(QHUJLD(PGHMXQKRGHR7ULEXQDO
GH -XVWLoD GH 6mR 3DXOR UHMHLWRX RV HPEDUJRV GH GHFODUDomR RSRVWRV SHOD
'HIHQVRULD (P  GH DJRVWR GH  D 'HIHQVRULD 3~EOLFD LQWHUS{V 5HFXUVR
(VSHFLDO H ([WUDRUGLQiULR HP IDFH GD GHFLVmR TXH PDQWHYH D OLPLQDU H
FRQVHTXHQWHPHQWHRVHIHLWRVGD/LFHQoD3UpYLD(PGHMDQHLURGHRV
UHFXUVRV DSUHVHQWDGRV SHOD 'HIHQVRULD QmR IRUDP DGPLWLGRV (P  GH PDUoR
GHIRLSURIHULGDGHFLVmRGHPpULWRIDYRUiYHOj$(67LHWr(QHUJLDHP
LQVWkQFLD$$omR&LYLO3~EOLFDIRLMXOJDGDLPSURFHGHQWHVRERVIXQGDPHQWRVGH
TXH L  KRXYH OHJDOLGDGH QR SURFHGLPHQWR GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO H LL  IRL
FRPSURYDGDSRUPHLRGHHVWXGRVWpFQLFRVUHDOL]DGRVHDSURYDGRVSHORVyUJmRV
DPELHQWDLV &216(0$ H &(7(6%  D YLDELOLGDGH DPELHQWDO GR
HPSUHHQGLPHQWR (P  GH MXQKR GH  KRXYH LQWHUSRVLomR GH UHFXUVRV GH
DSHODomR SHOD 'HIHQVRULD 3~EOLFD H SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR (P  GH MXQKR GH
IRLSURIHULGDGHFLVmRGHLQVWkQFLDPDQWHQGRDLPSURFHGrQFLDGD$omR
&LYLO 3~EOLFD DMXL]DGD FRQMXQWDPHQWH SHOD 'HIHQVRULD H SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
(PIDFHGHVWDGHFLVmRIRUDPLQWHUSRVWRVRVUHFXUVRVHVSHFLDOHH[WUDRUGLQiULR
SRU SDUWH GD 'HIHQVRULD 3~EOLFD 2 0LQLVWpULR 3~EOLFR GHL[RX GH UHFRUUHU GHVWD
GHFLVmR(PGHPDLRGHIRLSURIHULGDGHFLVmRTXHLQDGPLWLXRVUHFXUVRV
HVSHFLDO H H[WUDRUGLQiULR DSUHVHQWDGRV SHOD 'HIHQVRULD (P  GH PDLR GH
D'HIHQVRULDLQWHUS{VDJUDYRHPIDFHGDGHFLVmRTXHLQDGPLWLXRUHFXUVR
HVSHFLDO H H[WUDRUGLQiULR (P  GH PDUoR GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR TXH
QmR FRQKHFHX R DJUDYR HP UHFXUVR HVSHFLDO GD 'HIHQVRULD $WXDOPHQWH
DJXDUGDVHRMXOJDPHQWRGRDJUDYRHPUHFXUVRH[WUDRUGLQiULR
JFKDQFHGHSHUGD
5HPRWD
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD &DVRKDMDUHYHUVmRGDGHFLVmRQRV7ULEXQDLV6XSHULRUHVHFRQVHTXHQWHPHQWH
RV SHGLGRV GD LQLFLDO VHMDP MXOJDGRV SURFHGHQWHV R LPSDFWR SDUD D $(6 7LHWr
VHULD D LPSRVVLELOLGDGH GH SURVVHJXLU FRP R SURFHGLPHQWR GH OLFHQFLDPHQWR
DPELHQWDOGR3URMHWR7HUPR63QDIRUPDFRPR IRLFRQGX]LGRDWpRPRPHQWR
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9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD  KDYLD FRQVWLWXtGR SURYLV}HV SDUD RV SURFHVVRV
GHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDFRQIRUPHVHJXH
3URFHVVRVFtYHLV5PLO
3URFHVVRVILVFDLV5PLO
3URFHVVRVWUDEDOKLVWDV5PLO
3URFHVVRVUHJXODWyULRV5PLO
3URFHVVRVDPELHQWDLV5PLO
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administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR p SDUWH HP TXDLVTXHU SURFHVVRV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV H DUELWUDLV FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV RX H[
DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD

9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRDSOLFiYHOHPGHFRUUrQFLDGDQmRH[LVWrQFLDGHSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLV
QmRVLJLORVRVQDIRUPDGHVFULWDQRLWHPDFLPD
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&RP D DTXLVLomR GR &RPSOH[R (yOLFR $OWR 6HUWmR ,, ³&RPSOH[R (yOLFR´  GHVFULWR QR LWHP 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDUHFRQKHFHXQDGDWDGHDTXLVLomRGD1RYD(QHUJLD
+ROGLQJ6$XPSURFHGLPHQWRDUELWUDOPRYLGRSRUDQWLJRVIRUQHFHGRUHVFRQWUDD5HQRYD(QHUJLD
6$ H DV  VRFLHGDGHV GH SURSyVLWR HVSHFtILFR TXH FRPS}HP R &RPSOH[R (yOLFR VHQGR DLQGD
YiOLGRHPGHGH]HPEURGHRVHJXLQWH
2 SURFHGLPHQWR DUELWUDO LQLFLDGR HP GH]HPEUR GH  UHODWLYR j H[HFXomR GH FRQWUDWRV GH
ORFDomR GH JXLQGDVWHV H PRQWDJHP GH WRUUHV HP SDUTXHV HyOLFRV FRP R REMHWLYR GH REWHU RV
YDORUHV UHPDQHVFHQWH GHYLGRV SRU VXSRVWRV DWUDVRV QRV FURQRJUDPDV GH REUDV DOHJDGDPHQWH
DWULEXtYHLV j 5HQRYD (QHUJLD 6$ (P MXOKR GH  IRL SURIHULGD VHQWHQoD DUELWUDO MXOJDQGR
SURFHGHQWHV RV SHGLGRV GDV UHTXHUHQWHV H LPSURFHGHQWHV RV SHGLGRV GD 5HQRYD (QHUJLD 6$
GHWHUPLQDQGRDOLTXLGDomRGHVHQWHQoDSDUDDSXUDomRGRVYDORUHVUHODWLYRVDGHWHUPLQDGRVSOHLWRV
&RP UHODomR j FRQGHQDomR SHUWLQHQWH DRV SHGLGRV OtTXLGRV R PRQWDQWH DWXDOL]DGR HP 
GH]HPEURGHHUDHTXLYDOHQWHD5PLOFRPSURJQyVWLFRGHSHUGDSURYiYHO
(PGHIHYHUHLURGHIRLSURIHULGDGHFLVmRTXHGHIHULXDSHQKRUDGDTXDQWLDGH5
PLO QD PHGLGD HP TXH QD YLVmR GR MXt]R GHWHUPLQDGDV FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD QmR WHULDP
FXPSULGR R SUD]R GH  GLDV SDUD SDJDPHQWR YROXQWiULR GD REULJDomR (P GHFRUUrQFLD IRL
EORTXHDGRHPFRQWDVGHWLWXODULGDGHGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDRYDORUWRWDOGH5PLO
(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDLQJUHVVRXQRVDXWRVGDDomRSDUDUHTXHUHURVHXLQJUHVVR
QRSRORSDVVLYRGDGHPDQGDFRPRGHYHGRUDVROLGiULD1HVWDPHVPDRFDVLmRDFRVWRXDRVDXWRVR
FRPSURYDQWHGHGHSyVLWRMXGLFLDOGRYDORUGH5PLOGHPRGRDFRPSOHPHQWDURVDOGRGRV
YDORUHVTXHMiKDYLDPVLGREORTXHDGRVGDVFRQWDVGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
)RUDP FRQVLGHUDGRV FRPR SURFHVVRV UHOHYDQWHV HP FRQMXQWR SDUD RV ILQV GHVWH LWHP  GR
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURFHVVRV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV HP TXH D &RPSDQKLD  ILJXUD FRPR
SDUWH QR SROR SDVVLYR H TXH HP FRQMXQWR L  WHQKDP YDORU DJUHJDGR LJXDO RX VXSHULRU D 5
PLOK}HV RX LL  LQGHSHQGHQWHPHQWH GH YDORU SRVVDP YLU D LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH D LPDJHP GD
&RPSDQKLDRXWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
$ VHJXLU HVWi XPD EUHYH GHVFULomR GRV SURFHVVRV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV UHOHYDQWHV HP TXH D
&RPSDQKLDILJXUDYDFRPRSDUWHHPGHGH]HPEURGHVHJUHJDGRVSRUVXDQDWXUH]D
3URFHVVRVGHQDWXUH]DDPELHQWDO
$o}HV&LYLV3~EOLFDV±2FXSDo}HV,UUHJXODUHVHPÈUHDVGH3UHVHUYDomR  SURFHVVRV 
DYDORUHVHQYROYLGRV

2 YDORU SURYLVLRQDGR UHODWLYR D HVVDV GHPDQGDV SHUID] D TXDQWLD
HVWLPDGDGH5 PLOKmR HPGHGH]HPEURGH 

E SUiWLFDV GR HPLVVRU RX GH VXD  Do}HV VREUH VXSRVWRV GDQRV DPELHQWDLV RFDVLRQDGRV SRU
FRQWURODGD TXH FDXVRX WDO RFXSDo}HV LUUHJXODUHV HP iUHDV GH SUHVHUYDomR SHUPDQHQWH
FRQWLQJrQFLD
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDQRSRORSDVVLYR2VFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVHD
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDYDOLDUDPDSUREDELOLGDGHGHSHUGDFRPR
SURYiYHOSDUDDVPHGLGDVGHUHFXSHUDomRDPELHQWDOGHQWURGDiUHDGH
FRQFHVVmR SDUD  GHPDQGDV Mi TXH DV GHPDLV  Do}HV WLYHUDP
MXOJDPHQWRVIDYRUiYHLVj&RPSDQKLDHSRVVXHPUHFXUVRVSHQGHQWHV
$GHPDLVHPGH-DQHLURGHIRLILUPDGR7HUPRGH$MXVWDPHQWR
GH &RQGXWD ³7$&´  QR kPELWR GD $omR &LYLO 3~EOLFD Q 
 FXMR REMHWR p D UHJXODUL]DomR GDV FRQVWUXo}HV H
LQWHUYHQo}HV H[LVWHQWHV EHP FRPR D SURPRomR GD UHFRPSRVLomR GD
YHJHWDomR QDWLYD QD )DL[D GH 'HVDSURSULDomR GR HQWRUQR GR
5HVHUYDWyULR GD 8+( ÈJXD 9HUPHOKD TXH VmR REMHWR GH Do}HV FLYLV
S~EOLFDVTXHWUDPLWDPQDV9DUDV)HGHUDLVGH-DOHV63$H[HFXomRGR
UHIHULGR7$&OHYDUijH[WLQomRGHDo}HVFLYLVS~EOLFDVUHIHUHQWHVD
ORWHVGHWLWXODULGDGHGD$(67LHWr


$o}HV&LYLV3~EOLFDV±6XVSHQVmRGH/LFHQFLDPHQWR$PELHQWDO SURFHVVRV
DYDORUHVHQYROYLGRV

2 YDORU GH FDXVD p VLPEyOLFR PRWLYR SHOR TXDO QmR p SRVVtYHO QR
PRPHQWRHVWLPDURYDORUGHXPSRVVtYHOGHVHPEROVRIXWXUR

E SUiWLFDV GR HPLVVRU RX GH VXD $o}HV UHODFLRQDGDV D VXVSHQVmR GR SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR
FRQWURODGD TXH FDXVRX WDO DPELHQWDOGD&RPSDQKLDEHPFRPRVXDFRQGHQDomRjUHFRPSRVLomR
FRQWLQJrQFLD
GRV VXSRVWRV GDQRV DPELHQWDLV GHFRUUHQWHV GD LQXQGDomR GRV
UHVHUYDWyULRVGH L %DULUL LL 1RYD$YDQKDQGDYDH LLL %DUUD%RQLWD
1RkPELWRGD$&3 L GH%DULULHPMDQHLURGHIRLGHIHULGDOLPLQDU
SDUD GHWHUPLQDU TXH D &RPSDQKLD VH DEVWHQKD GH FRQFHGHU D WtWXOR
RQHURVR RX JUDWXLWR R XVR GDV IDL[DV GH WHUUDV LQVHULGDV HP iUHD GH
SUHVHUYDomR SHUPDQHQWH (P DJRVWR GH  DV SDUWHV DFRUGDUDP
SHOD VXVSHQVmR GR SURFHVVR SDUD TXH D &RPSDQKLD DSUHVHQWH 3ODQR
$PELHQWDOGH&RQVHUYDomRGH8VRGR(QWRUQRGR5HVHUYDWyULR$UWLILFLDO
3$&8(5$  (P DJRVWR GH  D &RPSDQKLD LQIRUPRX TXDQWR D
QHFHVVLGDGH GD &(7(6% DSUHVHQWDU GLUHWUL]HV SDUD R UHVSHFWLYR
3$&8(5$ WHQGR VLGR SURIHULGD GHFLVmR SDUD VXVSHQGHU R SURFHVVR
DWpTXHD&(7(6%DSUHVHQWHDVUHIHULGDVGLUHWUL]HV
&RPUHODomRj$&3 LL GH%DUUD%RQLWDKRXYHGHFLVmRHPLQVWkQFLD
HP  GH MXQKR GH  QD TXDO D &RPSDQKLD IRL FRQGHQDGD D
UHFRPSRURVGDQRVDPELHQWDLVFRPEDVHQDPHWUDJHPHVWDEHOHFLGDQR
DQWLJR &yGLJR )ORUHVWDO 2V GHPDLV SHGLGRV IRUDP MXOJDGRV
LPSURFHGHQWHV (P  GH MXOKR GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX
UHFXUVR FRQWUD D DSOLFDomR GR DQWLJR &yGLJR )ORUHVWDO VHQGR R
SURFHVVR UHPHWLGR DR 7ULEXQDO GH -XVWLoD (P MDQHLUR GH  QD 
&kPDUD UHVHUYDGD DR 0HLR $PELHQWH IRL SURIHULGR GHVSDFKR
GHWHUPLQDQGR R UHWRUQR GRV DXWRV j RULJHP GLDQWH GD DXVrQFLD GH
LQWLPDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRDFHUFDGDVHQWHQoDHDWRVSURFHVVXDLV
SRVWHULRUHV (P PDUoR GH  RV DXWRV IRUDP UHFHELGRV QD YDUD GH
RULJHP H UHPHWLGRV DR 0LQLVWpULR 3~EOLFR R TXDO DSUHVHQWRX D VXD
PDQLIHVWDomR $ &RPSDQKLD HQWmR DSUHVHQWRX D VXD PDQLIHVWDomR j
FRWDGD3URFXUDGRULDHRSURFHVVRVHUiUHPHWLGRSDUDMXOJDPHQWR
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$o}HV&LYLV3~EOLFDV±6XVSHQVmRGH/LFHQFLDPHQWR$PELHQWDO SURFHVVRV
(PUHODomRj$&3 LLL GH1RYD$YDQKDQGDYDDSyVGHFLVmRTXHMXOJRX
LPSURFHGHQWHDDomRHPLQVWkQFLD HPRXWXEURGH R7ULEXQDO
GHFLGLXSRUDQXODUDGHFLVmRGHLQVWkQFLDGHWHUPLQDQGRDUHDOL]DomR
GHSHUtFLDDILPGHYHULILFDUVHKRXYHDOJXPGDQRRXLPSDFWRDPELHQWDO
TXHQmRHVWLYHVVHFRPSHQVDGRSHOROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO$SyVDV
DSUHVHQWDo}HV GRV UHFXUVRV FDEtYHLV HP MXOKR GH  UHIHULGD
GHFLVmRWUDQVLWRXHPMXOJDGRUD]mRSHODTXDORSURFHVVRUHWRUQRXSDUD
DLQVWkQFLDSDUDDUHDOL]DomRGHSHUtFLD


3URFHVVRVGHQDWXUH]DLPRELOLiULD
3URFHVVRVGH1DWXUH]D,PRELOLiULD SURFHVVRV
DYDORUHVHQYROYLGRV

2VFDVRVSRVVXHPSURJQyVWLFRSRVVtYHOHYDORULQHVWLPiYHO

$o}HV UHODFLRQDGDV D L  GHVDSURSULDo}HV LL  UHLQWHJUDo}HV GH SRVVH
E SUiWLFDV GR HPLVVRU RX GH VXD LLL XVXFDSLmR LY UHWLILFDomRGHUHJLVWURS~EOLFR Y UHWLILFDomRGHiUHD
FRQWURODGD TXH FDXVRX WDO YL GHPDUFDWyULD YLL LQGHQL]DWyULDGHQWUHRXWURVWHPDVUHODFLRQDGRVj
FRQWLQJrQFLD
UHJXODUL]DomRGHLPyYHLV



9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
$&RPSDQKLDpSDUWHHPGLYHUVRVSURFHVVRVQRGHVHQYROYLPHQWRQRUPDOGHVXDVDWLYLGDGHV(P
 GH GH]HPEUR GH  R YDORU WRWDO HQYROYLGR QRV SURFHVVRV GHVFULWRV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHUDGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOKmRSURYLVLRQDGRV
$V SURYLV}HV GD &RPSDQKLD VmR UHJLVWUDGDV FRQIRUPH RV UHJUDPHQWRV FRQWiEHLV VHQGR
FRQVWLWXtGDVSURYLV}HVSDUDSURFHVVRVDYDOLDGRVSRUVHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVFRPRSURFHVVRFRP
FKDQFHGHSHUGDSURYiYHO
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4.7 - Outras contingências relevantes

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL RXWUDV FRQWLQJrQFLDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV OLVWDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHVH[FHWRSHORVWHPDVGHVFULWRVDVHJXLU
7UDEDOKLVWD
(P MXQKR GH  D &RPSDQKLD FHOHEURX XP 7HUPR GH $MXVWDPHQWR GH &RQGXWD ³7$&´  SDUD
SUHHQFKLPHQWRGDFRWDGHGHILFLHQWHVItVLFRVGHFRUUHQWHGHLQYHVWLJDomRGR0LQLVWpULRGR7UDEDOKR
FRPSUD]RGHYLJrQFLDLQGHWHUPLQDGR'HWHUPLQRXVHSHODVFRQWUDWDo}HVGHSHVVRDVSRUWDGRUDVGH
GHILFLrQFLD HRX UHDELOLWDGRV GD 3UHYLGrQFLD 6RFLDO DWp FKHJDU DR OLPLWH OHJDO GH  GRV
HPSUHJDGRVGD&RPSDQKLD$VSHQDOLGDGHVHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRVmRGH5SRU
HPSUHJDGR QmR FRQWUDWDGR H 5 SRU HPSUHJDGR FDVR QmR KDMD FRPSURYDomR GH
WUHLQDPHQWRVGHQRYRVFRQWUDWRV&RQIRUPHFRQWUROHGR'HSDUWDPHQWRGH5HFXUVRV+XPDQRVGD
&RPSDQKLD D FRWD GH FRQWUDWDomR GHWHUPLQDGD HVWi VHQGR FXPSULGD LQWHJUDOPHQWH  GD EDVH
GHFRODERUDGRUHV 
$ &RPSDQKLD WDPEpP FHOHEURX HP  GH GH]HPEUR GH  XP 7$& SDUD FXPSULPHQWR GD
MRUQDGD GH WUDEDOKR GH LQYHVWLJDomR GR 0LQLVWpULR GR 7UDEDOKR FRP SUD]R GH YLJrQFLD
LQGHWHUPLQDGR)RLREMHWRGHVWH7$&RDMXVWHGDVDWLYLGDGHVGRFDUJRGHRSHUDGRUPDQWHQHGRUGH
XVLQD R FXPSULPHQWR GDV MRUQDGDV GH WUDEDOKR FRP UHSRUWH DR 0LQLVWpULR GR 7UDEDOKR SDUD
H[FHo}HV GH QHFHVVLGDGH LPSHULRVD H D DTXLVLomR GH DPEXOkQFLDVPLFUR{QLEXV VHP ILQV
OXFUDWLYRV QRYDORU GH 5 D VHUHP XWLOL]DGRV QRV PXQLFtSLRV DSRQWDGRV SHOR 0LQLVWpULR
GR 7UDEDOKR $ PXOWD SRU GHVFXPSULPHQWR p GH 5 SRU HPSUHJDGR HQFRQWUDGR HP
VLWXDomR LUUHJXODU $ DTXLVLomR H HQWUHJD GRV YHtFXORV IRL FRQFOXtGD WHQGR VLGR SURWRFRODGRV RV
FRPSURYDQWHVGHHQWUHJDHPQRYHPEURGH(PGH]HPEURGHR037VHGHXSRUFLHQWH
GDHQWUHJDGRVYHtFXORVHGHWHUPLQRXDH[SHGLomRGHRItFLRjV*HUrQFLDV5HJLRQDLVGR7UDEDOKRH
(PSUHJR GH $UDUDTXDUD %DXUX 5LEHLUmR 3UHWR H ,ELWLQJD SDUD TXH YHULILTXHP R FXPSULPHQWR GR
DFRUGR MXGLFLDO HP UHODomR jV GHPDLV REULJDo}HV UHIHUHQWHV DR FXPSULPHQWR GD MRUQDGD GH
WUDEDOKR&RQIRUPHFRQWUROHGR'HSDUWDPHQWRGH5HFXUVRV+XPDQRVGD&RPSDQKLDDREULJDomR
YHPVHQGRGHYLGDPHQWHFXPSULGD
$PELHQWDO
(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDFHOHEURXXP7HUPRGH&RPSURPLVVRGH&RPSHQVDomR
$PELHQWDO ³7&&$´  QR YDORU GH 5 PLOKmR FRPSURPHWHQGRVH D DSOLFDU R PRQWDQWH SDUD D
HODERUDomRGRSODQRGHPDQHMRLQWHJUDGRGDVXQLGDGHVGHFRQVHUYDomR(VWDomR(FROyJLFD0RJL
*XDoX H 5HVHUYD %LROyJLFD 0RJL*XDoX VRE D FRRUGHQDomR GR ,QVWLWXWR )ORUHVWDO H ,QVWLWXWR GH
%RWkQLFD5HIHULGRYDORUHVWiGHSRVLWDGRHPFRQWDVSRXSDQoDGD&RPSDQKLDHRVSDJDPHQWRVVmR
UHDOL]DGRV FRQIRUPH VROLFLWDomR GRV ,QVWLWXWRV (P  D &RPSDQKLD PDQLIHVWRX LQWHUHVVH HP
H[HFXWDU R GHSyVLWR j 6HFUHWDULD GH 0HLR $PELHQWH ³60$´  GH 6mR 3DXOR H DV WUDWDWLYDV HQWUH
DPERV HVWmR VHQGR IHLWDV SDUD DVVLQDWXUD GR 7HUPR GH UHUUDWLILFDomR (P  GH GH]HPEUR GH
RVDOGRSURYLVLRQDGRFRUUHVSRQGLDD5PLOKmR
$ &RPSDQKLD WDPEpP FHOHEURX HP  GH GH]HPEUR GH  XP 7&&$ FRP R ,QVWLWXWR &KLFR
0HQGHV GH &RQVHUYDomR GD %LRGLYHUVLGDGH ³,&0%LR´  DQWHULRUPHQWH ,%$0$  SDUD DWHQGLPHQWR
DRVUHTXLVLWRVGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGDVXVLQDVÈJXD9HUPHOKD&DFRQGH/LPRHLUR(XFOLGHV
GD&XQKD3URPLVVmR,ELWLQJD%DULULH%DUUD%RQLWD$&RPSDQKLDLQLFLRXWUDWDWLYDVFRP,&0%LRH
,%$0$ SDUD D DVVLQDWXUD GH QRYR WHUPR GH FRPSURPLVVR TXH SHUPLWD R SDJDPHQWR GR VDOGR
UHPDQHVFHQWH LQWHJUDOPHQWH DR ,&0%LR VHP TXH VHMD QHFHVViULR DJXDUGDU D VROLFLWDomR GDV
XQLGDGHVGHFRQVHUYDomR ³([HFXomR,QGLUHWD´ 2~OWLPRGHVHPEROVRIRLIHLWRSHOD&RPSDQKLDHP
 TXDQGR UHVWDUDP DSHQDV REULJDo}HV UHODWLYDV D UHJXODUL]DomR IXQGLiULD GDV XQLGDGHV GH
FRQVHUYDomR (P  GH MXOKR GH  R 7ULEXQDO GH &RQWDV GD 8QLmR PDQLIHVWRXVH GH IRUPD
GHILQLWLYDFRQWUiULRj([HFXomR,QGLUHWDFRPIXQGDPHQWRQDOHJLVODomRRUoDPHQWiULDHILQDQFHLUD
SHUWLQHQWH1RHQWDQWRQRGLDGHGH]HPEURGHIRLHGLWDGDD0HGLGD3URYLVyULDQTXH
DXWRUL]D R GHSyVLWR GRV UHFXUVRV GH FRPSHQVDomR DPELHQWDO SDUD LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD D VHU
LQGLFDGDSHOR,&0%LR$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDHVWiDFRPSDQKDQGRDUHJXODPHQWDomRGRWHPDD
ILPGHYLDELOL]DUDH[HFXomRLQGLUHWDGDFRPSHQVDomRDPELHQWDO(PGHGH]HPEURGHR
VDOGRUHPDQHVFHQWHFRUULJLGRHSURYLVLRQDGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

D  UHVWULo}HVLPSRVWDVDRH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSROtWLFRVHHFRQ{PLFRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
E  UHVWULo}HVjFLUFXODomRHWUDQVIHUrQFLDGRVYDORUHVPRELOLiULRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
F  KLSyWHVHV GH FDQFHODPHQWR GH UHJLVWUR EHP FRPR RV GLUHLWRV GRV WLWXODUHV GH YDORUHV
PRELOLiULRVQHVVDVLWXDomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
G  KLSyWHVHV HP TXH RV WLWXODUHV GH YDORUHV PRELOLiULRV WHUmR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD QD
VXEVFULomR GH Do}HV YDORUHV PRELOLiULRV ODVWUHDGRV HP Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV
FRQYHUVtYHLV HP Do}HV EHP FRPR GDV UHVSHFWLYDV FRQGLo}HV SDUD R H[HUFtFLR GHVVHV
GLUHLWRVRXGDVKLSyWHVHVHPTXHHVVHGLUHLWRQmRpJDUDQWLGRFDVRDSOLFiYHO
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
H  RXWUDVTXHVW}HVGRLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

D  VH R HPLVVRU SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV
GHVWDFDQGRHPFDVRDILUPDWLYRRyUJmRTXHDDSURYRXHDGDWDGHVXDDSURYDomRH
HPFDVRQHJDWLYRDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXXPDSROtWLFD
$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDQRGLDGHPDLRGHDTXDOIRLDWXDOL]DGDHDSURYDGD
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDQRGLDGHDEULOGH
$3ROtWLFDIRUQHFHDVGLUHWUL]HVRVSULQFtSLRVHDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVjJHVWmRGHULVFRVGD
&RPSDQKLD H IRL HODERUDGD FRP EDVH QDV PHOKRUHV SUiWLFDV GH PHUFDGR FRQVLGHUDQGR R
0RGHOR &262 (50 &RPLWr GDV 2UJDQL]Do}HV 3DWURFLQDGRUDV (50 ± (QWHUSULVH 5LVN
0DQDJHPHQW  H ,62  H UH~QH HOHPHQWRV Mi FRQVROLGDGRV QR PHUFDGR WUDGX]LGRV SDUD D
UHDOLGDGHGD&RPSDQKLD
E  RV REMHWLYRV H HVWUDWpJLDV GD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV TXDQGR KRXYHU
LQFOXLQGR
$ 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV GD &RPSDQKLD YLVD IRUQHFHU H LQGLFDU DV GLUHWUL]HV
UHVSRQVDELOLGDGHV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV SDUD D JHVWmR GH IDWRUHV GH ULVFRV
LQHUHQWHV DRV VHXV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD GH PDQHLUD D PRQLWRUDU H PLWLJDU WDLV ULVFRV GH
IRUPDHILFD]
L  RVULVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR
$&RPSDQKLDEXVFDFRPD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVSURWHomRSDUDRVULVFRVHVWUDWpJLFRV
TXH SRVVDP LPSDFWDU GH IRUPD DGYHUVD R DOFDQFH GRV REMHWLYRV GD &RPSDQKLD R TXH LQFOXL
ULVFRVGHPHUFDGRGHFUpGLWRGHOLTXLGH]RSHUDFLRQDLVGHUHSXWDomRHLPDJHPUHJXODWyULR
OHJDODPELHQWDOHRXWURVULVFRVILQDQFHLURV FRQWiELODWXDULDOHILVFDO 
LL  RVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR
$LGHQWLILFDomRGHULVFRVHHYHQWRVQD&RPSDQKLDRFRUUHGHPDQHLUDHVWUXWXUDGDHPOLQKDFRP
DVHVWUDWpJLDVGHQHJyFLRSRUPHLRGHIRQWHVLQWHUQDVHH[WHUQDV
2VULVFRVVmRFODVVLILFDGRVSRUFDWHJRULDVHSRVWHULRUPHQWHDQDOLVDGRVSRUPHLRGHSULRULGDGH
HP TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR D H[SRVLomR GR ULVFR FRP D LPSRUWkQFLD UHODWLYD
TXDOLWDWLYD  H ILQDQFHLUD TXDQWLWDWLYD  $SyV D DYDOLDomR GR ULVFR R WUDWDPHQWR HQYROYH D
VHOHomRGHXPDRXPDLVRSo}HVSDUDWUDWDURVULVFRVHDSRVWHULRULPSOHPHQWDomRGHFRQWUROHV
HRXSURFHVVRVSDUDDFRPSDQKDPHQWR
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD WHP GLYXOJDGR H GLVVHPLQDGR R VHX &yGLJR GH eWLFD D ILP GH
JHUHQFLDU H FRLELU RV ULVFRV HQYROYHQGR VXDV RSHUDo}HV EHP FRPR SUDWLFDGR Do}HV FRPR
UHYLVmR GH SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV DQiOLVH H FRUUHomR GH SURFHVVRV RSHUDFLRQDLV H
PDSHDPHQWRHUHSRUWHjDOWDDGPLQLVWUDomRUHIHUHQWHDRVULVFRVHQYROYHQGRDVRSHUDo}HVGD
&RPSDQKLD
LLL HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
$ iUHD GH *HVWmR GH 5LVFRV p JHULGD SHOR 9LFH3UHVLGHQWH GH )LQDQoDV H 5HODo}HV FRP RV
,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDTXHWHPFRPRIXQomRDFRPSDQKDURPRGHORGHJHVWmRGHULVFRVH
DVVHJXUDUTXHVHMDH[HFXWDGRFRQIRUPHRVREMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWR
GH ULVFRV D ILP GH DVVHJXUDU GLUHWUL]HV H PHWDV H SDUD JDUDQWLU TXH RV UHFXUVRV QHFHVViULRV
VHMDPDORFDGRVSDUDRERPIXQFLRQDPHQWRGDiUHD
$ iUHD GH *HUrQFLD GH 5LVFRV p UHVSRQViYHO SRU GLVVHPLQDU D FXOWXUD GH JHVWmR GH ULVFRV
DQDOLVDU R JUDX GH H[SRVLomR D ULVFR GD &RPSDQKLD GHILQLU SDGU}HV D VHUHP VHJXLGRV SHOD
&RPSDQKLD QR TXH WDQJH D JHVWmR GH ULVFRV VXSHUYLVLRQDU H FRQWURODU UHODWyULRV GH ULVFR H
GHILQLUJHVWRUHVGHULVFRVHUHVSRQViYHLVSHORVULVFRVQDViUHDVGHQHJyFLR
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO SRU GHOLEHUDU VREUH DV TXHVW}HV HVWUDWpJLFDV GH
JHVWmR GH ULVFRV LQFOXLQGR DSURYDU H DYDOLDU D 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV DVVLP FRPR R
PRGHOR GH JHVWmR GH ULVFRV DGRWDGRV 2V ULVFRV SULRULWiULRV VmR OHYDGRV D UHXQL}HV GH
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXDQGR Ki LQFOXV}HV GH QRYRV ULVFRV QD PDWUL] H DOWHUDo}HV
UHOHYDQWHVQRVULVFRVH[LVWHQWHV$'LUHWRULDGHYHDVVHJXUDUDDYDOLDomRGRVULVFRVHVWUDWpJLFRV
HSODQRVGHDomRUHFRPHQGDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDPLWLJDomRGRVULVFRV
$'LUHWRULD([HFXWLYDWDPEpPGHYHIRUQHFHUVXDSHUFHSomRHPUHODomRDRVULVFRVWDQJtYHLVH
LQWDQJtYHLVDRVTXDLVVXDVUHVSHFWLYDViUHDVGHQHJyFLRVHVWmRH[SRVWDV
$&RPSDQKLDFRQWDWDPEpPFRPDiUHDGH&RQWUROHV,QWHUQRVTXHTXHDWXDQRPDSHDPHQWR
GHSURFHVVRVHLPSOHPHQWDomRGHDWLYLGDGHVGHFRQWUROHVIRUPDOL]DGDVSRUPHLRGHSROtWLFDVH
SURFHGLPHQWRVDPSODPHQWHGLYXOJDGRVLQWHUQDPHQWHFRPRREMHWLYRGHJDUDQWLURFXPSULPHQWR
GDVGLUHWUL]HVGHWHUPLQDGDVSHODDGPLQLVWUDomRUHJXODPHQWDo}HVYLJHQWHVHPHOKRUHVSUiWLFDV
SDUDPLWLJDURVULVFRVILQDQFHLURVLQHUHQWHVjDWLYLGDGHGD&RPSDQKLD
F  DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
$&RPSDQKLDSRVVXLXPD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVTXHSHUPLWHXPDYLVmRFRQVROLGDGDGRV
ULVFRVDRVTXDLVHVWiH[SRVWD(PVXDHVWUXWXUDD&RPSDQKLDFRQWDFRPDiUHDGH&RQWUROHV
,QWHUQRVHDiUHDGH*HVWmRGH5LVFRVTXHWHPFRPRSULQFLSDLVDWULEXLo}HVDX[LOLDUDViUHDVGH
QHJyFLR QR PDSHDPHQWR GH DWLYLGDGHV GH FRQWUROH VREUH SUiWLFDV TXH SRVVDP DIHWDU RV
UHVXOWDGRV LPDJHP H D FDSDFLGDGH GH DWLQJLU RV REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV GD &RPSDQKLD
$GHPDLVDiUHDGH*HVWmRGH5LVFRVYLVDDX[LOLDUQDUHYLVmRGHSURFHVVRVDVVHJXUDQGRTXH
DV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV H QRUPDV LQWHUQDV HP JHUDO HVWDEHOHoDP XP DPELHQWH
WUDQVSDUHQWH GH FRQWUROHV LQWHUQRV FRQILiYHLV H QtYHLV DGHTXDGRV GH DSURYDomR SDUD
GHVHPEROVRVHFRQWUDWDo}HV
2VULVFRVHPSUHVDULDLVPDLVVLJQLILFDWLYRVTXHSRVVDPYLUDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLD
VmR FODVVLILFDGRV DQDOLVDGRV H WUDWDGRV SRU PHLR GH Do}HV HVWUXWXUDQWHV WHQGR FRPR
UHIHUrQFLDR0RGHOR&262(50 &RPLWrGDV2UJDQL]Do}HV3DWURFLQDGRUDV(50±(QWHUSULVH
5LVN0DQDJHPHQW 
$SyV LGHQWLILFDGRV RV ULVFRV VmR FODVVLILFDGRV QDV VHJXLQWHV FDWHJRULDV 5LVFR GH 0HUFDGR
5LVFRGH&UpGLWR&RQWUDSDUWH5LVFRGH/LTXLGH]5LVFR5HJXODWyULRH/HJDO5LVFR2SHUDFLRQDO
5LVFR $PELHQWDO 5LVFR GH 5HSXWDomR H ,PDJHP H RXWURV ULVFRV GH QDWXUH]D ILQDQFHLUD
3RVWHULRUPHQWH WDLV ULVFRV VmR DQDOLVDGRV SRU PHLR GH SULRULGDGH H VmR OHYDGRV HP
FRQVLGHUDomR D H[SRVLomR GR ULVFR FRP D LPSRUWkQFLD UHODWLYD TXDOLWDWLYD  H ILQDQFHLUD
TXDQWLWDWLYD RQGHPHQVDOPHQWHRVULVFRVFRQVLGHUDGRVGHPDLRULPSDFWR 5LVFRV3ULRULWiULRV 
VmR DSUHVHQWDGRV QR &RPLWr GH *HVWmR GH 5LVFRV 2V ULVFRV SULRULWiULRV VmR OHYDGRV D
UHXQL}HVGHFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHFRQVHOKRILVFDO
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD FRQWD FRP D iUHD GH &RQWUROHV ,QWHUQRV TXH DVVHVVRUD DV
GHPDLV iUHDV GD &RPSDQKLD QD UHYLVmR GH SURFHVVRV H LPSOHPHQWDomR GH FRQWUROHV SDUD
JDUDQWLUH[DWLGmRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVHRFXPSULPHQWRGHOHLVQRUPDVUHJXODPHQWRVH
SURFHGLPHQWRV DSOLFiYHLV j &RPSDQKLD $ HILFiFLD GRV FRQWUROHVFKDYH LPSOHPHQWDGRV SHOD
FRPSDQKLD SDUD JDUDQWLU D H[DWLGmR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD p WHVWDGD
DQXDOPHQWH(PFDVRGHLGHQWLILFDomRGHHYHQWXDLVSRQWRVGHPHOKRULDVREUHHVVHVFRQWUROHV
D &RPSDQKLD HODERUD SODQRV GH DomR GHILQLQGR SUD]RV H UHVSRQVDELOLGDGHV SDUD JDUDQWLU D
PLWLJDomRGRVULVFRVDVVRFLDGRV
$ &RPSDQKLD WDPEpP FRQWD FRP XPD *HUrQFLD GH $XGLWRULD ,QWHUQD TXH DWXD HP WUrV
VHJPHQWRV L  RSHUDFLRQDO TXH DYDOLD WRGRV RV SURFHVVRV H SURFHGLPHQWRV OLJDGRV jV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLD LL ILQDQFHLURRTXDODYDOLDDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVHRVFRQWUROHV
DVVRFLDGRV H LLL  WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR TXH DYDOLD RV FRQWUROHV GH VHJXUDQoD GD
LQIRUPDomRWRGRVHPFRQIRUPLGDGHFRPD/HLQRUWHDPHULFDQD6DUEDQHV2[OH\H[LJrQFLDVGD
OHJLVODomREUDVLOHLUDQRUPDVUHJXODWyULDVGRVHWRUHOpWULFRHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRV
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2 SODQR DQXDO GH DXGLWRULD p HODERUDGR HP FRQIRUPLGDGH FRP R UHVXOWDGR GD DYDOLDomR GH
ULVFRVHWHPFRPRSULQFLSDOREMHWLYRSURYHUDYDOLDomRLQGHSHQGHQWHVREUHULVFRVDPELHQWHGH
FRQWUROH H GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV TXH SRVVDP LPSDFWDU DV LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDHSURFHVVRVGD&RPSDQKLD(YHQWXDLVGHILFLrQFLDVRX
QmR FRQIRUPLGDGHV HQFRQWUDGDV VmR UHPHGLDGDV SRU PHLR GH SODQRV GH DomR HVWDEHOHFLGRV
SHORV UHVSRQViYHLV GRV SURFHVVRV UHYLVDGRV SHOD iUHD GH &RQWUROHV ,QWHUQRV FDVR SRVVXDP
LPSDFWR QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV H VXD LPSOHPHQWDomR p GHYLGDPHQWH DFRPSDQKDGD
SHODViUHDVGH&RQWUROHV,QWHUQRVVHDSOLFiYHOHGH$XGLWRULD,QWHUQD2SODQRGHDXGLWRULDp
DSURYDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD $OpP GLVWR R UHVXOWDGR GDV
DXGLWRULDV H R SODQR GH DomR GH UHJXODUL]DomR GH SRWHQFLDLV PHOKRULDV VmR DSUHVHQWDGRV DR
&RQVHOKR)LVFDOSHULRGLFDPHQWH
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDVXDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVpDGHTXDGDSDUD
DYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia possui práticas e controles de gestão de risco de mercado que buscam as
melhores práticas e metodologias, satisfazendo as necessidades atuais de gestão. Apesar de
não possuir uma política exclusiva para gerenciamento de riscos de mercado a Companhia
possui um comitê exclusivo de gestão de risco de mercado (RMC – “Risk Management
Committee”), ocorrendo mensalmente. Além do comitê de gestão de risco de mercado a Política
de Gestão de Riscos Corporativos aprovada pelo Conselho de Administração em reunião
realizada em 5 de maio de 2016, engloba riscos de mercado que são avaliados e monitorados
conjuntamente.
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia tem como objetivos de gerenciamento de riscos: (i) manter um nível mínimo de
caixa para assegurar a disponibilidade de recursos financeiros e minimizar riscos de liquidez; e
(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.
(i)

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

Os principais riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção são: (i) risco de
crédito; (ii) risco cambial; (iii) risco de gerenciamento de capital; (iv) risco de liquidez; e (v) risco
de taxa de juros.
Para maiores informações sobre os riscos de mercado para os quais a Companhia busca
proteção, vide item 4.2 deste Formulário de Referência.
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. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia utiliza de
contratos a termo de moedas diante da existência de risco efetivo atrelado à variação cambial.

(ii)

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Uma vez identificados os riscos a serem mitigados, a Companhia, bem como suas controladas,
poderá 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:
x

Situação de liquidez da Companhia;

x

Condição de crédito junto ao mercado financeiro; e

x

Cenário de mercado.

(iii)

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Os instrumentos financeiros mais utilizados pelo mercado visando à proteção patrimonial são os
swaps e contratos a termo para proteção (hedge) contra o risco de taxa de juros e moeda
estrangeira em certas obrigações atreladas à moeda não funcional.
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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 março de 2019, a Companhia
não havia contratado Contratos a Termo (instrumentos de hedge).
Quando contratados, os derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data de
contratação e posteriormente mensurados novamente pelo valor justo no encerramento do
exercício. Eventuais ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado imediatamente.

(iv)

os 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 as principais contas a receber
de clientes, caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo (instrumentos
financeiros).
As vendas de energia da Companhia são efetuadas para consumidores livres,
comercializadoras, distribuidoras e geradoras principalmente por meio de contratos bilaterais ou
mercado de curto prazo. Para os contratos bilaterais atuais, 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, AA+, AAA

Aa3, Aa2, Aa1, Aaa

AA-, 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, dentre outros:
i.

Critério de Caixa: (i) empresa com caixa inferior ou igual a R$20,0 milhões – aplicações
de, no máximo, R$4,0 milhões por instituição financeira; (ii) empresa com caixa superior
a R$ 20,0 milhões (a) caso o patrimônio líquido da instituição financeira seja inferior a
R$ 6,0 bilhões – aplicações de no máximo 20% do total da carteira por instituição
financeira; e (b) caso o patrimônio líquido da instituição financeira seja superior a R$ 6,0
bilhões – aplicações de no máximo 25% do total da carteira por instituição financeira;

ii.

Critério de patrimônio líquido da Companhia: (i) aplicações superiores a 20% de seu
patrimônio líquido por instituição financeira quando o patrimônio líquido for inferior ou
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igual a R$ 20,0 milhões; e (ii) aplicações de no máximo 20% de seu patrimônio líquido
por instituição financeira quando o patrimônio líquido for superior a R$ 20 milhões; e
iii.

Critério de patrimônio líquido da instituição financeira recebedora de recursos: (i) caso o
patrimônio líquido da instituição financeira seja inferior a R$ 6,0 bilhões – cada instituição
financeira poderá receber recursos de no máximo 3% do seu patrimônio líquido; e (ii)
caso o patrimônio líquido da instituição financeira seja superior a R$ 6,0 bilhões – cada
instituição financeira poderá receber recursos de no máximo 5% do seu patrimônio
líquido. As instituições financeiras deverão apresentar patrimônio líquido superior a
R$ 500 milhões.

A Companhia controla sua estrutura de capital de acordo com as condições econômicas, para
possibilitar pagamentos de dividendos, retorno de capital aos acionistas, bem como a captação
de novos empréstimos e emissões de debêntures, entre outros instrumentos que julgar
necessário. Em 27 de junho de 2016 a política de gestão de riscos foi revisada e atualizada.
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 ajustado, que não pode ser superior a 3,5x e em caso de aquisição de ativos pela
emissora, o índice assume como limite 3,85x durante o período de 36 meses ou até a data de
vencimento, o que ocorrer primeiro, no caso da 4ª, 5ª e 6ª emissões de debêntures; e a 4,00x e
em caso de evento de investimento pela emissora, o índice assume como limite 4,50x nos 12
meses subsequentes ao evento de investimento, limite de 4,25x entre o 13º e 24º mês após o
evento de investimento, retornando para 4,00x a partir do 25º mês após o evento de investimento
no caso da 7ª emissão de debêntures. Para a 9ª emissão de debêntures, o limite do índice é de
4,50x. Além disso, a Companhia busca 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 o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de
proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos.
A Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) com o objetivo de minimizar impactos negativos e obter cobertura de risco de câmbio na
compra futura de CAPEX. Em 2018, a Companhia contratou operações de compra de opções de
compra de moeda estrangeira, com contrapartes diferentes. A contratação destas operações não
apresenta caráter especulativo.
(vi)
a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de
mercado
A Companhia possui uma área denominada Gerência de Gestão de Riscos, a qual também é
responsável pela avaliação dos riscos de mercado, permitindo uma visão consolidada de todos
os riscos, ainda que eles sejam gerenciados nas áreas de origem em que há a exposição,
conforme exposto no item 5.1.b.iii deste Formulário de Referência.
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Em sua estrutura, a Companhia conta com a Gerência de Controles Internos e Gestão de Riscos
que têm como principais atribuições garantir o mapeamento de atividades de controle sobre
práticas que possam afetar as demonstrações contábeis, imagem e informações confidenciais
da Companhia, a capacidade de atingir seus 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 de controles internos confiável e níveis adequados de aprovação
para desembolsos e contratações.

(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada.
A Companhia executa o monitoramento da gestão dos riscos por meio da implantação de
controles internos, que mitigam os riscos que podem impactar nos resultados financeiros da
empresa, bem como através de testes de efetividade destes controles. A área de controles
internos tem a função de assegurar a implantação e continuidade dos controles e os testes de
efetividade são efetuados pela área de auditoria interna.
A Companhia entende que a sua estrutura operacional e de controles internos é adequada
para verificação da efetividade da política de risco adotada.

PÁGINA: 77 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

5.3 - Descrição dos controles internos

D  JUDX GH HILFLrQFLD GH WDLV FRQWUROHV LQGLFDQGR HYHQWXDLV LPSHUIHLo}HV H SURYLGrQFLDV
DGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
(P VXD HVWUXWXUD D &RPSDQKLD FRQWD FRP D iUHD GH &RQWUROHV ,QWHUQRV TXH WHP FRPR SULQFLSDO
DWULEXLomRDVVHVVRUDUDViUHDVGHQHJyFLRVQDUHYLVmRGHSURFHVVRVHLPSOHPHQWDomRGHFRQWUROHV
SDUD JDUDQWLU H[DWLGmR GDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV H R FXPSULPHQWR GDV OHLV QRUPDV
UHJXODPHQWRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRV
$&RPSDQKLDFRQWDWDPEpPFRPXPD*HUrQFLDGH$XGLWRULD,QWHUQDTXHDWXDHPWUrVVHJPHQWRV
RSHUDFLRQDO ILQDQFHLUR H WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR 2 SULPHLUR VHJPHQWR DYDOLD RV SURFHVVRV H
SURFHGLPHQWRVOLJDGRVjRSHUDomRGD&RPSDQKLDRVHJXQGRDYDOLDDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVH
RV FRQWUROHV DVVRFLDGRV HQTXDQWR R WHUFHLUR DYDOLD RV FRQWUROHV GH VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR
WRGRV HP FRQIRUPLGDGH FRP D OHL QRUWHDPHULFDQD 6DUEDQHV2[OH\ H[LJrQFLDV GD OHJLVODomR
EUDVLOHLUDQRUPDVUHJXODWyULDVGRVHWRUHOpWULFRHQRUPDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRV
$&RPSDQKLDUHDOL]DDQXDOPHQWHXPDDXWRDYDOLDomRGHVHXDPELHQWHGHFRQWUROHFRPRREMHWLYR
GH YDOLGDU D HILFiFLD GRV FRQWUROHVFKDYH LPSOHPHQWDGRV SDUD PLWLJDU R ULVFR GH LPSUHFLV}HV
VLJQLILFDWLYDVQDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD(PFDVRGH
LGHQWLILFDomR GH SRQWRV GH PHOKRULD D &RPSDQKLD HODERUD SODQRV GH DomR GHILQLQGR SUD]RV H
UHVSRQVDELOLGDGHV SDUD JDUDQWLU D PLWLJDomR GRV ULVFRV DVVRFLDGRV 2 UHVXOWDGR GHVWD DYDOLDomR
EHP FRPR R VWDWXV GRV SODQRV GH DomR p SHULRGLFDPHQWH FRPXQLFDGR j DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDHDRV&RQVHOKRV)LVFDOHGH$GPLQLVWUDomR
2SODQRDQXDOGHDXGLWRULDpHODERUDGRHPFRQIRUPLGDGHFRPRUHVXOWDGRGDDYDOLDomRGHULVFRVH
WHP FRPR SULQFLSDO REMHWLYR SURYHU DYDOLDomR LQGHSHQGHQWH VREUH ULVFRV DPELHQWH GH FRQWUROH H
GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV TXH SRVVDP LPSDFWDU DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV H SURFHVVRV GD
&RPSDQKLD(YHQWXDLVGHILFLrQFLDVRXQmRFRQIRUPLGDGHVVmRUHPHGLDGDVSRUPHLRGHSODQRVGH
DomRHVWDEHOHFLGRVSHORVUHVSRQViYHLVGRVSURFHVVRVUHYLVDGRVSHODiUHDGH&RQWUROHV,QWHUQRV
TXDQGR SRVVXDP LPSDFWR QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV H VXD LPSOHPHQWDomR p GHYLGDPHQWH
DFRPSDQKDGDSHODViUHDVGH&RQWUROHV,QWHUQRVTXDQGRDSOLFiYHOH$XGLWRULD,QWHUQD
E  HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV
&RQIRUPH GHVFULWR QR LWHP ³D´ DFLPD DV HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV GLUHWDPHQWH HQYROYLGDV QR
SURFHVVR GH PRQLWRUDPHQWR GD HILFiFLD GR DPELHQWH GH FRQWUROH GD &RPSDQKLD VmR D iUHD GH
&RQWUROHV,QWHUQRVHD*HUrQFLDGH$XGLWRULD,QWHUQD
F  IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD LQGLFDQGR R FDUJR GDV SHVVRDV UHVSRQViYHLV SHOR UHIHULGR
DFRPSDQKDPHQWR
2SODQRGHDXGLWRULDpDSURYDGRSHOR&RPLWrGH$XGLWRULDGD$(6&RUSRUDWLRQHSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD 2 UHVXOWDGR GDV UHVSHFWLYDV DXGLWRULDV H D HYROXomR GDV
LPSOHPHQWDo}HV RX UHJXODUL]Do}HV GRV SODQRV GH DomR VmR DSUHVHQWDGRV SHULRGLFDPHQWH DRV
PHPEURVGR&RQVHOKRV)LVFDOHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2UHVXOWDGRGDDYDOLDomRGHFRQWUROHVUHDOL]DGDSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVpUHSRUWDGRDWUDYpV
GR UHODWyULR GH UHFRPHQGDo}HV j iUHD GH &RQWUROHV ,QWHUQRV DR *HUHQWH GH &RQWURODGRULD DR
*HUHQWH7ULEXWiULRHDR&RQVHOKR)LVFDO$VRSRUWXQLGDGHVGHPHOKRULDVUHSRUWDGDVVmRDQDOLVDGDV
H SDUD WRGDV VmR GHILQLGRV SODQRV GH DomR SDUD LPSOHPHQWDomR GDV UHFRPHQGDo}HV GDTXHOHV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV$iUHDGH&RQWUROHV,QWHUQRVID]RDFRPSDQKDPHQWRGRVSODQRVGHDomR
GHILQLGRV SDUD JDUDQWLU TXH WRGRV RV ULVFRV DSRQWDGRV VHMDP PLWLJDGRV GHQWUR GRV SUD]RV
DFRUGDGRV
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G  GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWH QR UHODWyULR GR
DXGLWRULQGHSHQGHQWH
2V DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GXUDQWH D H[HFXomR GH VHXV WUDEDOKRV GH DXGLWRULD GDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV QmR LGHQWLILFDUDP GHILFLrQFLDV GH FRQWUROH TXH SXGHVVHP VHU
FRQVLGHUDGDV VLJQLILFDWLYDV HRX FRP LPSDFWRV UHOHYDQWHV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD
&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDDQDOLVRXDVRSRUWXQLGDGHVGHPHOKRULDVUHSRUWDGDVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVQR
UHODWyULR GH UHFRPHQGDo}HV H GHILQLX SODQRV GH DomR SDUD D LPSOHPHQWDomR GH WRGDV DV
UHFRPHQGDo}HV $ LPSOHPHQWDomR GRV SODQRV GH DomR YHP VHQGR DFRPSDQKDGD SHOD iUHD GH
&RQWUROHV,QWHUQRVHSHOR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLD
H  FRPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUHDVGHILFLrQFLDVDSRQWDGDVQRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGR
SUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV
$ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD FRQFRUGD FRP R UHODWyULR GH UHFRPHQGDo}HV GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVVREUHRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDUHODFLRQDGRVDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHP
GHGH]HPEURGH'HDFRUGRFRPDDYDOLDomRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQHQKXPD
GDV PHOKRULDV UHSRUWDGDV SHORV DXGLWRUHV DSUHVHQWDP SUREDELOLGDGH RX PDJQLWXGH FRP UHODomRD
GLVWRUo}HVTXHSRVVDPVXUJLUQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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D  UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D SUHYHQomR GHWHFomR H
UHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
$3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDGHVFULWDQRLWHPDFLPDpYROWDGDGHQWUHRXWURV
REMHWLYRVjSURWHomRGHULVFRVGHUHSXWDomRHLPDJHP$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRVVXLUHJUDV
SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV SDUD SUHYHQLU H GHWHFWDU D RFRUUrQFLD GH LUUHJXODULGDGHV LQFOXLQGR
LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD QDFLRQDO RX HVWUDQJHLUD
GHVFULWRVDEDL[R
L  SULQFLSDLV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV H VXD DGHTXDomR
DRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRU
2VSULQFLSDLVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDVmR
•

*XLD GH 9DORUHV $ &RPSDQKLD SRU PHLR GH FRQWURODGRU 7KH $(6 &RUSRUDWLRQ ³$(6
&RUSRUDWLRQ´  SRVVXL XP FyGLJR GH FRQGXWD GHQRPLQDGR *XLD GH 9DORUHV $(6 ± 'DV
3DODYUDVjV$o}HV ³*XLDGH9DORUHV´ RTXDOIRLDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HPGHMXOKRGH2*XLDGH9DORUHVpXPDIHUUDPHQWDIXQGDPHQWDOSDUDJDUDQWLUTXHD
&RPSDQKLD FRQWLQXH DJLQGR FRP RV PDLV DOWRV SDGU}HV pWLFRV HP WRGDV DV DWLYLGDGHV H RV
QHJyFLRV ILUPDGRV H DSOLFDVH D WRGRV RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD EHP FRPR DRV
WUDEDOKDGRUHV WHPSRUiULRV HPSUHLWHLUDV H GHPDLV WHUFHLURV FRQWUDWDGRV FRPR FRQVXOWRUHV
DJHQWHV UHSUHVHQWDQWHV H RXWUDV SHVVRDV TXH DWXDP GH DOJXPD IRUPD QRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDJDUDQWLQGRTXHDVVXDVDo}HVVLJDPRVSDGU}HVGHLQWHJULGDGHGD&RPSDQKLD2
*XLDGH9DORUHVGHVFUHYHDVQRUPDVGHFRQGXWDHPSUHVDULDOTXHJRYHUQDPQRVVDVWUDQVDo}HV
FRPHUFLDLVQRPXQGRWRGRGHVWDFDDVSRQGHUDo}HVTXHGHYHPRVID]HUDRWRPDUGHFLV}HVH
HVWi GLVSRQtYHO QR VLWH GD &RPSDQKLD SDUD TXH WRGRV WHQKDP DFHVVR 1R *XLD GH 9DORUHV
DERUGDPRVWHPDVUHODFLRQDGRVFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVODYDJHPGHGLQKHLUROLYUHFRQFRUUrQFLD
DWLYLGDGHVSROtWLFDVHSUHVHQWHVHHQWUHWHQLPHQWR
• $LQGD D &RPSDQKLD VHJXH SROtWLFD HVSHFtILFD GHWHUPLQDGD SHOD $(6 &RUSRUDWLRQ SDUD
SUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomRDSOLFiYHODWRGRVRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD

•

7UHLQDPHQWRV7RGRVRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDUHFHEHPXPWUHLQDPHQWRVREUHR*XLD
GH 9DORUHV D FDGD GRLV DQRV 2 ~OWLPR WUHLQDPHQWR YHUVDQGR VREUH R *XLD GH 9DORUHV IRL
UHDOL]DGR UHFHQWHPHQWH HP VHWHPEUR GH  2V WUHLQDPHQWRV DEUDQJHP FRODERUDGRUHV GH
WRGDVDViUHDVHQtYHLVKLHUiUTXLFRVLQFOXLQGRPHPEURVGDDOWDDGPLQLVWUDomR

•

eWLFD H &RPSOLDQFH $ &RPSDQKLD SRVVXL XPD HTXLSH IRFDGD HP eWLFD H Compliance
&RQWUDWXDOUHVSRQViYHOSRUUHDOL]DUDXGLWRULDOHJDOSUpYLDjFRQWUDWDomRGHWRGRVIRUQHFHGRUHV
SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV HRX SDUFHLURV GH QHJyFLRV TXDQGR GD FHOHEUDomR GH FRQWUDWRV
GRDo}HV DFRUGR GH HQWHQGLPHQWRV MRLQW YHQWXUHV IXV}HV H DTXLVLo}HV HRX SDUFHULDV GH
QHJyFLRV$DXGLWRULDOHJDOREHGHFHDOJXQVFULWpULRVGHDQiOLVHWDLVFRPRYDORUHQYROYLGRQD
RSHUDomR SRVVLELOLGDGH RX QmR GH LQWHUDomR GR WHUFHLUR FRP yUJmRVDJHQWHV S~EOLFRV
SDJDPHQWRGHKRQRUiULRVGHr[LWRYROXPHGHFRQWUDWRVFRPGHWHUPLQDGRWHUFHLURQRSHUtRGR
GH  PHVHV DOpP GH RXWURV DVSHFWRV UHOHYDQWHV TXH SRVVDP VHU DSRQWDGRV SHOD iUHD
GXUDQWHDDQiOLVH

•

&DQDOGH'HQ~QFLDV $(6Helpline &RPRFRPSURPLVVRGHDVVHJXUDUDFRQGXWDpWLFDQRV
QHJyFLRVD&RPSDQKLDDVVLPFRPRDVGHPDLVHPSUHVDVGRJUXSR$(6&RUSRUDWLRQQR%UDVLO
SRVVXL VHX 3URJUDPD GH eWLFD H &RPSOLDQFH XWLOL]DGR SRU WRGDV DV HPSUHVDV GR JUXSR $(6
&RUSRUDWLRQQRPXQGR8PDGDVIHUUDPHQWDVGHVVHSURJUDPDpR$(6HelplineXPFDQDOGH
FRPXQLFDomRVLJLORVRHFRQILGHQFLDOGLVSRQtYHOKSRUGLDHGLDVSRUVHPDQDRTXDOSRGH
VHUXWLOL]DGRSRUTXDOTXHUSHVVRDSDUDVDQDUG~YLGDVID]HUVXJHVW}HVRXGHQXQFLDUGHERDIp
DWRVTXHYmRFRQWUDRVGLUHFLRQDPHQWRVGR*XLDGH9DORUHVRXGHVYLRVGRVSULQFtSLRVpWLFRV2
$(6 Helpline SRGH VHU DFHVVDGR SRU XP Q~PHUR GH WHOHIRQH ³´ H SHOR VLWH
ZZZDHVKHOSOLQHFRP
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•

$ UHFHSomR GDV PDQLIHVWDo}HV p IHLWD SRU XPD HPSUHVD PXOWLQDFLRQDO WHUFHLUL]DGD R TXH
JDUDQWH WRWDO LVHQomR QR DFROKLPHQWR GH WRGD H TXDOTXHU PDQLIHVWDomR 7RGDV DV
PDQLIHVWDo}HV VmR DYHULJXDGDV H XPD UHVSRVWD p GDGD DR UHODWRU EHP FRPR DV Do}HV
DSURSULDGDVVmRWRPDGDVSHOD&RPSDQKLDFRPEDVHQDVFRQFOXV}HVGDVLQYHVWLJDo}HV
LL  D HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO HQYROYLGD QR PRQLWRUDPHQWR GR IXQFLRQDPHQWR H GD
HILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGH

&RQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHPDFLPDH[LVWHXPDiUHDGHeWLFDHComplianceUHVSRQViYHOSHOR
PRQLWRUDPHQWRGDHILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGH
2V FRODERUDGRUHV TXH FRPS}HP D 'LUHWRULD GH eWLFD H &RPSOLDQFH VmR UHVSRQViYHLV SHODV
DWLYLGDGHV GR 3URJUDPD GH Compliance FRPR SRU H[HPSOR WUHLQDPHQWRV UHYLVmR GH SROtWLFDV H
SURFHGLPHQWRV DYDOLDomR GH WHUFHLURV FRQGXomR GH LQYHVWLJDo}HV HWF $ 'LUHWRULD GH eWLFD H
ComplianceEHPFRPRRVPHPEURVGDHTXLSHGHeWLFDSRVVXHPWRWDODXWRQRPLDHDSRLRSDUDR
GHVHQYROYLPHQWRGHVHXVWUDEDOKRV
23URJUDPDGHComplianceYLVDDFRPSDQKDUHLQYHVWLJDUWRGRVRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD
$ iUHD WDPEpP WHP D SUHPLVVD GH UHFRPHQGDU DR QHJyFLR H DWp PHVPR YHWDU D FRQWUDWDomR GH
GHWHUPLQDGRVIRUQHFHGRUHVTXHQmRVHHQTXDGUDPQRVYDORUHVGD&RPSDQKLDV
LLL FyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWD
$ &RPSDQKLD DGRWD XP FRQMXQWR GH YDORUHV TXH SURSRUFLRQDP XP SDUkPHWUR FRPXP SDUD DV
GHFLV}HV GH QHJyFLRV Do}HV H FRPSRUWDPHQWRV GRV FRODERUDGRUHV HP WRGDV DV DWLYLGDGHV
FRWLGLDQDV(VVHVYDORUHVJXLDPWRGDVDVDo}HVGD&RPSDQKLDIRUQHFHQGRXPPRGHORGHFRPR
WRGRV GHYHP LQWHUDJLU FRP RXWUDV SHVVRDV GD &RPSDQKLD UHDOL]DU QHJyFLRV FRP RV SDUFHLURV H
IRUQHFHGRUHVHVHUYLUDRVFOLHQWHVHjVPXLWDVFRPXQLGDGHVHPTXHD&RPSDQKLDRSHUD
'HQWUH DV RULHQWDo}HV HVWDEHOHFLGDV QR *XLD GH 9DORUHV WHPRV D REHGLrQFLD j OHL H D WROHUkQFLD
]HUR SDUD DWRV GH VXERUQR FRPLVV}HV LOtFLWDV RX TXDOTXHU RXWUR SDJDPHQWR LQDGHTXDGR 'HVVD
IRUPD D &RPSDQKLD VH FRPSURPHWH D REVHUYDU DV OHLV H QRUPDV QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV
DQWLFRUUXSomR LQFOXLQGR D /HL  GH  GH DJRVWR GH  H United States Foreign Corrupt
Practices Act – FCPAOHLFRQWUDSUiWLFDVFRUUXSWDVQRH[WHULRU2*XLDGH9DORUHVGD&RPSDQKLD
HVWDEHOHFHIRUPDOHFODUDPHQWHTXHQLQJXpPGHYHRIHUHFHURXUHFHEHUGLQKHLURRXTXDOTXHURXWUD
FRLVD GH YDORU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH D QHQKXPD DXWRULGDGH JRYHUQDPHQWDO RX WHUFHLUR FRP D
ILQDOLGDGH GH LQIOXHQFLDU GHFLV}HV REWHU RX PDQWHU QHJyFLRV RX DVVHJXUDU TXDOTXHU YDQWDJHP
LQGHYLGDSDUDVLSDUDD&RPSDQKLDRXWHUFHLURV
2*XLDGH9DORUHVpXPDIHUUDPHQWDIXQGDPHQWDOSDUDJDUDQWLUTXHD&RPSDQKLDFRQWLQXHDDJLU
FRPRVPDLVDOWRVSDGU}HVpWLFRVHPWRGDVDVVXDVDWLYLGDGHV&DGDFRODERUDGRUGD&RPSDQKLDp
SHVVRDOPHQWH UHVSRQViYHO SRU DGHULU DR *XLD GH 9DORUHV $ &RPSDQKLD YLVD SUHVHUYDU RV VHXV
SDGU}HVpWLFRVQDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRV
2*XLDGH9DORUHVGD&RPSDQKLDVHDSOLFDDWRGRVRVGLUHWRUHVFRQVHOKHLURVILVFDLVPHPEURVGR
FRQVHOKRGDDGPLQLVWUDomRHHPSUHJDGRV$&RPSDQKLDEXVFDID]HUQHJyFLRVFRPIRUQHFHGRUHV
DJHQWHV FRQVXOWRUHV H SDUFHLURV TXH VLJDP RV PDLV HOHYDGRV SDGU}HV GH FRQGXWD H LQWHJULGDGH
QRV QHJyFLRV 7RGRV RV DFRUGRV FHOHEUDGRV SHOD &RPSDQKLD FRP WDLV SDUWHV GHYHP HVWDU HP
FRQIRUPLGDGHFRPDVGLUHWUL]HVGR*XLDGH9DORUHVHDVUHJXODPHQWDo}HVDSOLFiYHLV
7RGRV RVFRODERUDGRUHVUHFHEHP WUHLQDPHQWRV HGLVFXVV}HVGHWHPDVpWLFRVYLV D YLVDFHUFD GR
*XLDGH9DORUHVHVmRUHDOL]DGRVDQXDOPHQWH2~OWLPRWUHLQDPHQWRIRLUHDOL]DGRHPVHWHPEURGH

(P  IRUDP UHDOL]DGDV VHVV}HV GH WUHLQDPHQWRV FRP RV VHJXLQWHV WHPDV L  ZRUNVKRS GH
compliance FRQWUDWXDO LL  helpline awareness LLL  compliance champions H LY  FHUWLILFDomR GR
&yGLJRGH&RQGXWD
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2V IXQFLRQiULRV H FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD VmR WUHLQDGRV HP UHODomR DR *XLD GH 9DORUHV H
GHPDLVQRUPDVUHODFLRQDGDVQRPRPHQWRGDFRQWUDWDomRGXUDQWHRSURFHVVRGHLQWHJUDomR$OpP
GLVVR DQXDOPHQWH D &RPSDQKLD SURPRYH FDPSDQKDV H SDOHVWUDU SDUD UHIRUoDU WHPDV GH
Compliance
7RGDVDVDOHJDo}HVUHFHELGDVDWUDYpVGR$(6 Helpline VmRDSXUDGDVHFDVRVHMDLGHQWLILFDGRR
GHVFXPSULPHQWR GH DOJXP YDORU HRX SROtWLFD GD &RPSDQKLD R &RPLWr GH eWLFD H Compliance
YHULILFDUiDVPHGLGDVTXHGHYHUmRVHUDSOLFDGDVHPFRQMXQWRFRPRV'HSDUWDPHQWRV-XUtGLFRGH
5HFXUVRV+XPDQRVHFRPRJHVWRUGDiUHDGRFRODERUDGRU D HQYROYLGR D 
$SHVDUGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLUXPFyGLJRSUHYHQGRVDQo}HVHVSHFtILFDVSDUDFDGDFDVRDV
SROtWLFDV GH Compliance HVWDEHOHFHP TXH DV Do}HV GLVFLSOLQDUHV SRGHP LQFOXLU DWp D H[WLQomR GR
FRQWUDWRGHWUDEDOKRGRHPSUHJDGRGD&RPSDQKLDSRUMXVWDFDXVD$GHFLVmRSHODDomRGLVFLSOLQDU
DSOLFiYHOGHSHQGHUiGDJUDYLGDGHGDLQIUDomRHGHYHUiVHUHVWUXWXUDGDGHIRUPDFROHJLDGD OtGHUHV
GDiUHDGRLQIUDWRUFRPRVXSRUWHGH5HFXUVRV+XPDQRV-XUtGLFRHeWLFDHCompliance 
2 DWXDO *XLD GH 9DORUHV GD &RPSDQKLD &yGLJR GH &RQGXWD  IRL DSURYDGR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR HP  GH PDLR GH  2 *XLD GH 9DORUHV HVWi GLVSRQtYHO QD SiJLQD GD
&RPSDQKLD GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV KWWSVZZZDHVWLHWHFRPEUTXHPVRPRVHWLFDH
WUDQVSDUHQFLD 
E  FDQDOGHGHQ~QFLD
&RQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHPDFLPDD&RPSDQKLDSRVVXLXPFDQDOGHFRPXQLFDomRFKDPDGR
$(6HelplineTXHpFRQILGHQFLDOHVWiGLVSRQtYHOKSRUGLDGLDVSRUVHPDQDHPOtQJXDORFDOH
SRGH VHU XWLOL]DGR SRU TXDOTXHU SHVVRD FRODERUDGRU RX WHUFHLUR SDUD VDQDU G~YLGDV ID]HU
VXJHVW}HVRXGHQXQFLDUGHERDIpDWRVTXHYmRFRQWUDRVGLUHFLRQDPHQWRVGR*XLDGH9DORUHVRX
GDVGHPDLVGLUHWUL]HVGDHPSUHVD
$OpP GLVVR R $(6 Helpline SRGH VHU DFHVVDGR SHOR Q~PHUR GH WHOHIRQH    H SRU
website (ZZZDHVKHOSOLQHFRP) $ UHFHSomR GDV PDQLIHVWDo}HV p IHLWD SRU XPD HPSUHVD
WHUFHLUL]DGDRTXHJDUDQWHWRWDOLVHQomRQRDFROKLPHQWRGHWRGDHTXDOTXHUPDQLIHVWDomR7RGDVDV
PDQLIHVWDo}HVVmRDYHULJXDGDVHXPDUHVSRVWDpGDGDDRUHODWRUEHPFRPRDVDo}HVDSURSULDGDV
VmRWRPDGDVSHOD&RPSDQKLDFRPEDVHQDVFRQFOXV}HVGDVLQYHVWLJDo}HV
'HSHQGHQGR GR WHPD DERUGDGR QD GHQ~QFLD D HTXLSH GH LQYHVWLJDomR SRGHUi EXVFDU R VXSRUWH
FRPRXWUDViUHDVGD&RPSDQKLDFRPR5HFXUVRV+XPDQRV-XUtGLFR6HJXUDQoDH0HLR$PELHQWH
6HJXUDQoD3DWULPRQLDOHRX$XGLWRULD,QWHUQDFRPDILQDOLGDGHGHREWHUPDLVRULHQWDo}HVVREUHXP
WHPDHRXDSRLRSDUDUHDOL]DUXPDPHGLGDGHUHFRPHQGDomR
7RGDVDVPDQLIHVWDo}HVVmRDYHULJXDGDVHXPDUHVSRVWDpGDGDDRUHODWRUEHPFRPRDVDo}HV
DSURSULDGDVVmRWRPDGDVSHOD&RPSDQKLDFRPEDVHQDVFRQFOXV}HVGDVLQYHVWLJDo}HV
6H R UHVXOWDGR GH XPD HYHQWXDO LQYHVWLJDomR SXGHU LPSDFWDU PDWHULDOPHQWH DV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD D DOWD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p SURQWDPHQWH QRWLILFDGD SDUD TXH
SRVVDWRPDUDVDo}HVQHFHVViULDVHLPSOHPHQWDUSODQRVGHUHPHGLDomR
$UHFHSomRGDVPDQLIHVWDo}HVpIHLWDSRUXPDHPSUHVDWHUFHLUL]DGDSDUDJDUDQWLUWRWDOLVHQomRQR
DFROKLPHQWRGHWRGDHTXDOTXHUPDQLIHVWDomR
2 $(6 Helpline HVWi DEHUWR SDUD R UHFHELPHQWR GH GHQ~QFLDV GH TXDLVTXHU SHVVRDV LQFOXLQGR
WHUFHLURV
2FRQWDWRFRPR$(6HelplineSRGHVHUIHLWRGHIRUPDDQ{QLPD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDWHPR
FRPSURPLVVR GH PDQWHU XP DPELHQWH GH WUDEDOKR HP TXH WRGRV VH VLQWDP j YRQWDGH SDUD
HVFODUHFHUG~YLGDVH[SUHVVDUSUHRFXSDo}HVHID]HUVXJHVW}HVDSURSULDGDVTXDQWRjVSUiWLFDVGH
QHJyFLR 3RU HVVH PRWLYR D &RPSDQKLD QmR WROHUD QHQKXPD UHWDOLDomR FRQWUD TXHP IL]HU DOJXP
TXHVWLRQDPHQWRRXGHPRQVWUDUDOJXPDSUHRFXSDomRRXGHERDIpGHQXQFLDUXPFRPSRUWDPHQWR
SRVVLYHOPHQWHLQDGHTXDGR
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$ iUHD GH eWLFD H Compliance p UHVSRQViYHO SHOD DSXUDomR GH GHQ~QFLDV UHFHELGDV SHOR $(6
Helpline
F  SURFHGLPHQWRVHPSURFHVVRVGHIXVmRDTXLVLomRHUHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDVYLVDQGR
jLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHV
3DUD SUHYHQLU D UHVSRQVDELOL]DomR SRU DWRV OHVLYRV SUDWLFDGRV SRURXWUDV FRPSDQKLDV FRP D TXDO
HVWHMDPRV QRV UHODFLRQDQGR HP GHFRUUrQFLD GH HYHQWXDLV SURFHVVRV GH IXV}HV DTXLVLo}HV RX
UHHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV UHDOL]DPRV XPD GLOLJrQFLD SUpYLD SRU LQWHUPpGLR GH YHULILFDo}HV GH
GRFXPHQWRV H GH SHVTXLVDV HP EDVHV GH GDGRV S~EOLFDV H QD LQWHUQHW  SDUD YHULILFDU VH D RXWUD
HPSUHVD HVWHYH RX HVWi LPSOLFDGD HP DWRV OHVLYRV j DGPLQLVWUDomR S~EOLFD QDFLRQDO RX
HVWUDQJHLUD4XDQGRQHFHVViULRHPSUHVDVWHUFHLUDVVmRFRQWUDWDGDVSDUDDX[LOLDUQHVVHSURFHVVR
G  UD]}HV SHODV TXDLV R HPLVVRU QmR DGRWRX UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV
SDUD SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFD
1mRDSOLFiYHO
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1mRKRXYHDOWHUDo}HVQRVSULQFLSDLVULVFRVILQDQFHLURVQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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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

07/11/2000

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade limitada e transformada em Sociedade
por Ações 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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$ &RPSDQKLD IRL FRQVWLWXtGD HP  GH QRYHPEUR GH  VRE D GHQRPLQDomR VRFLDO (QHUJLD
3DXOLVWD 3DUWLFLSDo}HV /WGD FRP R REMHWLYR GH SDUWLFLSDU GH RSRUWXQLGDGHV GH QHJyFLRV
SULQFLSDOPHQWHQRVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFDQR%UDVLOHWLQKDFRPRVyFLDVD$(6%ULGJH,/WGHD
$(6%ULGJH,,/WGDPEDVFRPVHGHHP$UOLQJWRQ(VWDGRGD9LUJLQLD(VWDGR8QLGRVGD$PpULFDH
FRQWURODGDVLQGLUHWDPHQWHSHOD$(6&RUSRUDWLRQ
(P  GH GH]HPEUR GH  DV HQWmR VyFLDV GD &RPSDQKLD DSURYDUDP VXD WUDQVIRUPDomR GH
VRFLHGDGH OLPLWDGD SDUD VRFLHGDGH SRU Do}HV H FRQVHTXHQWHPHQWH VXD GHQRPLQDomR VRFLDO IRL
DOWHUDGDSDUD(QHUJLD3DXOLVWD3DUWLFLSDo}HV6$
(PGH]HPEURGHD&RPSDQKLDLPSOHPHQWRXXPDUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULDHQYROYHQGRSDUWH
GDV HPSUHVDV GR JUXSR $(6 &RUSRUDWLRQ QR %UDVLO TXH UHVXOWRX QD FRQVWLWXLomR GH XPD QRYD
HPSUHVD D %UDVLOLDQD (QHUJLD 6$ ³%UDVLOLDQD´  SDUD H[HUFHU R FRQWUROH DFLRQiULR GLUHWR GD
&RPSDQKLD (QHO 'LVWULEXLomR 6mR 3DXOR 6$ DWXDO GHQRPLQDomR GD (OHWURSDXOR 0HWURSROLWDQD
(OHWULFLGDGH GH 6mR 3DXOR 6$ ³(QHO´  H GD $(6 8UXJXDLDQD (PSUHHQGLPHQWRV 6$ ³$(6
8UXJXDLDQD´ 7DOUHHVWUXWXUDomRIRLGHFRUUHQWHGDUHQHJRFLDomRGHGtYLGDVGHWLGDVSRUHPSUHVDV
GR JUXSR HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD H HPLWLGDV SHOR %DQFR 1DFLRQDO GH 'HVHQYROYLPHQWR
(FRQ{PLFR H 6RFLDO  ³%1'(6´  SRU PHLR GH VXD VXEVLGLiULD %1'(6 3DUWLFLSDo}HV 6$ ±
³%1'(63$5´ 
(P  (OHWURSDXOR 7HOHFRPXQLFDo}HV /WGD ³(OHWURSDXOR 7HOHFRPXQLFDo}HV´  VRFLHGDGH
FRQVWLWXtGDHPSDUDSUHVWDUVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDomRHPJHUDOHSDUDIRUQHFHUVHUYLoRV
WpFQLFRV GH FRQVXOWRULD H PDQXWHQomR DOpP GH LQYHVWLU HP RXWUDV VRFLHGDGHV FRPR VyFLD RX
DFLRQLVWD IRL WUDQVIHULGD SDUD D $(6 7UDQVJiV (PSUHHQGLPHQWRV 6$ ³$(6 7UDQVJiV´  QRV
WHUPRVGR'HVSDFKR$1((/QGHGHVHWHPEURGH
(P  VHWHPEUR GH  D %UDVLOLDQD D $(6 &RUSRUDWLRQ H R %1'(6 SRU PHLR GH VXD
VXEVLGLiULD D %1'(63$5 GHUDP LQtFLR j LPSOHPHQWDomR GH XPD UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD GH
IRUPDTXHTXDQGRFRQFOXtGDD%UDVLOLDQDIRLLQFRUSRUDGDSHOD$(67UDQVJiVTXHSRUVXDYH]IRL
LQFRUSRUDGDHPGHRXWXEURGHSHOD&RPSDQKLD%UDVLOLDQDGH(QHUJLD ³&LD%UDVLOLDQD´ 
1HVWH FHQiULR D $(6 &RUSRUDWLRQ GHWLQKD R FRQWUROH LQGLUHWR GD %UDVLOLDQD SRU PHLR GD VXD
FRQWURODGD $(6 +ROGLQJV %UDVLO /WGD ³$(6 %UDVLO´  TXH SRU VXD YH] GHWLQKD  GR FDSLWDO
VRFLDOYRWDQWHHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD%UDVLOLDQDHQTXDQWRR%1'(63$5GHWLQKD
PHQRVXPDDomRGRFDSLWDOYRWDQWHHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD%UDVLOLDQD
(P  GH MXQKR GH  IRL DSURYDGD SHORV &RQVHOKRV GH $GPLQLVWUDomR GD &LD %UDVLOLDQD H GD
(QHODOLTXLGDomRILQDQFHLUDHRWHUPRGHTXLWDomRUHIHUHQWHVjDTXLVLomRSHOD&LD%UDVLOLDQDGH
TXRWDVGD(OHWURSDXOR7HOHFRPXQLFDo}HVGHWLGDVSHOD(QHOUHSUHVHQWDWLYDVGH
GR FDSLWDO VRFLDO GD (OHWURSDXOR 7HOHFRPXQLFDo}HV FRQIRUPH &RQWUDWR GH &RPSUD H 9HQGD GH
4XRWDVFHOHEUDGRHPGHVHWHPEURGH
(P  D $(6 %UDVLO H GHWHUPLQDGDV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV GLUHWD H LQGLUHWDPHQWH SRU HOD
SURPRYHUDPXPDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD$UHRUJDQL]DomRVHGHXSRUPHLRGDFLVmRSDUFLDOGD
$(6 %UDVLO H YHUVmR GR DFHUYR FLQGLGR SDUD D %UDVLOLDQD 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³%UDVLOLDQD
3DUWLFLSDo}HV´  $ $(6 %UDVLO DSyV R DGLPSOHPHQWR GDV FRQGLo}HV VXVSHQVLYDV DR TXDO D
UHRUJDQL]DomRHVWDYDVXMHLWDSDVVRXDGHWHUGLUHWDHH[FOXVLYDPHQWHRFRQWUROHGD&RPSDQKLDHD
%UDVLOLDQD 3DUWLFLSDo}HV SDVVRX D GHWHU R FRQWUROH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH GH WRGDV DV GHPDLV
HPSUHVDVVHQGRHODV(QHO$(6(OSD6$$(68UXJXDLDQDH$(66HUYLoRV7&/WGD
$SyV D UHHVWUXWXUDomR D &RPSDQKLD DGHULX DR 1tYHO  GH *RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD GD % 6$ ±
%UDVLO%ROVD%DOFmRHVHXVYDORUHVPRELOLiULRVVmRQHJRFLDGRVSRUPHLRGH8QLWVVHQGRFDGD8QLW
IRUPDGDSRU TXDWUR Do}HVSUHIHUHQFLDLVH XPD DomRRUGLQiULDGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
(P  GH DJRVWR GH  IRL DSURYDGR DXPHQWR GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH
VXEVFULomRSULYDGDQRPRQWDQWHGH5HPGHFRUUrQFLDGDFDSLWDOL]DomRSDUFLDOHP
SURYHLWR GD $(6 %UDVLO GD UHVHUYD HVSHFLDO GH iJLR UHJLVWUDGD SHOD &RPSDQKLD PHGLDQWH D
HPLVVmRGHQRYDVDo}HVRUGLQiULDVHQRYDVDo}HVSUHIHUHQFLDLV
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(PQRYHPEURGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGXDVQRYDVVRFLHGDGHV$(67LHWr,QRYD6ROXo}HV
GH(QHUJLD/WGDH$(67LHWr,QWHJUD6ROXo}HVHP(QHUJLD/WGDSDUDDWXDomRQRVHWRUGHVHUYLoRV
HVROXo}HVHPHQHUJLD
(PDJRVWRGHD&RPSDQKLDFRQFOXLXDDTXLVLomRGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGDWRWDOLGDGHGR
FDSLWDO VRFLDO GD 1RYD (QHUJLD +ROGLQJ 6$ DQWHULRUPHQWH GHWLGDV SHOD 5HQRYD (QHUJLD 6$ H
5HQRYDSDU6$FRPSDQKLDWLWXODUGDWRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDOGD5HQRYD(yOLFD3DUWLFLSDo}HV
6$ SRU VXD YH] GHWHQWRUD GD WRWDOLGDGH GDV Do}HV GR FRQMXQWR GH VRFLHGDGHV GH SURSyVLWR
HVSHFtILFRTXHFRPS}HPR&RPSOH[R(yOLFR$OWR6HUWmR,,ORFDOL]DGRQR(VWDGRGD%DKLD
7DPEpP HP DJRVWR GH  D &RPSDQKLD DGTXLULX GD (XURSHDQ (QHUJ\ $6 GD (yOLFD
7HFQRORJLD /WGD H GD 6RODU 7HFQRORJLD /WGD D WRWDOLGDGH GDV Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GR FDSLWDO
VRFLDOGDVVRFLHGDGHVTXHFRPS}HDSULPHLUDIDVHGHVHX&RPSOH[R6RODU2XURHVWHDSODQWDVRODU
GH %RD +RUD &RP  0: GH FDSDFLGDGH LQVWDODGD D SODQWD ILFD ORFDOL]DGD QR PXQLFtSLR GH
2XURHVWHQR(VWDGRGH6mR3DXOR
(P VHWHPEUR GH  IRL FHOHEUDGR $FRUGR GH ,QYHVWLPHQWR FRP D &REUD GR %UDVLO 6HUYLoRV
&RPXQLFDo}HV H (QHUJLD 6$ ³&REUD GR %UDVLO´  D ILP GH UHJXODU R ILQDQFLDPHQWR SHOD
&RPSDQKLD GD FRQVWUXomR GH  VRFLHGDGHV GH SURSyVLWRV HVSHFtILFRV H SRVWHULRU DTXLVLomR GD
WRWDOLGDGH GD SDUWLFLSDomR GD &REUD GR %UDVLO GHVVDV VRFLHGDGHV TXH FRPS}H R &RPSOH[R 6RODU
*XDLPErFRP0:GHFDSDFLGDGHLQVWDODGDQDFLGDGHGH*XDLPEr(VWDGRGH6mR3DXOR(P
 GH VHWHPEUR GH  FRP R FXPSULPHQWR GDV FRQGLo}HV SUHFHGHQWHV D DTXLVLomR SHOD
&RPSDQKLDGR&RPSOH[R6RODU*XDLPErIRLFRQFOXtGD
(P GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD IRL YHQFHGRUD GR /HLOmR GH (QHUJLD 1RYD $ RQGH
FRPHUFLDOL]RXVHXSURMHWRTXHFRQWHPSODDVHJXQGDIDVHGR&RPSOH[R6RODUGH2XURHVWHDSODQWD
$*9 6RODU 2 SURMHWR SRVVXL  0: GH FDSDFLGDGH LQVWDODGD H ILFD ORFDOL]DGR QR PXQLFtSLR GH
2XURHVWHQR(VWDGRGH6mR3DXOR$WXDOPHQWHRSURMHWRHVWiHPFRQVWUXomR
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
$Wp D GDWD GH SXEOLFDomR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR IRL QRWLILFDGD GH
TXDOTXHUSHGLGRGHIDOrQFLDGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
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6.6 - Outras informações relevantes

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
Visão Geral
Somos uma das maiores companhias privadas de geração de energia renovável do Brasil em
termos de capacidade instalada, com 20 anos de experiência no setor energético brasileiro e um
portfólio diversificado e complementar de ativos de geração, que compreende fontes de energia
hidrelétrica, eólica e solar.
Atuamos com um foco exclusivo no investimento e desenvolvimento de soluções na área de
energia renovável para atender às necessidades de nossos clientes, além de contribuir para a
evolução de nosso setor e garantir a geração de valor para nossos acionistas. Operamos uma
plataforma energética flexível de acordo com as demandas de nossos clientes, oferecendo uma
ampla gama de produtos, desde produtos prontos até soluções personalizadas. O nosso portfólio
inovador tem o foco em oferecer independência energética aos nossos clientes, de forma
eficiente e confiável.
Na data deste Formulário de Referência, nosso portfólio de ativos era composto por um total de
15 ativos de geração de energia, correspondentes a 9 usinas hidrelétricas (UHEs), três pequenas
centrais hidrelétricas (PCHs), um complexo eólico e dois complexos solares, com capacidade
instalada total de 3.338 MW.
Acreditamos que o nosso portfólio é composto por ativos de geração diversificados e de alta
qualidade, estrategicamente localizados em regiões muito próximas dos principais polos
econômicos do Brasil e que operam com autorizações de longo prazo. Nossas usinas
hidrelétricas operam com concessões válidas até 2029 e 2032 no Estado de São Paulo, o estado
mais desenvolvido do Brasil, que responde por aproximadamente 30% do PIB do país.
Vendemos a energia gerada por nossas operações hidrelétricas no mercado livre, por meio de
contratos bilaterais indexados à inflação, com prazos contratuais que variam de três a cinco anos,
para uma diversificada carteira de clientes que atuam nos setores financeiro, químico, de
telecomunicações, de papel e celulose, entre outros.
Nossas operações solares também estão localizadas no Estado de São Paulo, enquanto nossa
operação de geração eólica é situada no Estado da Bahia, na região Nordeste do Brasil,
caracterizada por ventos fortes e constantes, um fator importante para a geração eficiente de
energia eólica. Nossos ativos eólicos e solares possuem autorizações de funcionamento até
2046 e a energia produzida por esses ativos é vendida de acordo com contratos de compra de
energia de longo prazo indexados à inflação, o que proporciona fluxos de caixa de longo prazo
geralmente previsíveis. A receita de nossa geração de energia eólica é oriunda da venda de
eletricidade no mercado regulado, com prazos contratuais a vencer em 2033 e 2035. Da mesma
forma, a receita da nossa geração de energia solar também deriva da venda de eletricidade no
mercado regulado, com prazos contratuais a vencer em 2037 e 2040. Nossa geração de energia
bruta foi de 10.659,2 GWh em 2018, resultando em uma receita operacional líquida de R$1.923,5
e EBITDA de R$1.006,8 milhões.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
Dados Financeiros
As tabelas a seguir apresentam um resumo de nossas informações financeiras consolidadas nas
datas e períodos indicados:

(em milhões de R$, a menos que indicado de
outra forma)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018

2017

2016

Receita operacional bruta

2.143,5

1.945,2

1.762,6

Receita operacional líquida

1,923,5

1.728,1

1,561,3

EBITDA(1)

1,006,8

831,0

805,4

Margem de EBITDA(2)

52,3%

48,1%

51,6%

Dívida líquida(3)(4)

3,094,0

2.385,1

869,0

Lucro líquido

288,0

298,3

358,5

Dividendos distribuídos

337,9

337,5

400,0

(1)

resultado financeiro líquido total, pelo imposto de renda e contribuição social e pelo custo e despesa de depreciação
e amortização. O EBITDA não tem significado padrão e não é uma medida reconhecida pelos normas contábeis
aceitas no Brasil nem pelo IFRS. Para uma conciliação do EBITDA com o nosso resultado, veja o item 3.2 deste
Formulário de Referência.

(2)

A Margem de EBITDA consiste no resultado da divisão do EBITDA pela receita operacional líquida da Companhia.
Para mais informações, veja o item 3.2 deste Formulário de Referência.

(3)

Saldo referente ao último dia do período ou exercício social, conforme aplicável.

(4)

A dívida líquida consiste na soma de nossos saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures em aberto
(circulante e não circulante) subtraída dos valores registrados como caixa e equivalentes de caixa e como
investimentos de curto prazo. A dívida líquida não é uma medida reconhecida pelo GAAP Brasileiro nem pelo IFRS,
não possui significado padrão e pode não ser comparável a medidas com título semelhante apresentadas por outras
companhias. Ela não representa o endividamento dos períodos indicados e não é um indicador de nossa situação
financeira, liquidez ou capacidade de pagamento de nossa dívida. Nossa definição de dívida líquida pode diferir das
definições utilizadas por outras companhias. Para uma reconciliação da nossa dívida líquida, veja o item 3.2 deste
Formulário de Referência.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
Nossos Ativos
A tabela abaixo apresenta determinadas informações sobre nossos ativos e fontes de energia
em 31 de dezembro de 2018:

Fonte
de Energia
Hidrelétrica

Fonte
de Energia
Eólica

Usinas
Hidrelétricas

Complexo Alto
Sertão II

Complexo
Guaimbê

Capacidade instalada
(MW)

2.658

386

Energia garantida
(MWavg)

1.247

Fator de capacidade(1)
Data de
aquisição/integração
Término do PPA
Término da
concessão/autorização
Preço médio
(R$/MWh)(4)
Índice de correção
monetária

Fonte de Energia Solar

Complexo Ouroeste
Boa Hora

AGV

150

69

75

185

30

16

20

46.9%

50,0%

22,1%

27,4%

29,0%

Dezembro de
1999 - 2002(2)

Agosto de 2017

Setembro de
2018

Setembro de
2017

Dezembro de 2017

n.a.

Agosto de 2033 –
Dezembro de 2035

Setembro de
2037

Outubro de
2038

Dezembro de 2040

2029-2032(3)

2046-2047

2050

2051

2053

159,56

203,81

278,52

334,33

151,42

IPCA ou IGPM

IPCA

IPCA

IPCA

IPCA

(1)

Em relação à fonte de energia hidrelétrica, fator de capacidade consiste na divisão da energia garantida bruta pela
capacidade instalada. No caso das fontes eólica e solar, o fator de capacidade considera a certificação P50 para o primeiro
ano operacional das plantas de energia, que estabelece que geração de energia anual deve ter 50% de probabilidade de
ser igual ou superior ao fator de capacidade.

(2)

As concessões de nossas UHEse da PCH de Mogi-Guaçu foram outorgadas em 1999, enquanto nossas PCHs de São
José e São Joaquim foram autorizadas a operar em 2002.

(3)

As concessões de nossas UHEs de da PCH de Mogi-Guaçu são válidas até 2029, enquanto nossas PCHs de Sâo José e
São Joaquim são autorizadas a operar até 2032.

(4)

Em relação à fonte de energia hidrelétrica, preço médio significa o preço médio do nosso portfólio de 2018 a 2022. No caso
das fontes de energia eólica e solar, o preço médio corresponde à média ponderada dos preços estabelecidos de acordo
com os contratos de compra de energia corrigida monetariamente, considerando a energia garantida de cada planta em
31 de dezembro de 2018. Especificamente para Alto Sertão II, a média de preços de 2018 considera a descontratação de
parte da energia do Complexo pelo MCSD.

Nosso objetivo é ampliar nossa capacidade de geração e diversificar nosso portfólio de ativos
com fontes de energia renováveis, que não estejam expostas aos mesmos riscos
meteorológicos, hídricos e de mercado, bem como que sejam contratadas por instrumentos de
contrato de compra de energia regulada de longo prazo. Acreditamos que nossa estratégia de
diversificação atual, as fontes de energia e a complementaridade geográfica de nossas fontes
de geração estão adequadamente focadas no nosso objetivo, além de, simultaneamente,
fortalecerem nossas capacidades de geração de energia.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

D  LQWHUHVVHS~EOLFRTXHMXVWLILFRXVXDFULDomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
E  DWXDomR GR HPLVVRU HP DWHQGLPHQWR jV SROtWLFDV S~EOLFDV LQFOXLQGR PHWDV GH
XQLYHUVDOL]DomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
F  SURFHVVRGHIRUPDomRGHSUHoRVHUHJUDVDSOLFiYHLVjIL[DomRGHWDULIDV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

(a)

produtos e serviços comercializados

A Companhia possui um único segmento operacional para fins de reporte em suas
demonstrações contábeis, qual seja, a geração de energia elétrica.

(b)
receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da
Companhia
A tabela abaixo apresenta a receita proveniente do único segmento operacional da Companhia,
bem como sua participação na receita operacional líquida da Companhia, nos períodos
indicados.
Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
(em R$ milhões)
Receita operacional líquida

2018

2017

2016

1.923,5

1.728,1

1.561,3

A Companhia apresenta a seguir o demonstrativo da sua receita operacional nos períodos
indicados.
Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
(em R$ milhões, exceto %)

2018

2017

2016

Receita operacional bruta

2.143,5

100%

1.945,2

100%

1.762,6

100,0%

AES Eletropaulo

–

–

18,5

1%

60,4

3,4%

291,2

14%

109,1

6%

33,2

1,9%

1,6

0%

24,0

1%

47,1

2,7%

1.636,6

76%

1.663,2

86%

1.615,0

91,6%

Fonte eólica

166,6

8%

116,3

6%

–

0,0%

Fonte solar

22,0

1%

–

–

–

0,0%

Outros

25,5

1%

14,1

1%

6,7

0,4%

-220,0

-10%

-217,1

-11%

-201,3

-11,4%

–

1.728,1

–

1.561,3

88,6%

Mercado spot
MRE
Contratos bilaterais e
outros leilões

(-) Deduções

Receita operacional líquida 1.923,5

(c)
lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da
Companhia
A Companhia possui um único segmento operacional, qual seja, a geração de energia elétrica.
Desta forma, a tabela abaixo apresenta o lucro líquido da Companhia nos períodos indicados.
Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
(em R$ milhões)
Lucro líquido

2018

2017

2016

288,0

298,3

358,5
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

(a)

características do processo de produção

O processo de produção de energia elétrica da Companhia engloba usinas hidrelétricas, eólicas
e solares, conforme descrito abaixo.

GERAÇÃO HIDRELÉTRICA
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, dentre outros.
Para garantir a maior eficiência na 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 para finalmente virar energia elétrica.
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 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 (sazonalidade), porque
dependem do índice pluviométrico para acumulação de água nos reservatórios, o SIN permite
captar toda a energia gerada e distribuí-la da maneira mais adequada e eficiente para atender a
demanda no país. As variações climáticas tendem a ocasionar excedente ou escassez de
produção hidrelétrica em determinadas regiões e períodos do ano. A interligação do sistema
viabiliza a troca de energia entre regiões, obtendo benefícios da diversidade das bacias
hidrográficas.
A geração de energia hidrelétrica é uma tecnologia primordialmente europeia (Áustria e
Alemanha) e profundamente conhecida e dominada pelo setor de geração brasileiro, a exemplo
da Companhia que 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.
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

Fonte: Companhia

Parque Gerador /Localização das Usinas
As usinas hídricas da Companhia 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 2.658,4 megawatts (“MW”) 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 2018 a Companhia registrou uma geração de 9.029,5 GWh.
Com um parque gerador formado por nove usinas hidrelétricas (“UHEs”) e três pequenas centrais
hidrelétricas (“PCH”), a Companhia atua no Brasil desde 1999 na geração e comercialização de
energia elétrica. Na data de publicação deste relatório, o parque gerador hidrelétrico da
Companhia possuía capacidade instalada de 2.658,4 MW e garantia física bruta para o ano de
2019 de 1.246,8 MW médios, divididos da seguinte maneira:
UHEs e PCHs

Capacidade
(em MW)
1.396,2

% Portfólio
Hídrico
52,5%

Rio Tietê (Buritama/SP)

347,4

13,1%

Rio Tietê (Promissão/SP)

264,0

9,9%

Rio Tietê (Bariri/SP)

143,1

5,4%

UHE Barra Bonita

Rio Tietê (Barra Bonita/SP)

140,8

5,3%

UHE Ibitinga

Rio Tietê (Ibitinga/SP)

131,5

4,9%

UHE Euclides da Cunha

Rio Pardo (São José do Rio Pardo/SP)

108,8

4,1%

UHE Caconde

Rio Pardo (Caconde/SP)

80,4

3,0%

UHE Limoeiro

Rio Pardo (Mococa/SP)

32,0

1,2%

PCH MogiǦGuaçu

Rio MogiǦGuaçu (MogiǦGuaçu/SP)

7,2

0,3%

PCH São Joaquim

Rio JaguariǦMirim (São João da Boa
Vista/SP)
Rio JaguariǦMirim (São João da Boa
Vista/SP)

3,0

0,1%

4,0

0,2%

2.658,4

100%

UHE Água Vermelha
UHE Nova Avanhandava
UHE Promissão
UHE Bariri

PCH São José
Total

Localização
Rio Grande (Ouroeste/SP – Iturama/MG)
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
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 42,2% do total da energia gerada pela Companhia no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
Outras três usinas estão localizadas no Rio Pardo, quais sejam Caconde (Caconde/SP), Euclides
da Cunha (São José do Rio Pardo/SP) e Limoeiro (Mococa/SP). A PCH Mogi-Guaçu (Mogi
Guaçu/SP) está instalada no Rio Mogi-Guaçu, e, no Rio Jaguari Mirim, estão instaladas as PCH’s
São Joaquim (Vargem Grande do Sul/SP) e São José (São João da Boa Vista/SP), as quais,
juntas, totalizam aproximadamente 6,1% da energia gerada pela Companhia no exercício social
findo em 31 de dezembro de 2018.
No Rio Grande, divisa dos municípios de Ouroeste, Estado de São Paulo e Iturama, Estado de
Minas Gerais, encontra-se a usina de Água Vermelha, a maior hidrelétrica da Companhia, que
respondeu por 51,8% do total de energia gerada pela Companhia no exercício social findo em
31 de dezembro de 2018.

Geração Hidrelétrica
A tabela abaixo apresenta a geração bruta medida nos três últimos exercícios sociais:
Geração
(em GWh, exceto %)
Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
Usinas Hidrelétricas

AH 2018 x 2017 AH 2017x 2016

2018

2017

2016

4.673,6

5.623,8

6.765,4

-16,9%

-16,9%

UHE Bariri

546,1

695,3

764,8

-21,5%

-9,1%

UHE Barra Bonita

465,1

574,6

631,5

-19,1%

-9,0%

UHE Caconde

168,6

281,2

366,6

-40,0%

-23,3%

UHE Euclides da
Cunha

272,0

376,0

365,4

-27,7%

2,9%

UHE Ibitinga

640,7

749,2

808,7

-14,5%

-7,4%

UHE Limoeiro

80,2

107,1

151,4

-25,1%

-29,3%

UHE Nova
Avanhandava

1.255,7

1.624,4

1.803,0

-22,7%

-9,9%

899,2

1.198,6

1.414,0

-25,0%

-15,2%

28,3

29,5

38,0

-4,0%

-22,4%

9.029,5

11.259,6

13.108,9

UHE Água Vermelha

UHE Promissão
PCHs: MogiGuaçu/São
Joaquim/São José
Energia gerada bruta
total

-19,8%

-14,1%

O volume total de energia gerada pelas usinas da Companhia, no exercício social findo em 31
de dezembro de 2018, atingiu 9.029,5 GWh, 20% inferior ao mesmo período de 2017. Essa
variação pode ser explicada principalmente pela:
x

redução de 950,2 GWh (ou 16,9%) na geração da Usina de Água Vermelha, resultado
da afluência 13,2% menor no reservatório desta usina entre os anos, que representa
52,5% da capacidade hídrica instalada da Companhia;
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x

redução de 1.035,3 GWh (ou 21,4%) na geração das usinas localizadas na Bacia do
Tietê, dada menor afluência nesta bacia de 85,7% da média de longo termo (“MLT”),
uma queda de 29,8 p.p. quando comparada à média de 2017 (115,5% da MLT); e

x

diminuição de 112,6 GWh (ou 40,0%) na geração da Usina de Caconde no ano, pela
restrição mencionada anteriormente.

O volume total de energia gerada pelas usinas da Companhia, no exercício social findo em 31
de dezembro de 2017, atingiu 11.259,6 GWh, 14% inferior ao mesmo período de 2016. Essa
variação pode ser explicada pelas afluências ocorridas no ano de 2017, desfavoráveis para
geração hídrica nas bacias em que se encontram as usinas da AES Tietê e que
consequentemente despacharam menos energia.
Em 2016 a geração atingiu 13.108,9 GWh.
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 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 2018, houve redução de 16,8% nas
indisponibilidades não programadas das UHEs e PCHs da Companhia quando comparado ao
exercício de 2017, em decorrência da continuidade das atividades coordenadas do sistema de
gestão de ativos.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, houve redução de 40% nas
indisponibilidades não programadas das UHEs e PCHs da Companhia quando comparado ao
exercício de 2016, em decorrência continuidade das atividades coordenadas do sistema de
gestão de ativos e das lições aprendidas nas manutenções gerais e modernizações na UHE
Água Vermelha retornando as últimas unidades geradoras com maior confiabilidade operacional.

Fonte: Companhia

UHEs e PCHs em operação
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UHE Água Vermelha: A usina de Água Vermelha tem capacidade instalada de 1.396,2 MW e
garantia física de 731 MW médios, possuindo seis turbinas de 232,7MW cada. A usina está
localizada no Rio Grande na divisa dos municípios de Ouroeste, Estado de São Paulo e Iturama,
Estado de Minas Gerais. O início da operação ocorreu no ano de 1978 e seu despacho é
centralizado, realizado pelo ONS, desde a criação deste órgão em 1998.
UHE Nova Avanhandava: A usina de Nova Avanhandava tem capacidade instalada de
347,4 MW e garantia física de 132,1 MW médios, possuindo 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 ONS, desde a
criação deste órgão em 1998.
UHE Promissão: A usina de Promissão tem capacidade instalada de 264,0 MW e garantia física
de 98,8 MW médios, possuindo 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 ONS, desde a criação deste órgão em 1998.
UHE Bariri: A usina de Bariri tem capacidade instalada de 143,1 MW e garantia física de
62,7 MW médios, possuindo 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 1969 e seu despacho
é centralizado, realizado pelo ONS, desde a criação deste órgão em 1998.
UHE Barra Bonita: A usina de Barra Bonita tem capacidade instalada de 140,8 MW e garantia
física de 47,8 MW médios, possuindo 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 ONS, desde a criação deste órgão em 1998.
UHE Ibitinga: A usina de Ibitinga tem capacidade instalada de 131,5 MW e garantia física de
70,3 MW médios, possuindo 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 ONS, desde a criação deste órgão em 1998.
UHE Euclides da Cunha: A usina de Euclides da Cunha tem capacidade instalada de 108,8 MW
e garantia física de 49,2 MW médios, possuindo 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 ONS, desde a
criação deste órgão em 1998.
UHE Caconde: A usina de Caconde tem capacidade instalada de 80,4 MW e garantia física de
33,2 MW médios, possuindo 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 ONS, desde a criação deste órgão
em 1998.
UHE Limoeiro: A usina de Limoeiro tem capacidade instalada de 32,0 MW e garantia física de
14,8 MW médios, possuindo duas turbinas de 16,0 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 1958 e seu despacho é centralizado, realizado pelo ONS, desde a criação deste órgão em
1998.
PCH São Joaquim: A PCH São Joaquim tem capacidade instalada de 3,0 MW e garantia física
de 1,0 MW médios, possuindo 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.
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PCH Mogi-Guaçu: A PCH Mogi-Guaçu tem capacidade instalada de 7,2 MW e garantia física de
4,0 MW médios, possuindo duas turbinas de 3,6 MW cada. A usina está localizada no Rio MogiGuaçu 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 PCH São José tem capacidade instalada de 4,0 MW e garantia física de 1,6
MW médios, possuindo duas turbinas de 2,0 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.
A determinação da garantia física é de fundamental importância para os agentes do setor elétrico.
Até 31 de dezembro de 2015, quase a totalidade da garantia física da Companhia era vendida
para a Enel, integrante do grupo econômico da Companhia até novembro de 2017. A partir de
2016, a Companhia passou a vender energia via contratos no mercado livre e mercado regulado,
influenciando os resultados da Companhia. Atualmente, a Companhia vende a maior parte da
sua garantia física no mercado livre.
No Brasil, a garantia física corresponde à quantidade de energia que uma usina pode vender em
contratos. De acordo com as regras atuais, a garantia física pode ser vendida (a) no mercado
regulado através de leilões públicos, (b) no mercado livre para outras entidades geradoras,
grandes consumidores ou empresas de comercialização de energia, e (c) no mercado de curto
prazo.
A maioria dos parceiros contratuais da Companhia no mercado livre são grandes consumidores
com uma demanda anual de energia de 3 MWm ou mais, o que lhes permite participar do
mercado livre. Além disso, a Companhia celebrou contratos de energia com clientes que se
qualificam como “consumidores especiais”, como resultado de sua demanda anual de energia
entre 500 kWm e 3 MWm. Consumidores especiais são elegíveis para participar do mercado livre
desde que comprem eletricidade de fontes alternativas incentivadas, tais como Pequenas
Centrais Hidrelétricas, usinas de biomassa ou usinas eólicas e parques solares.
A Companhia formou uma carteira de clientes considerados por ela especiais. Estes contratos
têm flexibilidades específicas para atender suas necessidades, estando estas ligadas ao
comportamento histórico de seu consumo. Níveis mais altos ou mais baixos de consumo por
parte desses clientes podem causar exposições de compra ou venda ao PLD, que pode ter um
impacto adverso nos resultados operacionais da Companhia.
A revisão ordinária da garantia física das usinas do MRE, prevista em lei, pode aumentar ou
reduzir a quantidade disponível de lastro para venda. Se a garantia física for reduzida, a
Companhia pode vender menos energia, resultando em receitas decrescentes.
De acordo com o Decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, a garantia física de um empreendimento
de geração, definida pelo MME e constante do contrato de concessão ou ato de autorização,
corresponderá às quantidades máximas de energia associadas ao empreendimento, que
poderão ser utilizadas para comercialização.
Por sua vez, o mesmo Decreto, determina que o MME, mediante critérios de garantia de
suprimento propostos pelo Conselho Nacional de Política Energética (“CNPE”), disciplina a forma
de cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração, a ser efetuado pela Empresa de
Pesquisa Energética (“EPE”), por meio de critérios gerais de garantia de suprimento.
Vale ressaltar, que de acordo com o Decreto 2.655/1998, as revisões ordinárias de garantia física
de usinas hidrelétricas devem ocorrer a cada 5 anos ou em decorrência de fato relevante. As
referidas revisões não poderão implicar redução superior a 5% do valor estabelecido na última

PÁGINA: 101 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
revisão, limitadas as reduções, em seu todo, a 10% do valor de base, constante do respectivo
contrato de concessão, durante a vigência deste.
A última revisão aconteceu em 04 de maio de 2017, quando a ANEEL publicou a Portaria
178/2017 com a definição dos valores de garantia física de acordo com a revisão ordinária que
entrou em vigência em 01 de janeiro de 2018. O novo montante de garantia física, convencional
e incentivada, das usinas hidrelétricas da AES Tietê Energia sofreu uma redução de 2,4%
(31,1MWm) em linha com a revisão do restante dos geradores do MRE que foi de 2,3%.

Plano de Contingência para Barragens
As barragens são periodicamente monitoradas através de instrumentos instalados em sua
estrutura, além de inspecionadas e avaliadas por equipe técnica especializada. Neste processo
também são empregadas novas tecnologias para auxilio da inspeção, como drones subaquáticos
e aéreos. Em linha com o estabelecido na Resolução 696/2015 da ANEEL, a AES Tietê
desenvolveu e distribuiu as defesas civis municipais os Plano de Ação de Emergência PAE, que
são procedimentos técnicos e administrativos para auxiliar os órgãos de defesa civil na
elaboração dos planos de contingências municipais para atendimento a situações que envolvam
emergência com as barragens. Hoje, para este tipo de evento, a Companhia é assegurada pela
Tokyo Marine e AIG Seguros Brasil.
A ruptura estrutural de barragens está contida no Mapa de Riscos da Companhia e é classificada
como: ALTO impacto e BAIXA probabilidade, atingindo um rating médio. O risco é classificado
como de baixa probabilidade, devido ao fator de segurança de projeto (decamilenar) e aos planos
de prevenção e controle implementados (instrumentação, inspeções e manutenção). O risco é
monitorado por meio do Plano de Segurança de Barragens, processo contínuo de inspeção das
barragens e vertedouros e manutenção em caso de necessidade. A Companhia atualmente é
assegurada pela Tokyo Marine. Para maiores detalhes sobre esse risco, consultar item 4.1 deste
formulário.
Manutenções dos ativos físicos das usinas hidrelétricas
A Companhia 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 e cumprir as metas de disponibilidade das usinas, conforme os requisitos do ONS e
da ANEEL, maximizando a receita com geração acima da garantia física advinda do Mecanismo
de Realocação de Energia (“MRE”). As principais atividades de manutenção incluem:
x

A manutenção das eclusas das usinas acontece bianualmente e contempla reforma das
comportas, aquedutos, câmara da eclusa, porta jusante e montante, equipamentos assim
como um tratamento anticorrosivo e pintura.

x

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. Tal manutenção ocorre a cada 6 (seis) anos.

x

Por fim, acontece uma manutenção preventiva periódica geral e modernização, que
acontece a cada 20 ou 30 anos. Esta manutenção inclui a desmontagem do gerador,
turbina e equipamentos auxiliares, a atualização tecnológica ou modernizações de
equipamentos e sistemas, recuperações e a troca de equipamentos com desgaste.
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x
Em 2018, a Companhia gastou R$53 milhões com a modernização e manutenção de
suas usinas e eclusas.
x
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
ONS, conforme descrito abaixo:
x

Manutenção preventiva anual (inspeções e pequenas intervenções de 5 dias) – entre
7.800 e 9.600 horas, com custo aproximado de R$150 mil;

x

Manutenção preventiva periódica trienal (inspeções e intervenções de 20 dias) – entre
23.500 e 29.000 horas, com custo aproximado de R$300 mil;

x

Manutenção preventiva periódica hexaenal (inspeções e intervenções de 40 dias) – entre
47.500 e 58.000 horas, com custo aproximado de R$600 mil;

x

Manutenção preventiva periódica dozenal (inspeções e intervenções de 60 dias) – entre
94.500 e 115.500 horas, com custo aproximado de R$1 milhão; e

x

Manutenção preventiva periódica geral (intervenções de 8-12 meses) – 160.000 horas
para turbinas do tipo Kaplan e 250.000 horas para turbinas do tipo 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 Companhia, no entanto, cabe-se ressaltar que as condições
operacionais e hidrológicas do SIN e orientações do ONS são consideradas no planejamento
das mesmas. A Companhia é certificada pela norma ISSO 55.001 de gestão de ativos.

GERAÇÃO EÓLICA
Para a implantação de uma usina eólica, entre os muitos critérios avaliados, podemos citar a
localização do empreendimento (região que proporciona o melhor aproveitamento do recurso
eólico), as características do recurso eólico (como velocidade, direção e índice de turbulência,
para adequabilidade da turbina a ser utilizada no empreendimento), topografia da região, áreas
de restrição sócio ambientais (tais como cavernas, áreas de preservação permanentes, áreas
indígenas), etc.
O layout (posição das turbinas da usina) do parque é desenhado de forma a maximizar a
densidade de turbinas dentro da mesma área, sem que haja perda de vida útil ou estresse
mecânico por interferência das próprias máquinas da usina (esteira interna do parque), além de
buscar a maior geração de energia possível. As máquinas são posicionadas em linhas, uma ao
lado da outra (respeitando os limites de espaçamento aceitável pelo fabricante), de forma que,
dadas as limitações do terreno, a linha de máquinas fique o mais perpendicular possível em
relação à direção predominante do vento. O vento possui uma sazonalidade natural, variando
com a época do ano e posição geográfica da usina, de acordo com os fenômenos atmosféricos
atuantes em cada estação.
Ao passar pela turbina, a massa de ar faz movimentar o conjunto de pás do aerogerador,
varrendo uma área delimitada pelo comprimento das pás, perdendo assim parte de sua energia
cinética. Esse movimento é transferido para uma caixa multiplicadora que, por sua vez, tem o
papel de converter a baixa rotação das pás em alta rotação para o eixo do gerador, responsável
por converter essa energia cinética em energia elétrica.
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O aerogerador possui ainda um conjunto de sensores de medição de velocidade e direção do
vento, além de sistemas de controle que permitem ao aerogerador rotacionar o eixo do rotor, de
forma a se manter o mais perpendicular possível em relação à direção do vento. Outro conjunto
de controle é responsável por variar a angulação das pás em relação ao vento, para que o
conjunto consiga manter a geração nominal a partir de uma certa velocidade.
Após a conversão da energia cinética do vento em energia elétrica pelo processo descrito acima,
a energia elétrica produzida em cada um dos 230 aerogeradores do Complexo Eólico Alto Sertão
II é coletada através das redes de média tensão internas e encaminhada para um transformador
elevador quando então escoa pelas linhas de transmissão conectadas ao SIN, a partir de onde
flui para os circuitos de carga sendo entregue 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 SIN. Este sistema de produção e transmissão de energia elétrica,
coordenado pelo ONS, permite às diferentes regiões do país o intercâmbio de energia entre si.
Como as usinas eólicas estão sujeitas a intermitência, pois estão sujeitas a variabilidade do
regime de ventos, o SIN dá preferência ao despacho dessa fonte e permite captar toda a energia
gerada e transmiti-la da maneira mais adequada por todo o território abrangido pelo SIN. As
variações climáticas tendem a ocasionar excedente ou escassez de produção eólica em
determinadas regiões e períodos do ano. A interligação viabiliza a troca de energia entre regiões,
mitigando tais efeitos.
Localização das Plantas Eólicas
As plantas eólicas da Companhia estão localizadas na região sudoeste da Bahia, nos municípios
de Pindaí, Caetité, Guanambi e Igaporã. Ao todo, as eólicas somam 386,0 MW de capacidade
instalada (quantidade de energia que pode ser gerada a cada hora pelo complexo de usinas em
máxima potência).

Fonte: Companhia
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Plantas eólicas em operação
Hoje a Companhia possui um complexo eólico em operação. O Complexo Eólico Alto Sertão II é
composto de 15 centrais eólicas e 230 aerogeradores. As informações operacionais do
complexo, na data desse formulário, são detalhadas na tabela abaixo:
Central

Capacidade
Número de
aerogeradores
(MW)

Início da
operação

Garantia Física
(MWmed)

Central Eólica Caetité

30,24

18

01/01/2016

16,60

Central Eólica Serra do Espinhaço

18,48

11

01/01/2016

10,60

Central Eólica Espigão

10,08

6

01/01/2016

5,80

Central Eólica Pelourinho

21,84

13

01/01/2016

12,40

Central Eólica Borgo

20,16

12

01/01/2016

10,40

Central Eólica Da Prata

21,84

13

11/10/2014

10,10

Central Eólica Araçás

31,86

19

11/10/2014

15,50

Central Eólica Ventos do Nordeste

23,52

14

11/10/2014

10,10

Central Eólica Tanque

29,92

18

11/10/2014

13,90

Central Eólica Maron

30,24

18

04/03/2015

12,50

Central Eólica Pilões

30,24

18

04/03/2015

11,40

Central Eólica Morrão

30,24

18

11/10/2014

16,10

Central Eólica Seraíma

30,24

18

11/10/2014

17,50

Central Eólica Ametista

28,56

17

04/03/2015

11,40

Central Eólica Dourados

28,56

17

04/03/2015

10,40

Total

386,00

230

-

184,70

Manutenções dos ativos físicos das centrais eólicas
A Companhia 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 centrais, conforme os requisitos do ONS e
da ANEEL, e maximizar a receita com geração acima da garantia física.
As principais atividades de manutenção incluem:
x

A manutenção dos aerogeradores por meio de um contrato com a GE para manutenções
preventivas (periodicidade semestral – chamadas de manutenção Low Wind e
manutenção High Wind) aonde são efetuados testes e trocas de peça preventivamente
conforme os manuais do fornecedor. Além das manutenções preventivas a GE faz as
manutenções corretivas que podem ser necessárias ao longo do ano, mantendo uma
equipe nas dependências dos parques; e

x

A manutenção das subestações e linhas de transmissão que é feita por meio de contrato
com a empresa Engelmig. Da mesma forma que com a GE, a Companhia possui
atividades corretivas e preventivas que são executadas pela Engelmig. A Companhia
realiza suas manutenções preventivas são feitas conforme a tabela abaixo:

PÁGINA: 105 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
Atividade

Periodicidade

Inspeção em transformadores unitários

Trimestral

Inspeção nos Grupos Motores Geradores

Semanal, mensal e semestral

Inspeção em Subestações

Mensal, semestral e anual

Inspeção em banco de baterias e painéis das
Subestações

Mensal e semestral

Termovisão em linhas de transmissão

Semestral

Termovisão em circuitos das Subestações

Trimestral

Termovisão em transformadores unitários

Trimestral

Manutenção preventiva em religadores

Bienal

Manutenção preventiva em Subestações

Anual

Manutenção preventiva nos Grupos Motores
Geradores

Anual

Medição SPDA Subestações

Anual

Inspeção em linhas de transmissão

Trimestral

Manutenção preventiva nos disjuntores

Bienal

Coleta e análise de óleo dos transformadores
unitários

Semestral

Coleta e análise de óleo dos transformadores
principais das Subestações

Anual

Contratos de Cessão de Uso
Outro ponto a se destacar é referente a geração de renda passada para famílias na região. A
Companhia tem cerca de 200 contratos de cessão de uso de instalação de aerogeradores,
subestações e área de influência que proporcionam uma renda mensal bruta de cerca de R$235
mil aos proprietários das terras aonde estão localizados os ativos do Complexo Eólico Alto Sertão
II. Além disso, a Companhia possui investimentos em comunidades locais.
Índices de Geração Eólica
A tabela abaixo apresenta a geração bruta medida no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018 e entre o período iniciado em 01 de agosto de 2017 (quando foi adquirido o
Complexo Eólico Alto Sertão II) e 31 de dezembro de 2018:
Produção (GWh)
Usinas Eólicas
Energia Gerada Bruta

Exercício social encerrado Exercício social iniciado em
em 31 de dezembro de 01 de agosto e encerrado em
2018
31 de dezembro de 2017
1.541,4

699,9

Central Eólica Caetité

157,2

71,5

Central Eólica Serra do Espinhaço

91,1

40,6

Central Eólica Espigão

50,2

23,2

Central Eólica Pelourinho

104,5

45,2

Central Eólica Borgo

102,6

46,9

Central Eólica Da Prata

90,1

31,3
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Central Eólica Araçás

101,9

46,5

Central Eólica Ventos do Nordeste

96,4

46,1

Central Eólica Tanque

116,0

54,2

Central Eólica Maron

111,1

54,4

Central Eólica Pilões

90,1

46,6

Central Eólica Morrão

124,7

53,7

Central Eólica Seraíma

128,4

52,4

Central Eólica Ametista

91,7

45,2

Central Eólica Dourados

85,2

42,0

Existência de seguros dos ativos físicos das usinas hidrelétricas e eólicas
Em linha com a política de contratação de seguros da Companhia, contratou-se apólice de
seguro de Riscos 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 31 de dezembro de 2018 até 31 de dezembro de 2019, e tem limite
máximo de indenização de R$3,750 bilhões e estão seguradas a Companhia e demais empresas
do grupo AES Brasil.
GERAÇÃO SOLAR
No projeto de implantação de uma usina fotovoltaica, muitos critérios são avaliados para
adequabilidade das placas solares a ser utilizada no empreendimento, tais como localização do
empreendimento, topografia da região, altitude, temperatura média anual, radiação solar, nível
de poluição atmosférica, velocidade dos ventos, climatologia e restrições sócio ambientais na
área.
A usina fotovoltaica é concebida de forma a aproveitar da melhor maneira possível o recurso
solar da região. O layout da planta (posição das placas solares) é desenhado de forma a
maximizar o recurso fotovoltaico em cada estação, que possui um ciclo diurno, apresentando
radiações mais intensas no meio deste período.
Ao incidir a radiação solar, as placas fotovoltaicas geram uma corrente contínua que é conduzida
até o String Box (dispositivo de proteção contra curtos circuitos ou panes elétricas). O String Box
é conectado ao Inversor (dispositivo que converte a corrente contínua em alternada). Saindo do
inversor, a energia gerada segue para subestação local através de uma rede de média tensão
interna (34,5kV) onde a tensão é elevada através de um transformador elevador (138kV) e a
partir daí conduzida em linhas de transmissão para conexão em uma subestação de transmissão
do SIN de onde é destinada para as redes de distribuição chegando ao consumidor final. A usina
fotovoltaica possui ainda um conjunto de sensores de medição de radiação solar e temperatura
que permitem o acompanhamento contínuo do recurso fotovoltaico.
A energia produzida nas usinas no Brasil não necessariamente tem um destino específico, sendo
destinada ao SIN para permitir o intercâmbio de energia entre as diferentes regiões do país.
Como as usinas fotovoltaicas estão sujeitas a intermitência em decorrência da variabilidade da
incidência solar devido a condições climáticas, o SIN dá preferência ao despacho dessa fonte e
permite captar toda a energia gerada e transmiti-la da maneira mais adequada por todo o
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território por ele abrangido. As variações climáticas tendem a ocasionar excedente ou escassez
de produção fotovoltaica em determinadas regiões e períodos do ano. A interligação viabiliza a
troca de energia entre regiões, mitigando tais efeitos.
Localização das usinas fotovoltaicas
As usinas fotovoltaicas da Companhia estão localizadas na região Central de São Paulo, no
município de Guaimbê. Ao todo, as usinas fotovoltaicas somam 150 MW de capacidade
instalada.

Fonte: Companhia e Atlas Brasileiro de Energia Solar

Usinas fotovoltaicas em operação
O Complexo Guaimbê é composto de 5 usinas e 557.490 placas fotovoltaicas, conforme o quadro
abaixo:
Usina

Número de placas

Usina Guaimbê I

Capacidade
(MW)
30

111.498

Início da operação
comercial
13/03/2018

Usina Guaimbê II

30

111.498

06/02/2018

Usina Guaimbê III

30

111.498

03/10/2018

Usina Guaimbê IV

30

111.498

26/04/2018

Usina Guaimbê V

30

111.498

13/04/2018

Total

150

557.490

Manutenções dos ativos físicos das usinas fotovoltaicas
A Companhia possui um programa de manutenção que visa manter a sua 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.
6º LER 2014

6º LER 2014

Usina

Garantia Física (MWmed)

Guaimbê 1

5,90

Guaimbê 2

5,90

Guaimbê 3

5,90

Guaimbê 4

5,90

Guaimbê 5

5,90
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A manutenção preventiva dos equipamentos da usina fotovoltaica é realizada pela Companhia,
sendo que as manutenções corretivas, quando por motivo de garantia dentro dos termos do
Acordo de Investimento celebrado com a Cobra do Brasil em 21 de setembro de 2017, são
realizadas pelo fornecedor do respectivo equipamento e acionados pela Cobra do Brasil. A tabela
abaixo demonstra a periodicidade da manutenção preventiva realizada pela Companhia:
Atividade

Periodicidade

Banco de baterias

Mensal, semestral e anual

Retificador

Mensal, semestral e anual

Painéis - Cubículos

Quinzenal, mensal, semestral e anual

Sala de cabos - bandeja

Semestral e anual

Painéis Medição para Faturamento

Mensal, semestral e anual

Painéis - QDC1, QDC2, QDE, QDN

Mensal, semestral e anual

BARRA

Quinzenal, mensal, semestral e anual

Índices de Geração Fotovoltaica
A tabela abaixo apresenta a geração bruta medida no período entre 4 de setembro 2018, quando
da aquisição do Complexo Solar Guaimbê, e 31 de dezembro de 2018:
Produção (MWh)
Complexo Solar Guaimbê

Período iniciado em 4 de setembro de 2018 e
encerrado em 31 de dezembro de 2018

Energia Total Gerada

88.321,6

Usina Guaimbê 1

17.683,7

Usina Guaimbê 2

18.161,0

Usina Guaimbê 3

15.886,8

Usina Guaimbê 4

18.236,5

Usina Guaimbê 5

18.373,5

(b)

características do processo de distribuição

A Companhia não é responsável pela distribuição de energia elétrica 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 SIN, as quais são
reguladas pelas normas de funcionamento do setor instituídas pela ANEEL.
As atividades de distribuição de energia são reguladas pela Resolução Normativa ANEEL nº 414,
de 9 de setembro de 2010, ou resolução posterior que venha a sucedê-la, que estabelece as
condições gerais de fornecimento de energia elétrica e as atividades de transmissão pela
Resolução Normativa ANEEL nº 442, de 26 de julho de 2011, ou resolução posterior que venha
a sucedê-la.
Conforme estabelecido no item 7.5 desse Formulário de Referência, cabe às geradoras a
assinatura dos contratos com o ONS para uso da rede de transmissão, mediante pagamento de
tarifas, conhecidas como Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (“TUST”). No caso da
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Companhia, a Usina de Água Vermelha está conectada diretamente à rede básica, estando então
sujeita ao pagamento da TUST. Destaca-se que caso a geradora esteja conectada diretamente à
rede de distribuição, como é o caso das demais usinas da Companhia, caberá à Companhia o
pagamento de uma Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (“TUSD Geração”) por cada ponto
de conexão.

(c)

características dos mercados de atuação

A Companhia atua no mercado brasileiro de geração de energia elétrica, com a exploração de
fontes hídricas, eólicas e solares. Segundo informações da ANEEL, em 12 de março de 2019, o
Brasil possuía no total 7.417 empreendimentos em operação, com 163,7 GW de potência
instalada, sendo 64% provenientes de hidrelétricas (incluindo PCHs, CGUs, UHEs e CGHs), 25%
de termoelétricas, 1% de energia termonuclear, 9% de energia eólica e 1% de energia 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:
Empreendimentos em Operação – março/2019
Tipo

Quantidade

Potência Outorgada
(kW)

%

CGH

698

706.876

0,43

CGU

1

50

0,00

EOL

601

14.775.293

9,02

PCH

425

5.174.756

3,16

UFV

2.465

2.066.469

1,26

UHE

217

98.581.478

60,21

UTE

3.008

40.424.545

24,69

UTN

2

1.990.000

1,22

Total

7.417

163.719.467

100,00

Fonte: ANEEL (http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm)

Legenda: (i) CGH: Central de Geração Hidrelétrica; (ii) CGU: Central Geradora Undi-elétrica; (iii)
EOL: Usinas Eólicas; (iv) PCH: Pequenas Centrais Hidroelétricas; (v) UFV: Central Geradora
Solar Fotovoltaica; (vi) UHE: Usina Hidrelétrica; (vii) UTE: Usinas Termelétricas; (viii) UTN:
Usinas Termonucleares.
Dados do Ministério de Minas e Energia (MME) preveem certa alteração na matriz energética
brasileira nos próximos anos, conforme tabela abaixo:
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(em MW)
Fonte

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

135.275

139.329

140.297

141.463

147.000

150.998

155.534

159.874

164.171

98.188

101.854

101.854

101.916

102.058

102.176

102.732

103.092

103.410

Outras
Renováveis

37.088

37.474

38.442

39.547

44.942

48.822

52.802

56.782

60.762

PCH e
CGH

6.360

6.553

6.715

6.751

7.168

7.518

7.968

8.418

8.868

Eólica

14.951

15.069

15.171

15.351

18.672

20.672

22.672

24.672

26.672

Biomassa

13.581

13.595

13.724

13.806

14.463

14.993

15.523

16.053

16.583

Solar
Centralizada

2.196

2.258

2.832

3.639

4.639

5.639

6.639

7.639

8.639

Não
Renováveis

23.453

25.255

26.559

26.559

28.506

30.977

30.012

31.210

31.980

Urânio

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

3.395

3.395

Gás Natural

12.939

14.454

15.759

15.759

17.898

21.352

21.870

21.870

23.021

Carvão

3.420

3.420

3.420

3.420

3.420

3.420

3.420

3.420

3.420

Óleo
Combustível

3.696

3.696

3.696

3.696

3.696

3.262

1.780

1.749

1.368

1.408

1.694

1.694

1.694

1.502

952

952

776

776

204

1.305

3.997

7.762

7.762

13.142

Renováveis
Hidro

Óleo Diesel
Alternativa
Indicativa
Total do SIN
Itaipu 50Hz
Total
Disponível

158.728

164.583

166.856

168.227

176.812

185.972

193.308

198.846

209.294

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

165.728

171.583

173.856

175.227

183.812

192.972

200.308

205.846

216.294

Fonte: PDE 2018-2027

A evolução da capacidade instalada brasileira prioriza fontes renováveis tais como eólica, solar
e hidroelétrica. A expansão da fonte hidrelétrica, por sua vez, está concentrada no Norte do país,
em bacias pouco exploradas. Ao mesmo tempo, o crescimento da fonte eólica está concentrado
especialmente no Nordeste e no Sul do Brasil e deve, conforme as tabelas acima, saltar de uma
representatividade de 7,6% da matriz brasileira em 2019 para 9,9% em 2026, ressaltando a
crescente importância de tal fonte para o país.
O gráfico abaixo apresenta a expansão da capacidade instalada do Brasil:
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Fonte: PDE 2018-2027

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, o Brasil visa garantir que as hidrelétricas sejam construídas atendendo
às exigências do desenvolvimento sustentável. Não obstante, fontes alternativas como a eólica
e a solar têm ganhado espaço, com significativo aumento de participação na matriz seguindo
grande queda nos custos de implantação e desenvolvimento tecnológico, além de seu baixo
impacto ambiental e facilidade de construção.
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
x

Produtores cuja outorga de concessão específica que a energia produzida se destina ao
serviço público de eletricidade;

x

Produtores independentes (assumem o risco da comercialização de eletricidade com
distribuidoras ou diretamente com consumidores livres); e

x
Autoprodutores (produção de energia para consumo próprio, podendo o excedente ser
comercializado mediante autorização).
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O gráfico abaixo representa a capacidade operacional de geração de energia (kW) em 12 de
março de 2019:

Fonte: PDE 2018-2027

Empreendimentos de Geração
A Companhia possui usinas hidrelétricas localizadas nos Estados de São Paulo, as quais
totalizam 2.658,4 MW de capacidade instalada. Em 2017, foi adicionado ao portfólio o Complexo
Eólico Alto Sertão II que contém 15 SPEs localizado na Bahia, com capacidade instalada de
386,1 MW. Além disso, a Companhia também entrou no segmento de geração a partir de fontes
solares com a conclusão da aquisição do Complexo Solar Guaimbê, com 150,0 MW de
capacidade instalada, em setembro de 2018. Adicionalmente, formou o Complexo solar
Ouroeste, com a aquisição da Planta Solar Boa Hora (Fase 1), em agosto 2017, e a
comercialização da Planta AGV Solar (Fase 2) em leilão em dezembro de 2017. Com a conclusão
total prevista para o segundo semestre de 2019, o complexo possui 144,1 MW de capacidade
instalada.
No total, incluindo os ativos em construção, a Companhia representa 2,0% da capacidade
instalada total no Brasil, segundo dados da ANEEL atualizados em 15 de março de 2019.
(ii)

condições de competição nos mercados

Concorrência
Conforme dados da ANEEL, a Companhia figura como uma das maiores empresas de geração
de energia elétrica do Brasil, com base em sua capacidade instalada.
Considerando que aproximadamente 100% de garantia física da Companhia estava contratada
até 31 de dezembro de 2015 por meio do Contrato de Venda de Energia com a Enel, não havia
impacto relevante que pudesse afetar adversamente os seus resultados operacionais e
participação de mercado.
A partir de 2016, 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 brasileiro, são: empresas do Grupo
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Eletrobras, Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), usinas do grupo Petrobras e
Companhia Paranaense de Energia (Copel), além das seguintes empresas que possuem
controle privado e/ou estrangeiro: Engie Brasil Energia, CPFL Energia, CTG, Grupo Neoenergia,
Companhia Energética de São Paulo (CESP), SPIC e Energias do Brasil.
Cabe ressaltar que a Companhia pode atuar no Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”), por
meio de Leilões Regulados e no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”), 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. Além disso, a
Companhia pode liquidar eventual saldo de energia excedente no mercado à vista da Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), seguindo o preço semanal calculado pela
mesma por meio de um modelo matemático (Preço de Liquidação das Diferenças, “PLD”). A
concorrência afeta diretamente preços nos leilões do ACR e na negociação de contratos
bilaterais. No caso do mercado à vista, ela tem apenas um efeito indireto, pois a oferta e a
demanda do sistema são fatores considerados pela CCEE no cálculo do PLD, cabendo às
empresas geradoras aceitarem ou não um preço já determinado e revisto semanalmente. Os
leilões do ACR podem ser tanto Leilões de Energia Nova (“LEN”), Leilões de Energia de Reserva
(“LER”) e Leilões de Energia Existente (“LEE”). Os leilões ainda são a principal forma de
contratação de energia elétrica no Brasil e são realizados pela CCEE, por delegação da ANEEL,
se utilizando do critério de menor tarifa para a definição dos vencedores. A Companhia possui
contratos no mercado regulado para seus ativos da fonte eólica e solar, obtidos em tais leilões
no passado. A Companhia também pode participar em futuros leilões para potenciais projetos de
expansão ou para vender parte de sua futura geração de energia elétrica descontratada.
Já o ACL, mercado no qual a Companhia iniciou sua atuação em 2016, oferece uma alternativa
para os leilões. Ele é composto por geradores, comercializadores e consumidores livres, que
podem contratar energia diretamente da fonte, sem passar pelo processo tarifário das
distribuidoras.
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, Estado e/ou Município no qual o projeto
esteja localizado (por exemplo: regime especial de incentivos para o desenvolvimento da
infraestrutura (“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 Companhia ainda estão em fase de desenvolvimento, a Companhia não se
beneficiou de subsídios e/ou benefícios fiscais até 31 de dezembro de 2018.
Reconhecimentos
x

Índice de Sustentabilidade Empresarial (“ISE”) da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
Carteira 2019: inclusão na carteira pelo 11º ano consecutivo. A Companhia faz parte da
carteira do ISE desde 2008 e o reconhecimento ocorre todos os anos no mês de
novembro;

x

A Companhia 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 PCHs,
incluindo gestão de reservatórios, processos de geração de energia e de suporte. A
entrega oficial do certificado, em evento da Câmara Americana (“AMCHAM”), aconteceu
em 21 de maio de 2015. Em 2018, a Companhia conquistou a recertificação;
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x

A Companhia foi reconhecida pela revista Você S.A. como uma das Melhores Empresas
para se Trabalhar em 2016, 2017 e 2018;

x

A Companhia foi reconhecida pelo Guia EXAME de Sustentabilidade em 2018 como uma
das empresas mais sustentáveis do setor de energia e o reconhecimento ocorre todos
os anos no mês de novembro;

x

A Companhia foi reconhecida com o Troféu Transparência pela clareza na divulgação de
demonstrações contábeis pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade (“Anefac”) e o reconhecimento ocorreu em 08 de agosto
de 2018;

x

No 5º Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico (“Egaese”), a
Companhia alcançou o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Gestão de Ativos nas
categorias “Gestão estratégica” e o terceiro lugar em “Tecnologia e inovação em gestão
de ativos”. O reconhecimento foi feito em 25 de setembro de 2018;

x

A Companhia foi certificada em 2017 pelo Programa Brasileiro do Greenhouse Gas
Protocol (GHG Protocol) pela realização, publicação e verificação externa de inventário
de emissões de gases do efeito estufa; e

x

As usinas hidrelétricas de Caconde, Euclides da Cunha e Nova Avanhandava foram
selecionadas para o prêmio de líderes de desempenho no benchmarking GSK Hydro®,
realizado pela consultoria americana Navigant Research em 2018, sendo que a usina
Caconde foi ganhadora.

(d)

eventual sazonalidade

O despacho das usinas hidrelétricas da Companhia (com exceção das PCHs) é determinada
pelo 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 Companhia, 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
Companhia, uma vez que as determinações de despacho são definidas pelo ONS, de acordo
com as necessidades do SIN.
Em 2016 e 2017, para fins de MRE, a Companhia seguiu o perfil médio de sazonalidade das
usinas hidrelétricas participantes do MRE, para a maioria de suas usinas. Para 2018, a estratégia
de sazonalização da garantia física adotada pela Companhia buscou otimizar a margem
comercial e diminuir a volatilidade ao longo do ano frente ao risco hidrológico. No primeiro
trimestre de 2018 foram deslocados ~109 MWm para o terceiro trimestre, em função da esperada
elevação dos preços no mercado spot entre os períodos devido: (i) à transição do período úmido
para o período seco; e (ii) aos níveis relativamente baixos dos reservatórios brasileiros. No ano,
essa estratégia incrementou a margem da Companhia em R$ 28,8 milhões quando comparada
ao cenário seguindo a sazonalização do MRE. A sazonalização da garantia física das usinas
possui impacto direto no desempenho operacional da Companhia e por isso uma estratégia
acertada é um diferencial competitivo importante no setor de atuação.
A adição de fontes renováveis ao portfólio da Companhia também tem objetivo de minimizar o
impacto da sazonalidade da fonte hídrica em seu portfólio, já que as novas fontes possuem perfis
diferentes de sazonalidade de seus recursos. Com a adição do Complexo Eólico Alto Sertão II
ao seu portfólio, a Companhia buscou a complementariedade de suas fontes. A geração eólica
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varia principalmente de acordo com a velocidade do vento da região em que o parque eólico está
localizado. Os parques do Complexo Eólico Alto Sertão II estão localizados na região Nordeste,
onde a curva de sazonalidade de vento é mais forte principalmente em meados do segundo e
terceiro trimestres, que são períodos de seca na região sudeste, onde estão as usinas da
Companhia.
A adição de Complexos solares ao portfólio também busca balancear o portfólio e complementar
a geração em períodos de sazonalidade distinta. Hoje, a Companhia possui em operação o
Complexo Solar Guaimbê e a primeira fase do Complexo Solar Ouroeste, sendo que a segunda
fase deste complexo tem previsão de início de operação para o segundo semestre de 2019.
Segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar de 2017, diferente das fontes convencionais, a
energia solar é temporalmente intermitente, o que significa que a variabilidade do recurso se dá
em razão da sua forte relação com as condições meteorológicas do local. A localização da maior
parte do território brasileiro na região intertropical torna a energia solar uma das fontes com maior
potencial de crescimento no país, dado que a duração da incidência da irradiação é bastante
constante.
A estratégia de sazonalização diferenciada da garantia física hidráulica aliada à adição de fontes
complementares ao portfólio de geração da Companhia visam mitigar impactos associados ao
risco hidrológico. Para maiores informações sobre os riscos da Companhia, vide item 4.1 deste
Formulário de Referência.
(e)

principais insumos e matérias primas, informando:

(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
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 infraestrutura 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 a construção de usinas solares fotovoltaicas, os principais equipamentos utilizados são os
módulos fotovoltaicos (normalmente feitos de silício cristalino), os inversores de frequência, os
materiais para construção de subestação e linhas de transmissão e as estruturas de suporte dos
módulos fotovoltaicos, que podem ser do tipo fixa ou do tipo “seguidor solar”. Para instalação
desses equipamentos, é contratada uma empresa ou consórcio integrador (EPC – Engineering,
Procurement and Construction), que ficará encarregado das obras civis e montagem dos
equipamentos da Usina. Todos esses processos de contratação não estão sujeitos a controle ou
regulamentação governamental.
A Companhia possui alto poder de negociação com fornecedores de equipamentos fotovoltaicos,
pelo fato da controladora da Companhia estar desenvolvendo usinas solares em diversos outros
países, despertando grande interesse dos fornecedores em ter a Companhia em sua carteira de
clientes, aumentando o poder de negociação e redução de preços nessas aquisições, tornando
os projetos da Companhia mais competitivos,
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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 atividade, existem poucos grandes fornecedores, o que limita a
concorrência, com consequente volatilidade de preços. Em agosto de 2017, a Companhia
assumiu a operação de um parque eólico, inicialmente utilizando os contratos de manutenção do
antigo operador. Para este mercado, no caso de materiais de reposição, a Companhia está
restrita aos fabricantes originais dos equipamentos, e para serviços de reparos a Companhia já
encontrou alternativas nacionais do mercado. A contratação destes fornecedores não está sujeita
a controle ou regulamentação governamental.
Para mitigar o risco de exposição a um único fornecedor para a construção de novas usinas, os
processos de cotação da Companhia para peças ou serviços têm pelo menos três fornecedores,
que tem histórico satisfatório em trabalhos com a Companhia ou podem fornecer referencias de
projetos bem-sucedidos em outras companhias. Os termos e condições para cada contrato de
fornecimento dependem da natureza do fornecedor de bens ou serviços. Além disso, estamos
focados no desenvolvimento de parcerias com diversos fornecedores estratégicos, com o
objetivo de garantir que tenhamos acesso a fornecedores confiáveis e altamente qualificados,
aos quais podemos recorrer para nossos projetos estratégicos de expansão.
(iii)

eventual volatilidade em 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 seja de origem internacional). No
entanto, importante destacar que os preços são reajustados de acordo com os contratos e/ou
propostas comerciais vigentes.
A volatilidade de preços em usinas solares é observada principalmente nos módulos
fotovoltaicos, por ser uma tecnologia em constante desenvolvimento e pelo fato de seus preços
variarem de acordo com a oferta e demanda do mercado global. Há também variações de acordo
com o câmbio, pois grande parte dos equipamentos que compões a Usina Solar são importados.
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O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
Considera-se como marco inicial da reforma do Setor Elétrico Brasileiro a Lei n° 8.631, de 4 de
março de 1993, 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, de 7 de julho de 1995 (“Lei nº
9.074/1995”), 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 RESEB”), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (“MME”). Os trabalhos do Projeto RESEB 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 Agência
Nacional de Energia Elétrica (“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 (artigo 20, parágrafo 1º, da Constituição Federal). O acervo e a
administração dos assuntos vinculados ao uso das águas, de competência do antigo DNAEE,
não foram transferidos para 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:
x

a criação de um órgão autorregulado responsável pela operação do mercado de energia
de curto prazo, ou o Mercado Atacadista de Energia Elétrica (“MAE”) (substituído
posteriormente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”)), que
substituiu o sistema anterior de preços de geração e contratos de fornecimento
regulados;
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x

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;

x

a criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”), uma entidade de direito
privado sem fins lucrativos responsável pela administração operacional das atividades
de geração e transmissão do Sistema Interligado Nacional (“SIN”);

x

o estabelecimento de processos de licitação pública para concessões para construção e
operação de usinas de energia elétrica e instalações de transmissão;

x

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

x

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

x

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:
x

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

x

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 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
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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, a 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 CCEE substitui os antigos
MAE 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:
x

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”).

x

Os agentes de geração, sejam concessionários de serviços 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. 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.

x

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.
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x

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

x

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.

x

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

x

Exclusão da Eletrobrás e de suas subsidiárias do Plano Nacional de Desestatização
(programa criado pelo governo em 1990), visando 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.
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.
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Até dezembro de 2018, consumidores potencialmente livres eram 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 nº 9.074/1995. 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. No entanto, em 29 de dezembro de 2018,
foi publicada a Portaria nº 514/2018, que diminui os limites de carga para contratação de energia
elétrica por parte dos consumidores e, com isso, amplia o acesso ao mercado livre. Segundo o
texto da norma, a partir de 1º de julho de 2019, os consumidores com carga igual ou superior a
2.500 kW, atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra de energia elétrica a
qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado
Nacional. A portaria também dispõe que a partir de 1º de janeiro de 2020, os consumidores com
carga igual ou superior a 2.000 kW, atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra
de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica
do Sistema Interligado Nacional.
Uma vez que um consumidor potencialmente livre tenha optado pelo Ambiente de Contratação
Livre, nos termos estabelecidos pela Lei nº 9.074/1995, 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
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
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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, tornou- se 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 definir 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 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.
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
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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 de geração e transmissão do Sistema Elétrico Interligado Nacional. Os objetivos e
as principais responsabilidades do ONS incluem:
x

planejamento operacional para o setor de geração e transmissão;

x

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

x

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

x

assistência na expansão do sistema energético;

x

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

x

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° 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 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.
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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 socioambiental 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
econômico-financeira 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.
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.
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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 autoprodução 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:
x

celebração de contratos entre partes relacionadas;

x

venda ou cessão de ativos relacionados a serviços prestados assim como a imposição
de qualquer ônus sobre esses ativos; e

x

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.
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.
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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 ou seis anos antes
da data de entrega inicial (chamados de leilões “A-5” e “A-6”), e três ou quatro anos antes da
data de entrega inicial (chamados de leilões “A-3” e “A-4”). Há também leilões de energia das
instalações de geração existentes realizados no ano da data da entrega inicial (chamados de
leilões “A”) e entre um e cinco anos antes da data da entrega inicial (chamados de leilões “A-1”,
“A-2”, “A-3”, “A-4” e “A-5”), 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 SIN. Esta promoção do leilão poderá ser realizada diretamente pela ANEEL ou
por delegação à outra instituição como, por exemplo, à 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 CCEARs dos leilões
de novos projetos de geração terão um prazo variando de 15 a 30 anos, dependendo do produto
ofertado, e os CCEAR dos leilões de energia existente terão um prazo variando entre 3 e 15
anos. Contratos decorrentes dos leilões de ajuste de mercado estarão limitados ao prazo de dois
anos.
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. Os leilões 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:
x

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;

x

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;

x

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;

x

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
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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 ou A-6), que oferece contratos bilaterais
para nova capacidade, com duração entre 15 e 30 anos, com entrada em operação em cinco ou
seis 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 ou A-4), que oferece contratos bilaterais para nova
capacidade com duração entre 15 e 30 anos.
Neste caso, porém, as usinas devem entrar em operação três ou quatro 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 dois anos, com entrega para o
mesmo ano. Por esta razão, esses contratos são conhecidos como “A0”. A distribuidora poderá
comprar, por meio dos leilões de ajuste, até 5% do total de sua carga contratada. 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.
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:
x

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.
x

Leilão de Reserva
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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:
RGR – Reserva Global de Reversão
A RGR é um encargo do setor elétrico brasileiro pago mensalmente pelas concessionárias de
geração, transmissão e distribuição de energia e foi criada por meio do Decreto nº 41.019/1957
com o objetivo de gerar recursos para reversão das instalações utilizadas na geração e
transporte de energia em favor das concessionárias, além de financiar a expansão e a melhoria
do serviço de energia elétrica. A CCEE passou a ser responsável pela gestão da RGR a partir
de maio de 2017, conforme MP 735/16, convertida na Lei 13.360, de 2016.
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.
CCEE – Contribuição Associativa 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.
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 mercado, 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 nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e
regulamentada pelo Decreto Federal nº 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.
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EER – Encargo de Energia de Reserva
O EER foi criado pelo Decreto nº 6.353, de 15 de janeiro de 2008, e regulamentado pela
Resolução Normativa ANEEL nº 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.
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. O seu valor é definido anualmente pelo ONS e aprovado pela ANEEL.
CFURH – Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos
A CFURH foi criada pela Lei nº 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.
Outros Custos
x

TUSD geração - 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.

x

TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – A TUST é paga por distribuidoras,
geradoras e consumidores livres e especiais pelo uso da Rede 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 partes da rede que são de propriedade de transmissoras,
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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.
x

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. As concessionárias e autorizatárias
de geração na modalidade de autoprodução estão isentas dessas obrigações legais,
exceto em relação às receitas advindas da energia comercializada.

x

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 – MRE
De acordo com as regras de comercialização em vigor, a proteção financeira contra riscos
hidrológicos para os geradores é garantida através do Mecanismo de Realocação de Energia
(MRE). As etapas do mecanismo 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 (GSF);
Etapa 2 - aferição se alguma geradora gerou volumes acima ou abaixo de seus volumes de
garantia física;
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 é feita
primeiramente entre as geradoras do submercado e, depois, entre os diferentes submercados,
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 e houver saldo de energia produzida, o adicional da geração, designada
“energia secundária”, deve ser alocado entre as geradoras participantes do MRE proporcional a
suas respectivas garantias físicas. Toda a energia transacionada dentro do MRE é negociada
pela TEO (Tarifa Otimização Energia). Caso a geração total do MRE seja inferior a Garantia
Física sazonalizada, para determinado mês, haverá rebaixamento da Garantia Física para todos
os participantes do mecanismo; e
Etapa 5 - Após a aplicação do GSF sobre a garantia física do agente, é contabilizado na CCEE
o balanço do agente, sendo que eventuais exposições positivas ou negativas são valoradas a
PLD
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 CCEARs por quantidade de energia, cujos
compradores estejam localizados nessa mesma região, terão seus volumes ajustados na
proporção da redução de consumo verificada.
CONCESSÕES
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A Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (“Lei de Concessões”) regulamentou o artigo 175 da
Constituição Federal e determinou normas para a prestação de serviços públicos. A Lei nº
9.074/1995 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 de Concessões.
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:
x

Serviço adequado. A concessionária deve prestar adequadamente serviço regular,
contínuo, eficiente e seguro.

x

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.

x

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.

x

Alterações do Controle Societário. O poder concedente deve aprovar qualquer alteração
direta ou indireta de participação controladora na concessionária.

x

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. 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.

x

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
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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.
x

Término por decurso do prazo. Com o advento do termo contratual, todos os ativos
relacionados à prestação dos serviços de energia revertem ao Governo Feder al. Depois
do término, a concessionária tem direito de indenização por seus investimentos em ativos
revertidos que não tenham sido integralmente amortizados ou depreciados.

Em setembro de 2012 o governo promulgou a Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de
2012 (“Medida Provisória nº 579”), 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 nº 579 foi aprovada no Congresso Nacional e, portanto,
convertida na Lei nº 12.784, de 14 de janeiro de 2013 (“Lei nº 12.784/2013”). A legislação facultou
à União prorrogar as concessões vincendas de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica, pelo prazo máximo de trinta anos e as concessões de geração de energia termelétrica
pelo prazo máximo de 20 anos, todas por uma única vez.
RENOVAÇÃO DAS CONCESSÕES
A Lei nº 12.784/2013, que renova as concessões de ativos de energia elétrica, teve o seu
processo desencadeado pela publicação da Medida Provisória nº 579, iniciado em 11 de
setembro de 2012.
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 RSR – Reserva Global de Reversão e a Conta de Consumo de Combustíveis.
A referida lei abrange as concessões de geração alcançadas pela Lei nº 9.074/1995, não é o
caso das usinas concessionárias da Companhia. 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
da 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
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Nos termos da Lei nº 12.784/2013, 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 de 2012, foi promulgada a lei 12.767, que dispõe sobre a extinção das
concessões de serviço público de 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 Medida Provisória nº 577, iniciado em 29 de agosto de 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 SIN.
A prestação de serviço público de geração de energia elétrica pela Companhia tem vigência
conforme tabela a seguir:

Usina

Prazo final de concessão /
autorização

UHEs Água Vermelha, Bariri, Barra Bonita, Caconde, Euclides
da Cunha, Ibitinga, Limoeiro, Promissão, Nova Avanhandava e
PCH Mogi Guaçu

20 de dezembro de 2029

PCHs São José e São Joaquim

18 de dezembro de 2032

UEEs Ametista, Caetité
UEE Borgo

14 de março de 2047
15 de abril de 2047

UEE Dourados, Pilões

13 de março de 2047

UEE da Prata

27 de março de 2047

UEE dos Araçás

7 de março de 2046

UEE Espigão, Serra do Espinhaço

25 de março de 2047

UEE Maron

11 de março de 2047

UEE Morrão

24 de abril de 2046

UEE Pelourinho

22 de março de 2047

UEE Seraíma

30 de maio de 2046

UEE Tanque

29 de maio de 2046
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UEE Ventos do Nordeste

20 de março de 2046

UFVs Boa Hora I

9 de junho de 2051

UFV Boa Hora II

11 de maio de 2051

UFV Boa Hora III

9 de maio de 2051

UFVs AGV IV, V e VI

13 de junho de 2053

UFVs Guaimbê I, II, III, IV e V

14 de junho 2050

As PCHs, eólicas e usinas fotovoltaicas atuam na modalidade de Produtores Independentes de
Energia Elétrica - PIE, ou autoprodutores de Energia Elétrica, estando sujeitas ao regime jurídico
da autorização para produção de energia elétrica. Autorizações para exploração de usinas são
outorgadas a título gratuito. No caso das PCHs, há dispensa do pagamento pelo uso do recurso
hídrico (conforme 4° do artigo 26 da Lei 9.427/96).
As autorizações para exploração de PCHs são válidas por 30 anos, ambas podendo ser
prorrogadas a pedido da interessada e a 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.
As usinas eólicas e fotovoltaicas têm autorização vigente por 35 anos.
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:
x

comercializar energia em desacordo com as prescrições da legislação específica e das
próprias autorizações;

x

descumprir as obrigações decorrentes das autorizações e da legislação de regência;

x

transferência a terceiros dos bens e instalações sem prévia e expressa autorização da
ANEEL;

x

não recolhimento de multa decorrente de penalidade imposta por infração;

x

descumprimento de notificação da ANEEL para regularizar a exploração da central
geradora;

x

solicitação das respectivas autorizadas; ou

x

desativação da central geradora.
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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
Nos termos do contrato de concessão celebrado em 20 de dezembro de 1999 entre a Companhia
e a União (sendo a ANEEL a representante) (“Contrato de Concessão”), foram outorgadas à
Companhia diversas concessões referentes aos aproveitamentos hidrelétricos a partir dos quais
a Companhia gera sua energia a ser comercializada. Tais concessões expiram em 19 de
dezembro de 2029.
O Contrato de Concessão dispõe que cada concessão poderá ser extinta, antes do término de
seu prazo inicial de 30 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 ou a aplicação de
qualquer penalidade 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.
No processo de obtenção da autorização para o exercício de sua atividade, não há um histórico
de relacionamento entre a Companhia e administração pública a ser destacado. Não obstante,
no decorrer do Contrato de Concessão foram celebrados termos aditivos a tal contrato, que
compõem um histórico de relacionamento relativo à manutenção da concessão outorgada.
Está pendente de aprovação pela Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 10.985/2018, já
aprovado pelo Senado, que mitiga o risco do rebaixamento hidrelétrico (GSF) ressarcindo os
geradores hidrelétricos retroativamente dos seguintes riscos não hidrológicos: (i) despacho fora
da ordem de mérito (GFOM); (ii) atraso/restrição de transmissão do escoamento da energia dos
projetos estruturantes (Santo Antonio, Jirau e Belo Monte); e (iii) motorização acelerada da
entrada em operação comercial das máquinas destes projetos estruturantes, que aumentou a
garantia física dos mesmos sem a correspondente geração de energia. Os efeitos no GSF da
GFOM serão ressarcidos de forma retroativa a 2013 e os demais riscos serão retroagidos ao
início dos respectivos efeitos (2012 ou posterior).

(b)
política ambiental do emissor 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 Companhia está integrada à Política de Sustentabilidade da AES Brasil que consolida o
compromisso das empresas do Grupo com o desenvolvimento sustentável e, determina as
diretrizes a serem incorporadas na gestão cotidiana dos negócios da AES, considerando de
forma equilibrada aspectos econômicos, ambientais e sociais.
A Companhia contribui, ainda, com o compromisso com o desenvolvimento sustentável da
sociedade e do país incluindo em nosso Planejamento Estratégico e na gestão das práticas
empresariais as diretrizes representadas pelos seguintes compromissos voluntários: Pacto
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Global, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas
(ONU) e Empresa Amiga da Criança.
Licenciamento Ambiental
Para o desenvolvimento de atividades potencialmente poluidoras ou que utilizem recursos
naturais, tais como a construção e operação de UHEs e PCHs, a Política Nacional do Meio
Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Complementar
nº 140, de 8 de dezembro de 2011, e regulamentada pelo Decreto Federal nº 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 e a operação e eventual ampliação 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 a 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, art. 12, §4º e 5º) e nos
procedimentos de licenciamento ambiental 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 empreendimentos hidrelétricos 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 Caconde até a Subestação
da PCH João Batista de Lima Figueiredo (Itaiquara), e outra que interliga a UHE Euclides da
Cunha até a UHE Limoeiro, de aproximadamente 7,0 km, com tensão de 11,5kV. Todos os 12
empreendimentos possuem suas LO’s válidas. Em 2017 a companhia adquiriu o Complexo
Eólico Alto Sertão II, composto por 15 parques eólicos instalados no Estado da Bahia. As licenças
ambientais dos 15 parques encontram-se válidas. Além disso, a Companhia adquiriu o parque
solar Guaimbê em 2018, já em operação, o qual também possui todas as suas licenças
ambientais válidas.
O Projeto Boa Hora/AGV Solar possui licença ambiental prévia, emitida em 16 de maio de 2016,
e licença de instalação emitida em 10 de janeiro de 2018. O processo de obtenção da licença de
operação de Boa Hora encontra-se em andamento na CETESB.
Para 2019, a Companhia continuará a desenvolver seus programas ambientais e complementos
solicitados para o atendimento das condicionantes das licenças ambientais dos
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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, de julho de 2000, e Decreto Federal nº 6.848, de 14 de maio de 2009.
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.
De acordo com essa Resolução, as pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem a atividades
potencialmente poluidoras e a 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 a 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 (“APPs”) 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, exceto
nos casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental.
Nesses casos excepcionais, é necessária autorização prévia da autoridade ambiental
competente para intervenção. A proteção das APPs 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. Para o caso dos empreendimentos do
Complexo Eólico Alto Sertão II as autorizações de intervenção em APP foram emitidas pelo
INEMA (órgão ambiental responsável pelo licenciamento na Bahia) antes da construção e para
o Complexo Solar Ouroeste, composto pelas plantas solares de Boa Hora e AGV Solar não se
aplica, pois, o empreendimento não impacta APPs.
A Companhia desenvolve monitoramento e controle das ocupações no entorno dos reservatórios.
Essas medidas visam identificar, regularizar ou remover 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.
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Em 25 de maio de 2012, foi publicado o novo Código 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.
Diversos artigos do Código Florestal foram objeto de ações diretas de inconstitucionalidade
perante o Supremo Tribunal Federal. Em 28 de fevereiro de 2018, o julgamento foi concluído,
reconhecendo constitucionais artigos de interesse da Companhia. Atualmente, aguarda-se a
publicação do acórdão do julgamento, de modo a que sejam verificados eventuais impactos e
oportunidades sobre as atividades e sobre as ações judiciais em curso em desfavor da
Companhia.
A Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, criou, ainda, o Cadastro Ambiental Rural (“CAR”)
obrigatório a todos os imóveis rurais do país, tendo por objetivo compor base de dados para
controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento e
promover e apoiar a regularização ambiental de imóveis rurais, em especial, as APPs e a
Reserva Legal. O prazo originalmente estabelecido, 5 de maio de 2015, foi sucessivamente
prorrogado, sendo que os proprietários rurais tiveram até 31 de dezembro de 2018 para
cadastramento dos imóveis no CAR.
A Companhia, a despeito de considerar que os imóveis desapropriados para fins de geração de
energia elétrica não atendem à finalidade do cadastro por não possuírem natureza rural, em
consonância com o Estatuto da Terra, uma vez que os mesmos não são destinados à exploração
agrícola, pecuária, extrativista vegetal, florestal ou agroindustrial, optou, por mera liberalidade e
como uma ação não vinculada, voluntária e colaborativa, por apoiar a iniciativa dos agentes
públicos ambientais no levantamento dos dados pertinentes aos limites de confrontação de
propriedades, por meio da transmissão de informações pertinentes aos imóveis localizados no
entorno dos seus reservatórios. Para os demais empreendimentos, por se tratarem de
propriedades arrendadas, a AES apoia e verifica junto aos proprietários a regularidade do CAR.
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
Lei Federal nº 9.433/97 (“Política Nacional de Recursos Hídricos”).
Todas as usinas da Companhia tiveram a outorga de direito de uso de recursos hídricos
dispensada, por meio da Resolução 131/2003, da ANA. Essa dispensa foi confirmada pelo ofício
n° 770/2010 da ANA 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 de novembro de 2015, com a publicação da Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 1.305,
que revogou o artigo 7º da Resolução ANA nº 131/2003, os detentores das concessões vigentes
em 12 de março de 2003 foram dispensados de solicitar a outorga de uso de recursos hídricos.
Contudo, segundo referida norma, deve ser enviada documentação técnica para análise da ANA.
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Para a manutenção da outorga das Bacias do Grande e Pardo a Companhia encaminhou à ANA
as informações necessárias, conforme exigência da resolução.
Posteriormente, com a publicação da Resolução nº 436/2016 e Resolução nº 1047/2016, a ANA
revogou a dispensa de Outorga que havia sido concedida pela Resolução Conjunta ANA/ANEEL
nº 1305/2015, a despeito do extenso histórico legislativo que prevê essa dispensa, e exigiu da
Concessionária a solicitação de Outorga para uso de Recurso Hídrico para as PCHs Mogi Guaçu,
São José e São Joaquim.
Atualmente, a Companhia discute em juízo a aplicabilidade das normas publicadas pela ANA e
essa exigência feita à Companhia. Em 17 de janeiro de 2017, em decisão de Agravo de
Instrumento, a Companhia obteve antecipação de efeito de tutela que suspendeu a aplicação e
exigibilidade de eventuais penalidades pelo não requerimento de outorga, até que seja julgado o
agravo judicial interposto ou até que a ação seja julgada na primeira instância. Em 24 de outubro
de 2018, foi proferida sentença de procedência da ação em primeira instância para afastar os
efeitos do artigo 1º da Resolução ANA nº 1.047/2016, devendo a ANA se abster de exigir a
solicitação de outorga de direito de uso de recursos hídricos em relação as PCH Mogi Guaçu,
São José e São Joaquim, bem como quaisquer outras penalidades que tenham o dispositivo
como fundamento. Com a prolação de sentença na ação originária, o agravo de instrumento
perdeu seu objeto, razão pela qual restou prejudicado, nos termos da decisão proferida em 29
de novembro de 2018. Não obstante, devido à sentença mencionar expressamente apenas as
PCH Mogi Guaçu, São José e São Joaquim, foram opostos embargos de declaração pela
Companhia, visando a inclusão no dispositivo da sentença, de comando judicial incluindo
também outras PCH que eventualmente estejam na mesma situação e que são de titularidade
da Companhia.
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
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 PCHs.
Mudanças Climáticas
Em 2015, a Companhia publicou a ‘Declaração de Compromisso para Mudanças Climáticas’,
documento composto por um conjunto de diretrizes de mitigação, adaptação, inovação,
engajamento e comunicação sobre o tema. Esta declaração direciona os negócios da AES Brasil
rumo a uma economia de baixo carbono, juntamente com a cadeia de valor, parceiros e demais
empresas do setor.
Para a gestão de emissões de gases de efeito estufa, a Companhia utiliza metodologias e
padrões internacionais do GHG Protocol, cujo inventário de 2017 e publicado em 2018 recebeu
o Selo Ouro pela realização, publicação e verificação.
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 ConvençãoQuadro 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
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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 Companhia registrou, em 2011, junto ao Comitê Executivo das Nações Unidas
(ONU) - 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 400.000 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 200.000. 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 167.000 créditos foram pagos à Companhia em março do
mesmo ano.
Em 2017, a Companhia foi a primeira companhia brasileira a operar a comercialização do I-REC
– certificado de rastreabilidade de energia. Com esse padrão internacional, as empresas poderão
comprovar a compra de energia renovável, com baixas emissões de carbono. O objetivo é
agregar ainda mais valor aos negócios da Companhia e ser o seu principal parceiro em soluções
inovadoras e sustentáveis de energia.
No Brasil, a certificação segue o padrão internacional I-REC Standard e é emitida pelo Instituto
Totum, por meio de uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Energia Eólica
(ABEEEÓLICA) e da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel), com apoio
da Câmara de CCEE e da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia
(ABRACEEL).
Cada REC equivale a 1 MWh de energia limpa gerada e injetada no sistema elétrico. Os
certificados podem ser utilizados pelos clientes da Companhia em uma série de protocolos
internacionais que avaliam, por exemplo, a utilização de energia renovável em edificações, além
de possibilitar a comprovação do desempenho relacionado às emissões de gases de efeito estufa
do Escopo 2 de acordo com as diretrizes do Protocolo GHG.
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Gerenciamento Ambiental
A Companhia realiza um constante trabalho de monitoramento ambiental e adota uma série de
medidas de prevenção, 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:
x

Reduzir as emissões de GEE – Gases de Efeito Estufa em 2% de tCO2e;

x

Reduzir em 500MWh o consumo próprio de energia elétrica;

x

Reflorestar 243 hectares;

x

Produção de 1 milhão de mudas;

x

Repovoamento de 2,5 milhões de alevinos (filhotes de peixes);

x

Zero acidentes ambientais com impactos significativos.

Sistema de Gestão Ambiental – SGA e Responsabilidade Socioambiental
Além da estratégia de sustentabilidade ambiental, a Companhia implementou seu Sistema de
Gestão Integrado (“SGI”) que tem como premissa a proteção ao meio ambiente e a conservação
dos recursos naturais dos quais depende a atividade de geração de energia. O SGI foi
desenvolvido com base na Política de Sustentabilidade do Grupo AES Brasil, que define os
compromissos a serem seguidos por todos os seus colaboradores.
Em dezembro de 2011, todas as 10 usinas hidrelétricas da Companhia 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. Em 2017, a Companhia expandiu o escopo da certificação para as PCHs São Jose
e São Joaquim e obteve a recertificação da ISO 14.001 e da OHSAS 18.001 com o upgrade para
a versão ISO 14001:2015. Em 2018, a Companhia recebeu a auditoria de manutenção dos
certificados e desta vez, a auditoria foi supervisionada pelo INMETRO, órgão brasileiro de
acreditação das empresas certificadoras. O resultado desta auditoria foi a continuidade da
certificação e os certificados encontram-se válidos até janeiro de 2021.
Em 2018, a Companhia também revisou todo seu SGI expandindo seus procedimentos e
processos para todos os negócios sob sua abrangência, desta forma, os negócios eólicos, solar
também estão sendo operados seguindo os padrões requeridos pelas normas ISO 14001 e
OHSAS 18001.
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 SGI, 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
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Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre, Programa de Manejo Arqueológico,
Programa de Manejo e Conservação do Reservatório, contemplando qualidade da água,
repovoamento de alevinos (filhotes de peixes), entre outros.
Durante 2018, manteve-se os programas de conscientização e educação ambiental para a
população, com destaque para campanhas educativas sobre segurança e meio ambiente,
divulgadas por meio de veículos de comunicação de grande alcance nos municípios em que
estão localizadas as instalações da Companhia. Também foram promovidas visitas às usinas e
eventos de esclarecimento sobre a operação. No ano, mais de 7.320 pessoas foram impactadas
por essas iniciativas.
Proteção da biodiversidade
Os investimentos e programas são realizados para promover a conservação da biodiversidade
no entorno dos reservatórios da Companhia, além de atenderem demandas legais relacionadas
à concessão dos ativos e processos de licenciamento, contribuem também para o
desenvolvimento sustentável da região. Os resultados alcançados ajudam a subsidiar políticas
públicas direcionadas para a proteção dos recursos naturais, gerando valor para a sociedade e,
principalmente, para as comunidades dos municípios em que nossos ativos estão localizados.
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 2018 foram restaurados 3.956 hectares pela Companhia,
por meio de parcerias e ações próprias. O objetivo é recuperar áreas da mata ciliar nas bordas
dos reservatórios, por meio de técnicas de restauração florestal.
Em 2018, foram recuperados pelo programa, em parceria com outras instituições públicas e
privadas, 246,50 hectares, uma das parcerias mais importantes deste programa é com a
Fundação SOS Mata Atlântica, para recuperação de áreas de Mata Atlântica nas bordas dos
reservatórios da Companhia.
Programa de Produção de Mudas Nativas
Por meio do referido Programa, a Companhia produz anualmente no viveiro da UHE Promissão
cerca de 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 o Mãos na Mata, iniciativa de fomento
florestal em parceria com instituições públicas e privadas para a recuperação e manutenção de
áreas de Mata Atlântica e do Cerrado da companhia.
No período compreendido entre 2001 e 2018, a Companhia 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
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Ambientais emitidas para cada usina. Em 2019, a Companhia manterá a produção
compromissada de 1 milhão de mudas.
Repovoamento dos Reservatórios
A Companhia produz, anualmente, 2,5 milhões de alevinos em 2 unidades de piscicultura,
localizadas em Promissão e Barra Bonita. São produzidas seis espécies nativas do Rio Tietê
(pacu-Guaçu, curimbatá, dourado, piracanjuba, tabarana e piapara), para o repovoamento dos
reservatórios da Companhia. Em paralelo ao repovoamento, a Companhia monitora
continuamente a qualidade da água e a ictiofauna. São ações que garantem às comunidades
ribeirinhas sua principal fonte de renda: a pesca.
No período compreendido entre 2001 e 2018, a Companhia deu continuidade ao programa,
atendendo a meta anual de produção de 2,5 milhões de alevinos. Em 2019, será mantida a
produção compromissada de 2,5 milhões de alevinos.
Passivos ambientais
A Companhia possui um Procedimento Operacional de Gerenciamento de Passivos Ambientais
para a verificação de passivos ambientais (áreas contaminadas) em situações de compra e
venda imobiliária e em áreas operacionais onde são realizadas atividades com potencial de
contaminação. Estes estudos ambientais são realizados em conformidade com a legislação
vigente e têm por objetivo verificar o impacto no solo e na água subterrânea, além de implementar
medidas de intervenção, quando necessário.
Especificamente quanto à aquisição ou posse de área contaminada, a jurisprudência do STJ
entende que a responsabilidade pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade,
tratando-se de obrigação propter rem, de modo que é repassada ao novo proprietário e ao
ocupante do imóvel, os quais se tornam solidariamente responsáveis pela recuperação de danos
ambientais provocados pelos proprietários antigos, bem como pela eventual indenização de
terceiros afetados.
Nos termos da Lei Estadual nº 13.577/2009, regulamentada pelo Decreto nº 59.263/2013,
qualquer violação ou descumprimento da normativa será tipificado como infração administrativa
ambiental, sujeitando o infrator às penas de advertência, multa, que pode variar de 04 a 04MM
de UFESPs (em 2019, 01 UFESP = R$26,53), embargo, demolição ou suspensão de
financiamento e benefícios fiscais.
Em 10 de fevereiro de 2017, foi publicada a Decisão de Diretoria n.º 38 da CETESB, que dispõe
sobre a aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas
Subterrâneas”, da revisão do “Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas” e
estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento
Ambiental”. Essa norma é utilizada como referência em outros estados do Brasil.
De acordo com a normativa aplicável (Lei Estadual nº 13.577/2009, Decreto nº 59.263/2013 e
Decisão de Diretoria nº 38 da CETESB), no processo de escolha do conjunto de medidas de
intervenção a serem adotadas no Plano de Intervenção, o responsável legal deverá apresentar
garantia bancária ou seguro ambiental, a fim de assegurar a implantação do Plano de
Intervenção nos prazos estabelecidos, no valor de 125% do custo estimado no respectivo plano.
Para as medidas de remediação para tratamento, medidas de engenharia, medidas de controle
institucional e medidas de contenção como medida emergencial ou de curta duração poderá ser
apresentado seguro garantia em substituição às garantias bancárias e seguro ambiental.
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Na prática, contudo, esse tipo de produto (seguro ambiental) ainda está sob desenvolvimento
pelo mercado nacional de seguros e não há registro de que a CETESB tenha começado a exigir
a apresentação do seguro ambiental.
Responsabilidade Ambiental
O descumprimento da legislação ambiental pode sujeitar a Companhia a sanções administrativas
e criminais, independente da obrigação de reparar os danos na esfera cível.
Responsabilidade Administrativa
A Lei Federal nº 9.605/98 (“Lei de Crimes Ambientais”) foi regulamentada pelo Decreto nº
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 decorrente de culpa ou dolo,
independentemente da efetiva ocorrência de dano ambiental, é considerada infração
administrativa, resultando em sanções que abrangem: (i) advertência; (ii) multa, que pode variar
entre R$50,00 e R$50.000.000,00; (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.
Especificamente no estado de São Paulo, para os casos que envolvam contaminação ambiental,
aplicar-se-ão as disposições contidas na Lei Estadual nº 13.577/2009, regulamentada pelo
Decreto nº 59.263/2013.
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 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.
É possível, ainda, a desconsideração da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente, havendo
responsabilização dos sócios e administradores da empresa (Lei 9.605/1998, art. 4º).
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 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.
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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.

(c)
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
As atividades de geração de energia elétrica desenvolvidas pela Companhia estão sujeitas a
fiscalização da ANEEL e possuem as devidas autorizações governamentais, como contratos de
concessão, autorizações e licenças, que autorizam seu funcionamento regular. Para maiores
informações sobre as concessões, autorizações e licenças da Companhia, vide item 7.5 (a) deste
Formulário de Referência.
Exceto pelas autorizações governamentais mencionadas acima, a Companhia não depende de
quaisquer patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, ou contratos de royalties para
desenvolver suas atividades. Para informações referentes a patentes e marcas vide item 9.1.b
deste Formulário de Referência.
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(a)

se o emissor divulga informações sociais e ambientais

Relatório de Sustentabilidade
Desde 2006, a Companhia publica anualmente o Relatório de Sustentabilidade como ferramenta
para o relato da estratégia de negócios e dos aspectos econômicos, sociais e ambientais
relacionados às suas atividades, bem como 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), baseado nos princípios para Relato Integrado promovidos pelo
International Integrated Reporting Council (IIRC). Além disso, o relatório contempla a análise
quanto à contribuição da Companhia para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
levando em consideração a Agenda de 2030 promovida pela Organização das Nações Unidas
(ONU).

(c)

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

O Relatório de Sustentabilidade da Companhia é submetido à verificação externa e independente,
cuja carta de asseguração é parte integrante de cada relatório.

(d)
a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
Os Relatórios de Sustentabilidade anuais estão disponíveis para acesso, em versão PDF e
HTML, nos idiomas português e inglês, nos seguintes endereços na rede mundial de
computadores: www.aesbrasilsustentabilidade.com.br e www.aestiete.com.br.
No mesmo endereço são divulgadas informações sobre a contribuição da Companhia para o
desenvolvimento sustentável, de acordo com a visão e estratégia do Grupo AES, bem como os
compromissos públicos assumidos. A Companhia também divulga a sua Política de
Sustentabilidade em referido endereço na rede mundial de computadores.
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DIRETRIZES E SUSTENTABILIDADE E DE INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO
A Companhia tem o compromisso de incorporar os princípios e as práticas da sustentabilidade
em sua cultura corporativa e na gestão das suas operações, levando em conta o equilíbrio entre
aspectos econômicos, sociais e ambientais no planejamento e na tomada de decisão em curto,
médio e longo prazos. Para apoiar esse compromisso, a Companhia possui uma Política de
Sustentabilidade que direciona a maneira como promove a inovação, incentiva o uso de energias
alternativas e renováveis, assegura a eficiência na operação dos ativos e reduz os riscos
associados às suas atividades.
Dentro da sua estrutura de governança corporativa, a Companhia possui o Comitê de
Sustentabilidade cuja missão é assessorar o Conselho de Administração na integração da
sustentabilidade ao processo de gestão. O órgão propõe a estratégia e as metas e também
acompanha a execução das iniciativas da Companhia, considerando os impactos positivos e
negativos nas dimensões social, econômica e ambiental.
No relacionamento com as comunidades das regiões em que atua, a Companhia tem o objetivo
de promover o desenvolvimento e, para tanto, realiza investimentos que promovam a
identificação, avaliação, prevenção e/ou minimização dos riscos e dos impactos negativos e a
maximização dos impactos positivos resultantes das atividades. Esses investimentos são
realizados mediante as diretrizes estabelecidas na Política de Sustentabilidade e na Política de
Investimento Social Privado da Companhia.
As ações da AES Tietê compõem o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 desde 2008.
PLANO ESTRATÉGICO SUSTENTÁVEL
O alinhamento entre os pilares financeiro, ambiental e social é chave na execução da estratégia
sustentável da Companhia, dada a complexidade dos desafios resultantes das mudanças nos
cenários climático e regulatório, e visa garantir a sustentabilidade do negócio.
Revisado anualmente, o Planejamento Estratégico Sustentável da Companhia consolida a visão,
metas e objetivos no horizonte de cinco anos, direcionando a geração de valor de atividades e
soluções. A liderança da Companhia está comprometida com a disseminação da estratégia para
todos os colaboradores, assim como o engajamento de suas equipes em torno dos projetos que
viabilizarão o crescimento de sua capacidade de geração de energia e diversificação de seu
portfólio de fontes, reduzindo sua exposição ao risco hidrológico.
Ao longo de 2018, a Companhia avançou no alinhamento de seu Planejamento Estratégico
Sustentável aos desafios globais da sustentabilidade, aprofundando a relação entre as ações e
indicadores prioritários de seu negócio com a Agenda 2030 proposta pela Organização das
Nações Unidas (“ONU”), os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A Companhia é signatária do Pacto Global, iniciativa da ONU, por meio do qual apoia e promove
os dez princípios básicos e universais de direitos humanos e práticas de trabalho relativas ao
meio ambiente e ao combate à corrupção e ao suborno. A Companhia é também signatária do
Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, um compromisso voluntário cujo
objetivo é promover um mercado mais íntegro e ético e reduzir as diferentes práticas de
corrupção. Desses compromissos derivaram as declarações públicas a respeito de Mudanças
Climáticas
e
de
Direitos
Humanos,
disponíveis
no
site
http://www.aesbrasilsustentabilidade.com.br/pt/compromissospublicos.
A estratégia de negócios da Companhia é guiada pela Política de Sustentabilidade por meio de
diretrizes do Comitê de Sustentabilidade, um comitê de assessoramento do Conselho de
Administração, do qual fazem parte diretores da Companhia, o presidente da Companhia como
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também presidente do Comitê e um membro externo e independente pertencente ao Conselho
de Administração.
Planejamento Estratégico
Missão:
Promover o bem-estar e o desenvolvimento por meio do fornecimento seguro, sustentável e
confiável de soluções de energia.
Visão:
Ser reconhecido pelos clientes e acionistas da Companhia como principal parceiro de soluções
inovadoras de energia de forma segura, sustentável, confiável e acessível.
Valores:
x

Segurança;

x

Integridade;

x

Agilidade;

x

Excelência; e

x

Realização.

Objetivos de longo prazo:
x

Ser membro do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3;

x

Estar entre as melhores empresas para se trabalhar;

x

Garantir a satisfação do cliente; e

x

Maximizar retorno aos acionistas.

x

Direcionadores estratégicos:Promover Inovação: desenvolvimento e implementando
de novas tecnologias;

x

Reduzir riscos: diversificar a receita e mitigar a exposição ao risco hidrológico por meio
de projetos não-hidráulicos;

x

Ampliar opções: alavancar a estratégia de comercialização para apoiar o crescimento
dos novos serviços energéticos e estruturar uma governança enxuta para aumentar a
velocidade das transações; e

x

Excelência operacional: buscar garantir perfeita operação dos ativos sob nossa gestão,
assim como a integração dos novos ativos à plataforma da Tiete, alavancando sinergias
operacionais e ganho de escala.
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8.1 - Negócios extraordinários
Não aplicável, dado que não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não
se enquadre como operação normal nos negócios da Companhia nos últimos três exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2018.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

1mR KRXYH DOWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV QD IRUPDomR GH FRQGXomR GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD QRV
~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV

PÁGINA: 154 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
1mR IRUDP FHOHEUDGRV FRQWUDWRV UHOHYDQWHV SHOD &RPSDQKLD RX SHODV VXDV FRQWURODGDV TXH
QmR HVWLYHVVHP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRP VXDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV QRV ~OWLPRV WUrV
H[HUFtFLRVVRFLDLV
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

1mRKiLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDHVWHLWHP
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

2V DWLYRV LPRELOL]DGRV SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV H SDUWLFLSDomR HP VRFLHGDGHV UHOHYDQWHV GD
&RPSDQKLD HVWmR GHVFULWRV D VHJXLU QRV LWHQV  D   E  H  F  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
1DWDEHODDEDL[RFRQVWDPLQIRUPDo}HVFRPSOHPHQWDUHVDRLWHP D $WLYRVLPRELOL]DGRVGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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Brasil
Brasil
Brasil

Sede Administrativa Alto Sertão II

Sede Administrativa Berrini

Brasil

UFV Boa Hora 2

Brasil

Brasil

UFV Boa Hora 1

UFV Água Vermelha VI

Brasil

UFV Guaimbê 5

UFV Água Vermelha V

Brasil

UFV Guaimbê 4

Brasil

Brasil

UFV Guaimbê 3

Brasil

Brasil

UFV Guaimbê 2

UFV Água Vermelha IV

Brasil

UFV Guaimbê 1

UFV Boa Hora 3

Brasil
Brasil

Pousada Ibitinga

Sede Administrativa Bauru

Sede Administrativa Bauru - COGE

Brasil
Brasil

UHE de Nova Avanhandava

Brasil
Brasil

UHE de Água Vermelha

UHE de Caconde

UHE de Promissão

Brasil
Brasil

UHE de Bariri

Brasil

PCH São Joaquim

Brasil

PCH São José
Brasil

Brasil

UHE de Euclides da Cunha

Brasil

Brasil

UHE de Limoeiro

UHE de Barra Bonita

Brasil

PCH de Mogi Guaçu

UHE Ibitinga

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
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SP

BA

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

São Paulo

Guanambi

Ouroeste

Ouroeste

Ouroeste

Ouroeste

Ouroeste

Ouroeste

Lins

Lins

Lins

Lins

Lins

Ibitinga

Bauru

Bauru

Buritama

Ouroeste

Promissão

Caconde

Bariri

São João da Boa Vista

Barra Bonita

Ibitinga

São João da Boa Vista

São José do Rio Pardo

São José do Rio Pardo

Mogi Guaçu

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Arrendada

Arrendada

Arrendada

Arrendada

Arrendada

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Tipo de propriedade

Versão : 1

AES TIETÊ ENERGIA / 06/11/2028
Classe NCL (10) 39 /
Nº 911304789

AES TIETÊ ENERGIA / 10/07/2028
Classe NCL (10) 40 /
Nº 911304738

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. A Companhia também pode perder o
direito por meio da renúncia, a qual poderá ser total ou parcial.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham alegar que a Companhia está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. A Companhia também pode perder o
direito por meio da renúncia, a qual poderá ser total ou parcial.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham alegar que a Companhia está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas. A Companhia
acredita que não perderá seus direitos sobre suas
atuais marcas, ela também entende que a não
obtenção de pedidos de registro de marca ainda
pendentes ou perda de direitos sobre marcas
registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companha, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas. A Companhia
acredita que não perderá seus direitos sobre suas
atuais marcas, ela também entende que a não
obtenção de pedidos de registro de marca ainda
pendentes ou perda de direitos sobre marcas
registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companha, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

MÃOS NA MATA /
Classe NCL (11) 44 /
Nº 912423641

Marcas

09/10/2028

AES TIETÊ ENERGIA / 10/07/2028
Classe NCL (10) 42 /
Nº 911304754

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. A Companhia também pode perder o
direito por meio da renúncia, a qual poderá ser total ou parcial.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham alegar que a Companhia está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. A Companhia também pode perder o
direito por meio da renúncia, a qual poderá ser total ou parcial.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham alegar que a Companhia está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas. A Companhia
acredita que não perderá seus direitos sobre suas
atuais marcas, ela também entende que a não
obtenção de pedidos de registro de marca ainda
pendentes ou perda de direitos sobre marcas
registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companha, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas. A Companhia
acredita que não perderá seus direitos sobre suas
atuais marcas, ela também entende que a não
obtenção de pedidos de registro de marca ainda
pendentes ou perda de direitos sobre marcas
registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companha, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

BR2020140253160 /
Pedido de Patente
SISTEMA CONTROLE
DE SINCRONIZAÇÃO
E GERAÇÃO DE
POTÊNCIA
GERADORES
SÍNCRONOS

ziana.com.br

Patentes

Nome de domínio na internet

22/02/2020

28/08/2028

AES ENERGIA /
Classe NCL (11) 42 /
Nº 829136231

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Versão : 1

PÁGINA: 161 de 441

Perda do direito de exclusividade sobre a
tecnologia objeto desta patente no Brasil. Vale
ressaltar que o depósito de pedido de patente
perante o INPI gera mera expectativa de direito de
exclusividade sobre a invenção. No entanto, a Lei
de Propriedade Industrial confere ao titular da
patente o direito de obter indenização pela
exploração indevida de seu objeto, inclusive em
relação à exploração ocorrida entre a data da
publicação do pedido e a da concessão da
patente.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas. A Companhia
acredita que não perderá seus direitos sobre suas
atuais marcas, ela também entende que a não
obtenção de pedidos de registro de marca ainda
pendentes ou perda de direitos sobre marcas
registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companha, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou (vi) expressa solicitação do titular do
registro do domínio.

O INPI pode indeferir o pedido de patente por falta de
preenchimento dos requisitos de patenteabilidade. O pedido
ainda pode ser extinto por desistência da Companhia.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. A Companhia também pode perder o
direito por meio da renúncia, a qual poderá ser total ou parcial.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham alegar que a Companhia está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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aestieteenergia.com.br 23/09/2019

ciabrasiliana.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

21/02/2020

06/04/2019

aestiete.com.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou (vi) expressa solicitação do titular do
registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou (vi) expressa solicitação do titular do
registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou (vi) expressa solicitação do titular do
registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Versão : 1

gencobr.com.br

maosnamata.com

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

20/12/2019

12/06/2019

companhiabrasiliana.co 16/11/2019
m.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos relativos a tais ativos pode estar
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
relacionada a diversos fatores, tais como: (i) falta de pagamento perda do nome de domínio, deveremos cessar a
da manutenção do domínio; (ii) não apresentação de
utilização do nome de domínio.
documentos ao órgão responsável pelo registro; (iii) pedido de
registro formulado por detentor de marca relacionada ao
domínio; e (iv) por ordem judicial; ou (v) expressa solicitação do
titular do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou (vi) expressa solicitação do titular do
registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome de domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou (vi) expressa solicitação do titular do
registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Versão : 1

Descrição do ativo

AES TIETE / Classe
NCL (9) 42 / Nº
829136282

aestiete.com

maonamata.com

Tipo de ativo

Marcas

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

22/07/2019

A perda dos direitos relativos a tais ativos pode estar
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
relacionada a diversos fatores, tais como: (i) falta de pagamento perda do nome de domínio, deveremos cessar a
da manutenção do domínio; (ii) não apresentação de
utilização do nome de domínio.
documentos ao órgão responsável pelo registro; (iii) pedido de
registro formulado por detentor de marca relacionada ao
domínio; e (iv) por ordem judicial; ou (v) expressa solicitação do
titular do registro do domínio.

Versão : 1
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas. A Companhia
acredita que não perderá seus direitos sobre suas
atuais marcas, ela também entende que a não
obtenção de pedidos de registro de marca ainda
pendentes ou perda de direitos sobre marcas
registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companha, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos relativos a tais ativos pode estar
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
relacionada a diversos fatores, tais como: (i) falta de pagamento perda do nome de domínio, deveremos cessar a
da manutenção do domínio; (ii) não apresentação de
utilização do nome de domínio.
documentos ao órgão responsável pelo registro; (iii) pedido de
registro formulado por detentor de marca relacionada ao
domínio; e (iv) por ordem judicial; ou (v) expressa solicitação do
titular do registro do domínio.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. A Companhia também pode perder o
direito por meio da renúncia, a qual poderá ser total ou parcial.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham alegar que a Companhia está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

20/10/2029

22/07/2019

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Descrição do ativo

AES TIETE / Classe
NCL (9) 40 / Nº
829136290

AES TIETE / Classe
NCL (9) 37 / Nº
829136304

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

20/10/2019

20/10/2019

Duração

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. A Companhia também pode perder o
direito por meio da renúncia, a qual poderá ser total ou parcial.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham alegar que a Companhia está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. A Companhia também pode perder o
direito por meio da renúncia, a qual poderá ser total ou parcial.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham alegar que a Companhia está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas. A Companhia
acredita que não perderá seus direitos sobre suas
atuais marcas, ela também entende que a não
obtenção de pedidos de registro de marca ainda
pendentes ou perda de direitos sobre marcas
registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companha, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas. A Companhia
acredita que não perderá seus direitos sobre suas
atuais marcas, ela também entende que a não
obtenção de pedidos de registro de marca ainda
pendentes ou perda de direitos sobre marcas
registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companha, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

AES TIETÊ ENERGIA / 06/11/2028
Classe NCL (10) 35 /
Nº 911304690

Marcas

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. A Companhia também pode perder o
direito por meio da renúncia, a qual poderá ser total ou parcial.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham alegar que a Companhia está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. A Companhia também pode perder o
direito por meio da renúncia, a qual poderá ser total ou parcial.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham alegar que a Companhia está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

28/08/2028

ENERGIA EM FOCO /
Classe NCL (10) 41 /
Nº 912152575

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas. A Companhia
acredita que não perderá seus direitos sobre suas
atuais marcas, ela também entende que a não
obtenção de pedidos de registro de marca ainda
pendentes ou perda de direitos sobre marcas
registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companha, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas. A Companhia
acredita que não perderá seus direitos sobre suas
atuais marcas, ela também entende que a não
obtenção de pedidos de registro de marca ainda
pendentes ou perda de direitos sobre marcas
registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companha, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

AES TIETÊ ENERGIA / 17/07/2018
Classe NCL (10) 37 /
Nº 911304711

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marcas podem ser indeferidos. Além disso, terceiros podem
contestar administrativamente os registros já concedidos, por
meio de requerimento de declaração de caducidade ou
processo administrativo de nulidade. A manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento das
respectivas taxas ao INPI. A Companhia também pode perder o
direito por meio da renúncia, a qual poderá ser total ou parcial.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham alegar que a Companhia está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre estas e a
Companhia enfrentaria dificuldades para impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes. Ainda, uma vez que a Companhia
não comprove ser titular das marcas que utiliza,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais por uso indevido de marca, podendo ser
impedida de utilizar as marcas. A Companhia
acredita que não perderá seus direitos sobre suas
atuais marcas, ela também entende que a não
obtenção de pedidos de registro de marca ainda
pendentes ou perda de direitos sobre marcas
registradas, mesmo aquelas consideradas
estratégicas para a Companha, não acarretará um
efeito negativo substancialmente adverso às suas
operações e condição financeira.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

0,000000

0,000000

31/12/2017

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

SP

Data

UF sede

Valor contábil 31/12/2018

Valor mercado

Brasil

País sede

33.462.000,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede

Holding de instituições não-financeiras.

Descrição das atividades
desenvolvidas

99,990000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

0,000000

0,000000

31/12/2016

-

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 31/12/2018

Valor mercado

Brasil

5.586.000,00

Barueri

(i) Serviços de engenharia; (ii) comércio
atacadista de energia elétrica; (iii)
construção de estações e redes de
distribuição de energia elétrica; (iv)
manutenção de redes de distribuição de
energia elétrica; (v) instalação e
manutenção elétrica; e (vi) outros.

99,990000

0,000000

0,000000

31/12/2017

31/12/2016

-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2018

AGV Solar IV Geradora 28.937.900/0001-89
de Energia S.A.

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 31/12/2018

Valor mercado

Brasil

28.525.000,00

Ouroeste

Geração de energia elétrica e comércio
atacadista de energia elétrica.
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100,000000

Controlada da Companhia responsável pela prestação de serviços no âmbito de projetos relacionados à geração distribuída, incluindo serviços de instalação, manutenção, gestão, assessoria, eficiência energética e melhoria dos sistemas elétricos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

5,600000

31/12/2017

26.203.837/0001-21

31/12/2018

AES Tietê Integra
Soluções em Energia
Ltda.

Controlada da Companhia de Sociedade de Propósito Específico (“SPE”) na construção de sistemas para geração e gerenciamento de energia elétrica, através do estudo, planejamento, projeto, produção, comercialização, construção, execução,
aluguel e operação de: (a.) Sistemas e soluções de produção e gerenciamento de energia, resultante do aproveitamento ou não de recursos energéticos distribuídos, tais como fontes renováveis solar, eólica, biomassa e hidráulica, além de fontes
não renováveis termoelétricas de qualquer natureza, incluindo a utilização para a cogeração de energia, bem como desempenhar qualquer atividade relacionada a este objeto, como a instalação e implantação de projetos de produção de energia,
operação e manutenção de sistemas correlatos, além de compra e importação de equipamentos para a geração ou gerenciamento de energia; (b.) Sistemas de armazenamento de energia baseados em acumuladores eletroquímicos ou outra
tecnologia, utilizando sistemas de controle computacional

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2018

19.371.213/0001-58

AES Tietê Inova
Soluções de Energia
Ltda.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

País sede
Data

UF sede
Valor (Reais)

Município sede

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

0,000000

0,000000

31/12/2017

31/12/2016

-

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 31/12/2018

Valor mercado

Brasil

51.870.000,00

Ouroeste

Geração de energia elétrica e comércio
atacadista de energia elétrica.

100,000000

0,000000

0,000000

31/12/2017

31/12/2016

-

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 31/12/2018

Valor mercado

Brasil

9.288.000,00

Ouroeste

Geração de energia elétrica e comércio
atacadista de energia elétrica.

100,000000

0,000000

0,000000

31/12/2017

31/12/2016

-

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 31/12/2018

Valor mercado

Brasil

106.516.000,00

Barueri

Geração e comércio atacadista de energia
elétrica.

100,000000

31/12/2018

Boa Hora 2 Geradora
de Energia Solar S.A.

138,800000

24.302.787/0001-04

-

0,000000

Controlada

0,00

SP

Valor contábil 31/12/2018

Valor mercado

Brasil

105.310.000,00

Barueri

Geração e comércio atacadista de energia
elétrica.
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100,000000

Controlada da Companhia responsável por gerar e comercializar energia solar por meio de painéis fotovoltaicos, incluindo sua implementação e montagem, nos termos do Edital No.09/2015 – ANEEL (Leilão de Energia Reserva – 2º LER de 2015) e
do Contrato de Comercialização de Energia celebrado em função do referido leilão.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

141,800000

24.302.776/0001-24

31/12/2018

Boa Hora 1 Geradora
de Energia Solar S.A.

Controlada da Companhia tem por objetivo gerar e comercializar energia solar por meio de painéis fotovoltaicos na qualidade de Sociedade de Propósito Específico (“SPE”) do projeto Água Vermelha VI, incluindo sua implementação e montagem.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2018

AGV Solar VI Geradora 28.937.919/0001-25
de Energia S.A.

Controlada da Companhia tem por objetivo gerar e comercializar energia solar por meio de painéis fotovoltaicos na qualidade de Sociedade de Propósito Específico (“SPE”) do projeto Água Vermelha V, incluindo sua implementação e montagem.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

28.938.999/0001-33

31/12/2018

AGV Solar V Geradora
de Energia S.A.

Controlada da Companhia tem por objetivo gerar e comercializar energia solar por meio de painéis fotovoltaicos na qualidade de Sociedade de Propósito Específico (“SPE”) do projeto Água Vermelha IV, incluindo sua implementação e montagem.

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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0,000000

31/12/2016

0,000000

0,000000

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

País sede
Data

UF sede
Valor (Reais)

Município sede

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

0,000000

0,000000

31/12/2017

31/12/2016

-

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 31/12/2018

Valor mercado

Brasil

133.578.000,00

Barueri

Geração e comércio atacadista de energia
elétrica.

100,000000

0,000000

0,000000

31/12/2017

31/12/2016

-

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 31/12/2018

Valor mercado

Brasil

664.346.000,00

São Paulo

Holding de instituições não-financeiras.

100,000000

0,000000

0,000000

31/12/2017

31/12/2016

-

0,000000

0,000000

0,000000

Coligada

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 31/12/2018

Valor mercado

Brasil

659.025.000,00

São Paulo

Holding de instituições não-financeiras.

Controlada da Companhia que, por sua vez, é controladora da AES Tietê Eólica S.A., responsável por projetar, implantar, operar e explorar parque eólico específico, localizado no Estado da Bahia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

9,700000

22.853.844/0001-18

31/12/2018

Nova Energia Holding
S.A
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100,000000

Controlada da Companhia, participa de sociedades por ações de capital fechado, que tem por objeto social a geração e comercialização de energia, de matriz solar fotovoltaicas ao Sistema Interligado Nacional (SIN), localizado no Estado de São
Paulo, no ambiente de contratação regulada, para suprimento de energia elétrica.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2018

Guaimbê Solar Holding 30.757.186/0001-99
S.A.

Controlada da Companhia responsável por gerar e comercializar energia solar por meio de painéis fotovoltaicos, incluindo sua implementação e montagem, nos termos do Edital No.09/2015 – ANEEL (Leilão de Energia Reserva – 2º LER de 2015) e
do Contrato de Comercialização de Energia celebrado em função do referido leilão.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

162,700000

24.302.734/0001-93

31/12/2018

Boa Hora 3 Geradora
de Energia Solar S.A.

Controlada da Companhia responsável por gerar e comercializar energia solar por meio de painéis fotovoltaicos, incluindo sua implementação e montagem, nos termos do Edital No.09/2015 – ANEEL (Leilão de Energia Reserva – 2º LER de 2015) e
do Contrato de Comercialização de Energia celebrado em função do referido leilão.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2017

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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9.2 - Outras informações relevantes
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

(a)

comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os Diretores entendem que a Companhia tem condições financeiras e patrimoniais suficientes
para desenvolver as atividades do seu negócio, assim como para cumprir suas obrigações de
curto e médio prazo.
Os Diretores acreditam que a Companhia, por meio de uma análise dos números do ativo
circulante e do passivo circulante, possui um capital de giro que permite que ela tenha liquidez e
recursos de capital suficientes para cobrir seus investimentos planejados, suas despesas, suas
obrigações e outros valores a serem pagos nos próximos anos. Os Diretores da Companhia não
têm como garantir que tal situação permanecerá inalterada, mas caso entenda necessário
contrair empréstimos para financiar seus investimentos e possíveis aquisições, acreditam que a
Companhia terá capacidade para contratá-los.
Os Diretores apresentam abaixo informações sobre a estrutura financeira e patrimonial da
Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(em R$ milhões)
Lucro Líquido

2018

2017

2016

288,0

298,3

358,5

Em 31 de dezembro de
(em R$ milhões)
Patrimônio Líquido

2018

2017

2016

1.523,5

1.557,7

1.578,1

Dívida Bruta(1)

4.127,9

3.589,6

1.446,6

Dívida Líquida(2)

3.094,0

2.385,1

869,0

Índice de liquidez corrente(3)

1,11

0,79

0,94

Índice de endividamento geral(4)

3,99

3,38

1,60

(1)

(2)

(3)
(4)

A dívida bruta corresponde ao somatório dos saldos de empréstimos e financiamentos, debêntures e arrendamento
financeiro (circulante e não circulante). A dívida bruta não é uma medida de desempenho financeiro reconhecida
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS),
emitidas pelo IASB, e não possui significado padrão. Outras companhias podem calcular a sua dívida bruta de forma
distinta não havendo, desta forma, comparação entre as divulgações. Para mais informações sobre a dívida bruta,
ver item 3.2 deste Formulário de Referência.
A dívida líquida corresponde ao somatório dos saldos de empréstimos e financiamentos, debêntures e arrendamento
financeiro (circulante e não circulante), deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e investimentos de
curto prazo. A dívida líquida não é uma medida de desempenho financeiro reconhecida pelas práticas contábeis
adotadas no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e não
possui significado padrão. Outras companhias podem calcular a sua dívida líquida de forma distinta não havendo,
desta forma, comparação entre as divulgações. Para mais informações sobre a dívida líquida, ver item 3.2 deste
Formulário de Referência.
O índice de liquidez corrente corresponde à divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.
O índice de endividamento geral corresponde à divisão da soma do passivo circulante e o passivo não circulante
pelo patrimônio líquido.

Em 31 de dezembro de 2018, as disponibilidades da Companhia, que corresponde ao somatório
dos saldos de caixa e equivalente de caixa e investimento de curto prazo, somavam R$ 1.033,9
milhões, valor inferior a 31 de dezembro de 2017, que correspondia a R$ 1.204,5 milhões, uma
redução de 14,2%. Essa redução deve-se principalmente aos pagamentos do principal de
empréstimos e debentures no montante de R$ 960,9 milhões, investimento total no valor de R$
1.123,2 milhões com os Complexos Solares Ouroeste e Guaimbê, projetos em geração
distribuída e manutenção das usinas hídricas, R$ 258,0 milhões de pagamento de dividendos e
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juros sobre capital próprio acumulados liquido de imposto e R$ 24,0 milhões de custos de
transação e prêmios, parcialmente compensados pela geração de caixa operacional de R$ 691,7
milhões, ingressos de empréstimos e debentures no montante de R$ 1.450,0 milhões, prêmio
recebido com operações de instrumentos derivativos de R$ 35,0 milhões e pelos juros de
aplicações financeiras no montante de R$ 20,9 milhões.
Dessa forma, a Dívida Líquida da Companhia totalizou R$ 3.094,0 milhões em 31 de dezembro
de 2018, um aumento de 29,7% em relação a 31 de dezembro de 2017. Esse aumento deve-se
principalmente ao crescimento da dívida bruta consolidada para R$4.127,9 milhões em 31 de
dezembro de 2018, superior em 15,0% em relação à dívida bruta consolidada de R$3.589,6
milhões em 31 de dezembro de 2017, devido à 7ª emissão de debêntures da Companhia no valor
de R$ 1.250,0 milhões para suportar a estratégia de investimentos e à 8ª emissão de debêntures
da Companhia no valor de R$200 milhões para financiamento da construção da Fase I do
Complexo Solar Ouroeste, compensadas parcialmente pelo resgate antecipado da 3ª emissão
de notas promissórias da Companhia no valor de R$900,0 milhões, além da redução dos saldos
de caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras de curto prazo, explicada no parágrafo
anterior.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia estava em cumprimento com os termos dos
covenants. A Companhia também acompanha outros covenants qualitativos, os quais foram
atendidos em 31 de dezembro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2017, as disponibilidades da Companhia somavam R$1.204,5 milhões,
valor superior a 31 de dezembro de 2016, que correspondia a R$ 577,6 milhões, um aumento de
108,5%. Esse crescimento se deve principalmente ao aumento no montante referente ao GSF
retido pelo efeito da liminar vigente, e R$ 210,0 milhões de saldo remanescente da 3ª emissão
de Nota Promissória, emitida em junho de 2017, dos quais R$150,0 milhões foram aplicados nas
debêntures emitidas pelo Complexo Solar Guaimbê.
Dessa forma, a Dívida Líquida da Companhia era de R$2.385,1 milhões em 31 de dezembro de
2017, um aumento de 174,5% em relação a 31 de dezembro de 2016. Esse aumento deve-se
em função, principalmente, da dívida bruta consolidada de R$3.589,6 milhões em 31 de
dezembro de 2017, valor 148,1% superior à posição da dívida bruta em 31 de dezembro de 2016
(R$1.446,6 milhões) devido a R$ 900 milhões da 3ª emissão de Nota Promissória, sendo
R$615,5 milhões para a aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão II e o restante para a aquisição
de Boa Hora e financiamento da aquisição de Guaimbê, e R$ 1.131,2 milhões de dívidas
provenientes da aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão II.
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia estava em cumprimento com os termos dos
covenants. A Companhia também acompanha outros covenants qualitativos, os quais foram
atendidos em 31 de dezembro de 2017.
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia estava em cumprimento com os termos dos
covenants. A Companhia também acompanha outros covenants qualitativos, os quais foram
atendidos em 31 de dezembro de 2016.

(b)

comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

Os Diretores da Companhia entendem que o objetivo 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.
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A estrutura de capital da Companhia consiste nos saldos apresentados na tabela abaixo:
Em 31 de dezembro de
(em milhões de R$, exceto em
%)
Passivo circulante e não circulante
(capital de terceiros)

2018

2017

2016

6.079,1

5.260,2

2.521,5

Patrimônio líquido (capital próprio)

1.523,5

1.557,7

1.578,1

Capital de terceiros(1)

80,0%

77,2%

61,5%

Capital próprio(2)

20,0%

22,8%

38,5%

(1)

(2)

O capital de terceiros corresponde à soma do passivo circulante e não circulante dividido pelo passivo total e
patrimônio líquido.
O capital próprio corresponde ao patrimônio líquido dividido pelo passivo total e patrimônio líquido.

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 a instituições
financeiras ou emissão de dívidas a mercado. Em 31 de dezembro de 2018, a estrutura de capital
da Companhia era composta por 80,0% de capital de terceiros e 20,0% de capital próprio. Essa
estrutura de capital vem se mantendo ao longo dos anos, com um aumento na representatividade
do capital de terceiros, pois a Companhia está inserida num ambiente que necessita de uso
intensivo de capital. Mais detalhes sobre a utilização de capital de terceiros pela Companhia
podem ser obtidos no item 10.1(f) deste Formulário de Referência.
Periodicamente, a administração da Companhia revisa a estrutura de capital e habilidade de
liquidar os seus passivos, bem como monitora tempestivamente o prazo médio de contas a
receber e fornecedores, tomando as ações necessárias para mantê-los em níveis considerados
adequados para a gestão financeira.
Os Diretores da Companhia entendem que a atual estrutura de capital apresenta níveis de
alavancagem adequados.

(c)
comentários dos Diretores em relação à capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos

Os covenants financeiros são utilizados como forma de monitoramento da situação financeira da
Companhia pelos credores envolvidos em contratos financeiros nos nossos contratos das
debêntures.
Assim, em 31 de dezembro de 2018, a Companhia estava em cumprimento integral com todos
os termos dos covenants. A Companhia também acompanha outros covenants qualitativos, os
quais foram atendidos em 31 de dezembro de 2018.
Diante do acima exposto, 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 possam 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-
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los. Ademais, a capacidade de pagamento da Companhia está vinculada ao seu resultado
operacional.
Ainda, os Diretores acreditam que as principais fontes de recursos da Companhia são
financiamentos bancários, como debêntures e cédulas de créditos bancários.

(d)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
Quando necessário, a Companhia capta recursos por meio de contratos financeiros e emissão
de debêntures, os quais são empregados no financiamento das necessidades de capital de giro,
em investimentos de curto e longo prazo e em investimentos relevantes em ativos não-circulantes
da Companhia, bem como na manutenção de disponibilidades de caixa em nível que a
Companhia acredita apropriado para o desempenho de suas atividades.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a Companhia possuía R$ 1.033,9 milhões e R$ 1.204,5
milhões, respectivamente, de caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo.
Para o exercício social de 31 de dezembro de 2016, por se tratar de uma Holding, a Companhia
não necessitava de financiamento de capital de giro, pois não possuía atividades operacionais.

(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Para a hipótese de eventuais coberturas de deficiência de liquidez, mantidas as condições
macroeconômicas atuais, a Companhia poderá utilizar os mesmos recursos de financiamento
que já utiliza, com caráter de longo prazo, incluindo opções do Banco Nacional do
Desenvolvimento (BNDES) e de bancos de desenvolvimento regional e de projetos, além de
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

Em 31 de dezembro de 2018, a dívida bruta (representado pela soma dos empréstimos,
financiamentos e debêntures do passivo circulante e do passivo não circulante) da Companhia
atingiu o montante total de R$ 4.127,9 milhões, enquanto a sua dívida líquida (expressa pela
soma dos saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante),
deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo) era de R$
3.094,0 milhões, representando um aumento de 15,0% em sua dívida bruta e um aumento de
29,7% em sua dívida líquida quando comparado com o endividamento total e a dívida líquida em
31 de dezembro de 2017.
Em 31 de dezembro de 2017, a dívida bruta (representado pela soma dos empréstimos,
financiamentos e debêntures do passivo circulante e do passivo não circulante) da Companhia
atingiu o montante total de R$ 3.589,6 milhões, enquanto a sua dívida líquida (expressa pela
soma dos saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante),
deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo) era de R$
2.385,1 milhões, representando um aumento de 148,1% em sua dívida bruta e um aumento de
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174,5% em sua dívida líquida quando comparado com o endividamento total e a dívida líquida
em 31 de dezembro de 2016.
Em 31 de dezembro de 2016, a dívida bruta (representado pela soma dos empréstimos,
financiamentos e debêntures do passivo circulante e do passivo não circulante) da Companhia
atingiu o montante total de R$ 1.446,6 milhões, enquanto a sua dívida líquida (expressa pela
soma dos saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante),
deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo) era de R$
869,0 milhões.
A tabela a seguir demonstra a composição e evolução da dívida da Companhia:
(em milhões de R$,
exceto em%)

Em 31 de dezembro de
2018

2017

2016

Vencimento

Taxa de
Remuneração

Debêntures – 2ª
emissão

-

-

502,3

2019

CDI + 0,79%
a.a.

Debêntures – 3ª
emissão

-

-

308,1

2020

108,2% CDI

Debêntures – 4ª
emissão, 2ª Série

-

-

148,2

2018

CDI + 2,15%
a.a.

Debêntures – 4ª
(1)
emissão, 3ª Série

337,3

321,0

313,2

2020

IPCA + 8,43%
(2)
a.a.

Debêntures – 5ª
emissão

187,9

180,0

174,1

2023

IPCA + 6,54%
a.a.

Debêntures – 6ª
emissão, 1ª Série

688,5

688,5

-

2022

CDI + 0,90
a.a.

Debêntures – 6ª
emissão, 2ª Série

337,3

324,5

-

2024

IPCA + 6,78%
a.a.

-

943,7

-

2018

CDI+ 1,35%
a.a.

Debêntures – 7ª
emissão, 1ª Série

526,8

-

-

2020

CDI + 0,52%
a.a.

Debêntures – 7ª
emissão, 2ª Série

765,6

-

-

2023

CDI + 1,30%
a.a.

Debêntures – 8ª
emissão

199,1

-

-

2030

IPCA + 6,02%
a.a.

Arrendamento
Financeiro

0,83

0,9

0,6

Diversos

Diversos

Financiamento Repasse
BNDES - Tietê eólica

659,6

693,1

-

2031

TJLP + 2,88%
a.a.

Financiamento BNDES
(Subcrédito Social) Tietê eólica

4,7

4,9

-

2031

TJLP

Repasse BNDES
(Banco do Brasil) –Tietê
eólica

251,1

262,7

-

2031

TJLP + 2,60%
a.a.

Debêntures – 1a
Emissão (1a série) –
Tietê Eólica

87,3

87,7

-

2025

IPCA + 7,61%
a.a.

Debêntures – 1a
Emissão (2a série) –
Tietê Eólica

81,9

82,9

-

2025

IPCA + 7,87%
a.a.

Notas Promissórias – 3ª
emissão
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Consolidado
(1)
(2)

4.127,9

3.589,6

1.446,6

2017: 3ª série; 2016: 2ª e 3ª série; 2015: 1ª, 2ª e 3ª série
Custo apenas da 3ª série

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia estava em cumprimento com os termos dos
covenants das dívidas mencionadas acima. A Companhia também acompanha outros covenants
qualitativos, os quais foram atendidos em 31 de dezembro de 2018.

(i)

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a Companhia
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 49.800.000 milhões debêntures simples, não conversíveis em
ações, em série única, da espécie quirografária, com valor nominal de R$ 10.000,00, no valor
total de R$ 498 milhões. As debêntures rendiam juros, correspondentes a 100,0% da variação
da Taxa DI, capitalizada de um spread de 0,79% ao ano. O vencimento das debêntures seria em
15 de maio de 2019.
Em 08 de maio de 2017, a Companhia realizou o resgate do saldo total (principal e juros) da 2ª
emissão de debêntures, no valor de R$ 532,7 milhões. Os recursos para pagamento do resgate
total foram provenientes da 6ª Emissão de Debêntures.
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 30.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única da
espécie quirografária, com valor nominal de R$ 10.000,00, no valor total de R$ 300 milhões. As
debêntures rendiam juros remuneratórios, correspondentes a até 108,2% da variação acumulada
das Taxas Médias diárias dos DI. O vencimento das debêntures seria em 20 de março de 2020.
Em 08 de maio de 2017, a Companhia realizou o resgate do saldo total (principal e juros) da 3ª
emissão de debêntures, no valor de R$ 307,6 milhões. Os recursos para pagamento do resgate
total foram provenientes da 6ª Emissão de Debêntures.
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$ 292,3 milhões, 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$ 301,8
milhões, foram 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 594.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 séries, da
espécie quirografária, com valor nominal de R$ 1.000,00, no valor total de R$ 594 milhões. As
debêntures da 1ª série rendiam 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 rendiam juros
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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 é corrigido monetariamente pelo IPCA em uma base diária, sendo
este montante incorporado ao saldo da dívida. O vencimento das debêntures da 1ª série era 15
de dezembro de 2016, da 2ª série era 17 de dezembro de 2018 e da 3ª série é 15 de dezembro
de 2020.
Em 15 de dezembro de 2016, a Companhia realizou o pagamento integral da 1ª série no valor
de R$ 143,5 milhões. Os recursos para pagamento foram provenientes da 5ª Emissão de
Debêntures.
Em 08 de maio de 2017, a Companhia realizou o resgate do saldo total (principal e juros) da 2ª
série no valor de R$ 157,6 milhões. Os recursos para pagamento do resgate total foram
provenientes da 6ª Emissão de Debêntures.
5ª Emissão de Debêntures
Em 15 de novembro de 2016 foi realizada a 5ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos
captados por meio da emissão das Debêntures foi destinada ao custeio de despesas já incorridas
ou a incorrer relativas a projetos de melhorias com finalidade de modernizar e ou recapacitar os
equipamentos das usinas hidrelétricas de Água Vermelha, Barra Bonita, Bariri, Caconde,
Euclides da Cunha, Ibitinga, Nova Avanhandava, Nova Promissão e Limoeiro, além das Pequena
Central Hidrelétrica de Mogi-Guaçu.
Foram emitidas 180.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única da
espécie quirografária, com valor nominal de R$ 1.000,00, no valor total de R$ 180 milhões. As
debêntures rendem juros remuneratórios, correspondentes a 6,54% ao ano. O saldo devedor
será corrigido monetariamente pelo IPCA em uma base diária, sendo este montante incorporado
ao saldo da dívida. O vencimento das debêntures é 15 de dezembro de 2023.
6ª Emissão de Debêntures
Em 15 de abril de 2017 foi realizada a 6ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos
captados por meio da emissão das Debêntures foi destinada para o refinanciamento do passivo
da Emissora, com o resgate antecipado facultativo total das debêntures da 2ª e 3ª emissões da
Emissora e da 2ª série da 4ª emissão da Emissora. Foram emitidas 1,0 bilhão de debêntures
simples no total, não conversíveis em ações, em 2 séries da espécie quirografária, com valor
nominal de R$ 1,00, no valor total de R$ 1,0 bilhão, sendo 682.380.000 debêntures na 1ª série e
317.620.000 debêntures na 2ª série. As debêntures da 1ª série rendem juros remuneratórios,
correspondentes a 100,0% da variação da Taxa DI, capitalizada de um spread de 0,90% ao ano.
As debêntures da 2ª série rendem juros remuneratórios, correspondentes a 6,78% ao ano. 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 abril
de 2022. O vencimento das debêntures da 2ª série é 15 de abril de 2024. As debêntures da 1ª
série foram alvo de resgate antecipado facultativo total em 18 de abril de 2019.
3ª Emissão de Nota Promissória
Em 26 de junho de 2017 foi realizada a 3ª emissão de nota promissória. A totalidade dos recursos
captados por meio da emissão das notas promissórias foi destinada ao reforço de capital de giro
da Emissora e aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão II. Foram emitidas 90 cártulas, não
conversíveis em ações, com valor nominal de R$ 10,0 milhões, no valor total de R$ 900,0
milhões. As notas promissórias rendiam juros remuneratórios, correspondentes a 100,0% da
variação da Taxa DI, capitalizada de um spread de 1,35% ao ano. As respectivas notas
promissórias foram totalmente liquidadas antecipadamente em 28 de fevereiro de 2018.
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7ª Emissão de Debêntures
Em 15 de fevereiro de 2018, foi realizada a 7ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos
obtidos por meio da emissão de debêntures foi utilizada para reforço de caixa e gestão ordinária
dos negócios Emissora. Foram emitidas 1.250.000 debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, em duas séries, sob regime de garantia firme de colocação, com
valor nominal unitário de R$ 1 mil, no valor total de R$ 1,25 bilhão, sendo 500.000 debêntures
na 1ª série e 750.000 debêntures na 2ª série, e vencimento final da 1ª serie em 15 de fevereiro
de 2020 e da 2ª serie em 15 de fevereiro de 2023. A partir da Data de Emissão, as Debêntures
da 1ª serie farão jus a uma remuneração equivalente a CDI + 0,52% a.a. e as Debêntures da 2ª
serie farão jus a uma remuneração equivalente a CDI + 1,30% a.a. As debêntures da 1ª série
foram alvo de resgate antecipado obrigatório total em 23 de abril de 2019.
8ª Emissão de Debêntures
Em 15 de maio de 2018, foi realizada a 8ª emissão de debêntures. A totalidade dos recursos
obtidos por meio da emissão de debêntures foi/será utilizada exclusivamente para o pagamento
de despesas e gastos futuros e/ou o reembolso de despesas e gastos incorridos, em ambos os
casos, diretamente relacionados ao complexo de usinas de fonte solar fotovoltaica, localizado na
cidade de Ouroeste, Estado de São Paulo. Foram emitidas 200.000 debêntures simples, não
conversíveis em ações, com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única,
sob regime de garantia firme de colocação, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, no valor total
de R$ 200 milhões, e vencimento final em 15 de maio de 2030. A partir da Data de Emissão, as
Debêntures farão jus a uma remuneração equivalente a IPCA + 6,02% a.a.
As Debêntures da 8ª emissão contam com as seguintes garantias:
(i)
cessão fiduciária: (a) da Conta de Reserva e Pagamento da Companhia e da Conta de
Complementação de ICSD e dos recursos nelas depositados; (b) dos direitos creditórios
decorrentes dos contratos de mútuo celebrados entre a Companhia e qualquer uma das
sociedades Boa Hora 1 Geradora de Energia Solar S.A., Boa Hora 2 Geradora de Energia Solar
S.A. e Boa Hora 3 Geradora de Energia Solar S.A. (“Complexo Solar Ouroeste”); e (c) todos os
dividendos, proventos, frutos, lucros, rendimentos, bonificações, juros sobre capital próprio,
distribuições e demais direitos que venham a ser apurados, declarados e ainda não pagos pelas
sociedades do Complexo Solar Ouroeste em relação às Ações Empenhadas (conforme definido
no próximo item);
(ii)
penhor: (a) da totalidade das ações de emissão das sociedades do Complexo Solar
Ouroeste de titularidade da Companhia (“Ações Empenhadas”); (b) quaisquer novas ações de
emissão das sociedades do Complexo Solar Ouroeste que venham a ser subscritas, adquiridas
ou de titularidade, a qualquer título, da Companhia, bem como debêntures conversíveis, partes
beneficiárias ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação
da Companhia no capital social de qualquer uma das sociedades do Complexo Solar Ouroeste;
e (c) quaisquer outros bens entregues à Companhia em decorrência de qualquer redução do
capital social, incorporação, fusão, cisão, permuta de ações, conferência de bens, liquidação ou
dissolução, total ou parcial, ou qualquer outra forma de reorganização societária de qualquer
uma das sociedades do Complexo Solar Ouroeste;
(iii)
cessão fiduciária da totalidade dos direitos emergentes e respectivos direitos creditórios
detidos pelas sociedades do Complexo Solar Ouroeste; e
(iv)

Fiança, solidária, das sociedades do Complexo Solar Ouroeste.
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9ª Emissão de Debêntures
Em 17 de abril de 2018, foi realizada a liquidação das 2ª e 3ª séries da 9ª emissão de debêntures,
enquanto no dia 22 de abril de 2018 foi realizada a liquidação da 1ª série da 9ª emissão de
debêntures. Os recursos obtidos por meio da primeira série serão utilizados para reforço de caixa
e resgates antecipados da 6ª emissão e outras dívidas da Companhia, a seu exclusivo critério,
já os recursos obtidos por meio das 2ª e 3ª séries serão exclusivamente destinados ao (i)
pagamento de despesas e gastos futuros e/ou (ii) reembolso de despesas e gastos incorridos,
em ambos os casos, diretamente relacionados aos projetos solares de Guaimbê e AGV. Foram
emitidas 2.200.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária,
em três séries, sob regime de garantia firme de colocação com valor nominal unitário de R$ 1
mil, no valor total de R$ 2,2 bilhão, sendo 1.380.000 debêntures na 1ª série, 641.090 debêntures
na 2ª série e 178.910 debêntures na 3ª série, e vencimento final da 1ª serie em 15 de março de
2027 e das 2ª e 3ª séries em 15 de março de 2029. A partir da Data de Emissão, as Debêntures
da 1ª serie farão jus a uma remuneração equivalente a CDI + 1,00% a.a. e as Debêntures das
2ª e 3ª series farão jus a uma remuneração equivalente a IPCA + 4,7133% a.a.

B) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes cuja tomadora é a controlada AES
Tietê Eólica
Financiamento BNDES (Direto e Repasse Banco do Brasil)
A controlada AES Tietê Eólica, com a interveniência de suas controladas, da sua controladora
direta Nova Energia e sua controladora indireta anterior, a Renova Energia, obteve financiamento
no valor total de R$ 1,0 bilhão (contrato direto assinado em 4 de junho de 2014, no valor de R$
734,0 milhões e o contrato de repasse assinado com o Banco do Brasil, no valor de R$ 310,1
milhões).
O financiamento foi dividido em 16 subcréditos, de “A” a “P”, sendo que a amortização dos
mesmos a partir de setembro de 2017 tem as seguintes características: (i) os subcréditos A, C,
D, E, F, G, I, J, M e P com 192 prestações mensais e sucessivas, apuradas de acordo com
fórmula constante no contrato do financiamento, vencendo-se a primeira prestação em 15 de
setembro de 2017 e a última em 15 de dezembro de 2031; e (ii) os subcréditos B, H, K, L, N e O
tem 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo da
dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo- se a
primeira prestação em 15 de setembro de 2017 e a última em 15 de dezembro de 2030.
São garantias do Repasse do Banco do Brasil, (i) o penhor de ações da totalidade das ações,
atuais e futuramente detidas, de titularidade AES Tietê Eólica e de emissão do Complexo Alto
Sertão II; (ii) o penhor da totalidade das ações, atuais e futuras, de titularidade da Nova Renova
Energia Holding S.A. e de emissão da AES Tietê Eólica; (iii) cessão fiduciária pelo Complexo Alto
Sertão II da totalidade da receita proveniente da venda de energia elétrica produzida pelas
centrais geradoras eólicas; (iv) penhor de máquinas e equipamentos a serem adquiridos pelo
Complexo Alto Sertão II no âmbito do Projeto Renova 3; (v) penhor de direitos creditórios de
titularidade do Complexo Alto Sertão II dos contratos descritos no anexo II ao contrato de
financiamento; (vi) penhor dos direitos emergentes, de titularidade do Complexo Alto Sertão II,
das autorizações decorrentes das portarias relacionadas no contrato de financiamento; e (vii)
cessão fiduciária pela AES Tietê Eólica dos direitos creditórios de que é titular, depositados em
contas especiais e de reserva descritas no contrato de financiamento. O financiamento do
BNDES e o repasse do Banco do Brasil foram liquidados antecipadamente em 24 de abril de
2019.
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Debêntures de infraestrutura
Em 15 de novembro de 2014, ocorreu a 1ª emissão de debêntures simples da controlada indireta
AES Tietê Eólica, não conversíveis em ações, com garantia real e com garantia adicional
fidejussória, em duas séries (“Debêntures”), para distribuição pública, com esforços restritos de
colocação, da Companhia, no valor total de R$ 146 milhões.
As Debêntures foram emitidas como debêntures de infraestrutura, tendo em vista o
enquadramento dos empreendimentos como projetos prioritários, por meio das portarias
expedidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME). Os recursos das Debêntures foram
destinados ao LER 2010 e LEN 2011 com o objetivo de complementar o financiamento do
BNDES, para projetos.
As Debêntures contam com as seguintes garantias: (i) fiança da Companhia; (ii) penhor da
totalidade das ações, atuais e futuras, de titularidade da AES Tietê Eólica, de emissão do
Complexo Alto Sertão II; (iii) penhor da totalidade das ações, atuais e futuras, de titularidade da
Nova Renova Energia Holding S.A. e de emissão da AES Tietê Eólica; (iv) cessão fiduciária pelo
Complexo Alto Sertão II da totalidade da receita proveniente da venda de energia elétrica
produzida pelas centrais geradoras eólicas; (v) penhor de máquinas e equipamentos a serem
adquiridos pelo Complexo Alto Sertão II; (vi) penhor de direitos creditórios de titularidade do
Complexo Alto Sertão II dos contratos celebrados no âmbito da operação Projeto Renova 3; (vii)
penhor dos direitos emergentes, de titularidade do Complexo Alto Sertão II, das autorizações
decorrentes das portarias emitidas pelo MMI; (viii) cessão fiduciária pela AES Tietê Eólica dos
direitos creditórios de que é titular, depositados em contas especiais e de reserva descritas na
emissão das Debêntures.
As amortizações das debêntures de primeira e segunda série seguem o cronograma disposto na
Escritura da Emissão, sendo que a amortização das debêntures da primeira série teve início em
15 de junho de 2015 com parcelas semestrais e consecutivas até 15 de dezembro de 2025 e a
amortização das debêntures da segunda série teve início em 15 de dezembro de 2016 com
parcelas semestrais e consecutivas até 15 de dezembro de 2025. O pagamento dos juros ocorre
em parcelas semestrais, nos meses de junho e dezembro de cada ano.
(ii)

outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui outras relações de longo prazo
com instituições financeiras, além das descritas no item (i) acima.
(iii)

grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Não há grau de subordinação contratual entre as dívidas quirografárias da Companhia.
(iv)
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 o emissor vem cumprindo essas restrições.
As restrições impostas à Companhia em relação às debêntures, no que concerne ao
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, estão
demonstradas a seguir, conforme o caso:
A Companhia está em pleno cumprimento de todas as obrigações qualitativas e quantitativas
(covenants) estabelecidas nos contratos mencionados neste subitem 10.1(f).
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Todos recursos obtidos pela Companhia com os financiamentos contratados foram destinados à
finalidade contratualmente prevista, ou seja, todos respeitaram os limites de utilização
contratualmente previstos.
4ª emissão de debêntures:
x

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não
resulte na AES Corporation como seu controlador (direto ou indireto) ou no BNDES
Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), exceto se a operação tiver sido
aprovada pelos debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão.

x

exceto pela Reorganização Societária previamente autorizada, restrição a cisão, fusão
ou incorporação (incluindo incorporação de ações), envolvendo a emissora ou qualquer
de suas controladas, (i) para a qual não tenha sido obtida anuência prévia dos
debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão; ou (ii) que não tenha sido
assegurado o resgate;

x

restrições para a emissora utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão para fins
diversos do previsto na escritura de emissão;

x

restrições para a 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 180 dias;

x

restrições para (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
Companhia estiver em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na
escritura de emissão;

x

restrições à emissora e/ou qualquer de suas controladas de 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;

x

obrigação imposta à Companhia para observar, por 2 trimestres consecutivos, os
seguintes índices e limites financeiros verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário,
a serem calculados pela Companhia, e apurados e revisados trimestralmente pelos
auditores por ela contratados, com base nas informações financeiras consolidadas da
Companhia, ao final de cada trimestre, em até 15 dias corridos após a divulgação à CVM
das respectivas demonstrações contábeis:
(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado
(conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a 3,5 vezes; ou

(ii)

caso ocorra uma Aquisição de Ativos, o índice obtido da divisão da Dívida
Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado não poderá ser superior a 3,85 vezes
durante o período de 36 meses contados da data da efetiva conclusão da
respectiva Aquisição de Ativos (inclusive) ou até a Data de Vencimento, o que
ocorrer primeiro, sendo certo que o cálculo e a verificação do Índice Financeiro
imediatamente subsequente à data da efetiva conclusão da respectiva Aquisição
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de Ativos já deverá considerar o Índice Financeiro constante deste item “ii” para
o trimestre em que a respectiva Aquisição de Ativos foi concluída. Findo o prazo
de 36 meses aqui descrito, o Índice Financeiro de que trata o item (i) acima
passará ser aplicado novamente, permanecendo válido até a Data de
Vencimento. O presente item (ii) é válido para cada Aquisição de Ativos realizada
pela Emissora, de modo que o período de 36 meses será sempre contado da
data da efetiva conclusão da última Aquisição de Ativos realizada.
(iii)

o índice obtido da divisão entre EBITDA ajustado pelas Despesas Financeiras
não poderá ser inferior a 1,5 vezes.

Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
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.
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.
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. No caso de uma Aquisição de Ativos, o
cálculo e a verificação do Índice Financeiro deverá considerar o EBITDA ajustado
proforma do ativo adquirido, consolidado com o da Emissora, relativo aos 12 meses
anteriores à data de liquidação da respectiva Aquisição de Ativos.
Aquisição de Ativos: significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou indiretamente,
de qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição ou compra e venda
de valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações.
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 letra de crédito e
de aceite de financiamentos na medida em que tais financiamentos constituam dívida.
5ª emissão de debêntures
x

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não
resulte na AES Corporation como seu controlador (direto ou indireto) da Emissora ou no
BNDES Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o
BNDESPAR aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na
Companhia, desde que a AES Corporation seja preservada como seu acionista

PÁGINA: 183 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
controlador (direto ou indireto), exceto se a operação tiver sido previamente aprovada
pelos debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;
x

restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação, exceto nos casos de
operações realizadas entre a Companhia e sociedades, direta ou indiretamente,
controladas por controladoras da, ou que estejam sob controle comum, direto ou indireto,
com a Companhia, ou com o expresso consentimento dos debenturistas, conforme
previsto na escritura de emissão;

x

restrições para a emissora utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão para fins
diversos dos previstos na escritura de emissão;

x

restrições para celebração de contratos de mútuo pela Emissora, na qualidade de
credora, com quaisquer sociedades, nacionais ou estrangeiras, integrantes do seu grupo
econômico (intercopany 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 dias;

x

restrições para (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
Companhia estiver em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na
Escritura de Emissão;

x

restrições à emissora e/ou qualquer de suas controladas de 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;

x

obrigação imposta à Companhia para observar, por 2 trimestres consecutivos, os
seguintes índices e limites financeiros verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário,
a serem calculados pela Companhia, e apurados e revisados trimestralmente pelos
auditores por ela contratados, com base nas informações financeiras consolidadas da
Companhia, ao final de cada trimestre, em até 15 dias corridos após a divulgação à CVM
das respectivas demonstrações contábeis:
(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado
(conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a 3,5 vezes; ou

(ii)

caso, durante o prazo de vigência das debêntures, ocorra uma Aquisição de
Ativos, o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA
ajustado não poderá ser superior a 3,85 vezes durante o período de 36 meses
contados da data da efetiva conclusão da respectiva Aquisição de Ativos
(inclusive) ou até a Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, sendo certo que
o cálculo e a verificação do Índice Financeiro imediatamente subsequente à data
da efetiva conclusão da respectiva Aquisição de Ativos já deverá considerar o
Índice Financeiro constante deste item “ii” para o trimestre em que a respectiva
Aquisição de Ativos foi concluída. Findo o prazo de 36 meses aqui descrito, o
Índice Financeiro de que trata o item (i) acima passará ser aplicado novamente,
permanecendo válido até a Data de Vencimento. O presente item (ii) é válido para
cada Aquisição de Ativos realizada pela Emissora, de modo que o período de 36
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meses será sempre contado da data da efetiva conclusão da última Aquisição de
Ativos realizada.
Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
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.
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.
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. No caso de uma Aquisição de Ativos, o
cálculo e a verificação do Índice Financeiro deverá considerar o EBITDA ajustado
proforma do ativo adquirido, consolidado com o da Emissora, relativo aos 12 meses
anteriores à data de liquidação da respectiva Aquisição de Ativos.
Aquisição de Ativos: significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou indiretamente,
de qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição ou compra e venda
de valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações.
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 letra de crédito e
de aceite de financiamentos na medida em que tais financiamentos constituam dívida.
6ª emissão de debêntures
x

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não
resulte na AES Corporation como seu controlador (direto ou indireto) da emissora ou no
BNDES Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o
BNDESPAR aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na
Companhia, desde que a AES Corporation seja preservada como seu acionista
controlador (direto ou indireto), exceto se a operação tiver sido aprovada pelos
debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;

x

restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação, exceto nos casos de
operações realizadas entre a Companhia e sociedades, direta ou indiretamente,
controladas por controladoras da, ou que estejam sob controle comum, direto ou indireto,
com a Companhia ou com o expresso consentimento dos debenturistas, conforme
previsto na escritura de emissão;
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x

restrições para a Emissora utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão para fins
diversos do previsto na escritura de emissão;

x

restrição para a celebração de mútuos 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, conforme previsto na escritura de emissão ou (ii) com relação a mútuos
celebrados entre a emissora e suas controladas, com prazo de vencimento de até 180
dias;

x

restrições para (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 na
Escritura de Emissão;

x

obrigação imposta à Companhia para observar, por 2 trimestres consecutivos, os
seguintes índices e limites financeiros verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário,
a serem calculados pela Companhia, e apurados e revisados trimestralmente pelos
auditores por ela contratados, com base nas informações financeiras consolidadas da
Companhia, ao final de cada trimestre, em até 15 dias corridos após a divulgação à CVM
das respectivas demonstrações contábeis:
(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado
(conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a 3,5 vezes; ou

(ii)

caso ocorra uma Aquisição de Ativos, o índice obtido da divisão da Dívida Líquida
Financeira pelo EBITDA ajustado não poderá ser superior a 3,85 vezes durante
o período de 36 meses contados da data da efetiva conclusão da respectiva
Aquisição de Ativos (inclusive) ou até a Data de Vencimento, o que ocorrer
primeiro, sendo certo que o cálculo e a verificação do Índice Financeiro
imediatamente subsequente à data da efetiva conclusão da respectiva Aquisição
de Ativos já deverá considerar o Índice Financeiro constante deste item “ii” para
o trimestre em que a respectiva Aquisição de Ativos foi concluída. Findo o prazo
de 36 meses aqui descrito, o Índice Financeiro de que trata o item (i) acima
passará ser aplicado novamente, permanecendo válido até a Data de
Vencimento. O presente item (ii) é válido para cada Aquisição de Ativos realizada
pela Emissora, de modo que o período de 36 meses será sempre contado da
data da efetiva conclusão da última Aquisição de Ativos realizada; e

(iii)

o índice obtido da divisão entre EBITDA ajustado (conforme definidos abaixo)
pelas Despesas Financeiras não poderá ser inferior a 1,5 vezes.

Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
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
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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.
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.
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. No caso de uma Aquisição de Ativos, o
cálculo e a verificação do Índice Financeiro deverá considerar o EBITDA ajustado
proforma do ativo adquirido, consolidado com o da Emissora, relativo aos 12 meses
anteriores à data de liquidação da respectiva Aquisição de Ativos.
Aquisição de Ativos: significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou indiretamente,
de qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição ou compra e venda
de valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações. Para os fins
da Escritura de Emissão, a Aquisição de Ativos será considerada como concluída quando
a participação societária em questão passar a ser contabilizada nas informações
financeiras da Emissora.
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.
7ª emissão de debêntures
x

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não
resulte na AES Corporation como seu controlador (direto ou indireto) ou no BNDES
Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o
BNDESPAR aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na
Companhia, desde que a AES Corporation seja preservada como seu acionista
controlador (direto ou indireto), exceto se a operação tiver sido aprovada pelos
debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;

x

restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de
ações), exceto nos casos de operações realizadas entre a Companhia e sociedades,
direta ou indiretamente, controladas por controladoras da, ou que estejam sob controle
comum, direto ou indireto, com a Companhia, exceto se a operação tiver sido aprovada
pelos debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;

x

restrições para a Companhia utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão para
fins diversos do previsto na escritura de debênture;

x

restrição para a celebração de mútuos 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, conforme previsto na escritura de emissão ou (ii) com relação a mútuos
celebrados entre a emissora e suas controladas, com prazo de vencimento de até 180
dias;
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x

restrições para (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 na
Escritura;

x

restrições à emissora e/ou qualquer de suas controladas relevantes de 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;

x

restrição para que a Companhia não possa deixar de observar, até a data de vencimento,
por 2 trimestres consecutivos, os seguintes índices e limites financeiros verificados
trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela Companhia, com base
nas informações financeiras consolidadas da Companhia, ao final de cada trimestre, em
até 15 dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações contábeis:
(i)
o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado
não poderá ser superior a 4,0 vezes; ou
(b)
a partir de 1º de julho de 2018, caso ocorra um Evento de Investimento (conforme
abaixo definido), o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA
ajustado não poderá ser superior a (1) 4,50 vezes, até o 12º mês contado da efetiva
ocorrência do Evento de Investimento; e (2) 4,25 vezes, do 13º mês contado da
ocorrência da efetiva ocorrência do Evento de Investimento até o 24º mês contado da
efetiva ocorrência do Evento de Investimento, sendo certo que a verificação do Índice
Financeiro imediatamente subsequente à data da efetiva ocorrência do Evento de
Investimento já deverá considerar o Índice Financeiro constante da alínea (2) deste item
(b) para o trimestre em que o Evento de Investimento efetivamente ocorrer. A partir do
25º mês contado da efetiva ocorrência do Eventos de Inadimplemento, o Índice
Financeiro de que trata o item (a) acima passará a ser aplicado novamente,
permanecendo válido até a Data de Vencimento, ainda que ocorra um novo Evento de
Investimento posteriormente; e
(iii)
o índice obtido da divisão entre EBITDA ajustado pelas Despesas Financeiras
não poderá ser inferior a 1,25 vezes.
Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
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.

PÁGINA: 188 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
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.
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. No caso de uma Aquisição de Ativos, o
cálculo e a verificação do Índice Financeiro deverá considerar o EBITDA ajustado
proforma do ativo adquirido, consolidado com o da Emissora, relativo aos 12 (doze)
meses anteriores à data de liquidação da respectiva Aquisição de Ativos.
Evento de Investimento: significa (a) uma aquisição, pela Emissora, direta ou
indiretamente, de qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição ou
compra e venda de valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de
ações, ou (b) outros investimentos pela Emissora para a construção ou desenvolvimento
de projetos de geração, armazenamento, comercialização e/ou gestão de energia,
inclusive em decorrência de leilões de energia elétrica. Adicionalmente, somente serão
considerados como um “Evento de Investimento” os eventos cujo valor de investimento
e/ou de aquisição individual seja igual ou superior a R$ 150 milhões, sendo certo que
estão excluídos da referida definição quaisquer eventos que já tenham sido divulgados
pela Emissora na data de emissão.
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.
8ª emissão de debêntures
x

restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não
resulte na AES Corporation como controlador (direto ou indireto) da emissora ou no
BNDES Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o
BNDESPAR aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na
Companhia, desde que a AES Corporation seja preservada como acionista controlador
(direto ou indireto) da emissora, exceto se previamente aprovada por debenturistas
conforme previsto na escritura de emissão;

x

restrições para que a Companhia deixe de ser a controladora, direta ou indireta, de
qualquer das Fiadoras da operação (Boa Hora 1, Boa Hora 2 e Boa Hora 3), nos termos
do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações;

x

restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de
ações), exceto (a) nos casos de operações realizadas entre a Companhia, fiadoras e
sociedades, direta ou indiretamente, controladas por controladoras da, ou que estejam
sob controle comum, direto ou indireto, com a Companhia; (b) se a operação tiver sido
previamente aprovada por debenturistas, reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas, conforme quórum previsto na escritura de emissão;

x

se a emissora não utilizar recursos líquidos obtidos com a emissão estritamente para o
projeto (Complexo Boa Hora, conforme definido na escritura de emissão);
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x

restrição para a celebração de mútuos 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, conforme previsto na escritura de emissão ou (ii) com relação a mútuos
celebrados entre a emissora e suas controladas, com prazo de vencimento de até 180
dias, em ambos os casos desde que permitido pela regulamentação aplicável ou
autorizado pela ANEL, caso aplicável;

x

restrições para concessão de preferência a outros créditos, assunção de novas dívidas,
ou emissão de debêntures, partes beneficiárias ou qualquer outro valor mobiliário, por
quaisquer das fiadoras, exceto (a) com relação a celebração de mútuos pelas fiadoras
com a Emissora para fins de repassar às fiadoras os recursos captados por meio da
emissão para a implantação do Projeto, sendo certo que a transferência dos recursos da
emissão às fiadoras sempre deve ser realizada nas mesmas condições ou em condições
menos onerosas do que as da emissão de desde que permitido pela regulamentação
aplicável; (b) com relação a dívidas assumidas em função de obrigações regulatórias
regulares junto à ANEEL, à CCEE e/ou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico – NOS;
(c) com relação a celebração de mútuos pelas fiadoras para fins de capital de giro em
valor inferior a R$ 10 milhões, ou valor equivalente em outras moedas. Considerado de
forma individual ou agregado; (d) com relação a dívidas assumidas pelas fiadoras com a
Companhia ou outras sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia
e que sejam controladoras, direta ou indiretamente, das fiadoras, desde que permitido e
em observância à regulamentação em vigor; ou (e) mediante a prévia e expressa
anuência dos debenturistas, conforme a escritura;

x

restrições para a celebração de mútuos por qualquer das fiadoras, na qualidade de
mutuantes, exceto com relação a celebração de mútuos por qualquer das fiadoras (a)
com a Companhia para os fins de supri-la de recursos para liquidar obrigações assumidas
perante os debenturistas, nos termos da escritura, ou (b) com as demais fiadoras, em
ambos os casos (a) e (b) acima, desde que permitido pela regulamentação aplicável ou
autorizado pela ANEEL, caso aplicável;

x

restrição à alienação e/ou constituição e/ou prestação pela Companhia e/ou pelas
fiadoras, de qualquer ônus, gravame, garantia e/ou qualquer outra modalidade de
obrigação que limita, sob qualquer forma, a propriedade, titularidade, posse e/ou controle
sobre os ativos, bens e direitos de qualquer natureza, objeto das garantias reais descritas
na escritura;

x

restrições para (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 na
escritura;

x

restrições à emissora e/ou às fiadoras de 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 ou das
fiadoras de suas obrigações relativas às debêntures, seja em uma única transação ou
em uma série de transações, relacionadas ou não;

x

restrição ao não atingimento, durante o prazo de vigência das Debêntures, do ICSD
consolidado mínimo de 1,20 (inclusive), a ser apurado pela Emissora e revisado pelos
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auditores independentes, anualmente, com base nas demonstrações contábeis das
SPEs e da Emissora, considerando os 12 meses imediatamente anteriores, conforme
metodologia de cálculo constante da Escritura de Emissão, sendo a memória de cálculo
apresentada ao Agente Fiduciário na forma e prazo previstos na Escritura, sendo que o
ICSD será considerado como cumprido caso a Emissora complemente o ICSD ao
depositar na Conta Complementação do ICSD (conforme definido no Contrato de Cessão
Fiduciária), no prazo de até 15 Dias Úteis contados da data de apuração do ICSD, o valor
necessário para que o ICSD consolidado atinja 1,20 (um inteiro e vinte centésimos),
considerando em seu cálculo os valores depositados na Conta Complementação do
ICSD. A apuração do ICSD consolidado deverá ocorrer anualmente, sendo a primeira
apuração realizada com base nas demonstrações contábeis consolidadas da Emissora
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
x

Restrição ao não atingimento, em 2 anos consecutivos ou 3 anos alternados, durante o
prazo de vigência das debêntures, do ICSD consolidado mínimo de 1,20, a ser apurado
pela Companhia e revisado pelos auditores independentes em conformidade com a
escritura de emissão, exceto caso (i) seja realizada uma oferta de aquisição obrigatória,
nos termos da escritura, ou (ii) a oferta de aquisição obrigatória não possa ser realizada
em virtude de impedimento decorrente da legislação ou regulamentação em vigor no
momento da realização da oferta de aquisição obrigatória. Para os efeitos desse item, (a)
a apuração do ICSD consolidado deverá ocorrer anualmente a partir do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, e não deverá considerar os valores
eventualmente depositados na Conta Complementação do ICSD para fins de
complementação nos termos do item acima; (b) a publicação do anúncio ou o envio de
comunicado aos debenturistas relativo à oferta de aquisição obrigatória deverá ser
realizados em até 10 Dias Úteis contados da data em que for apurado o não atingimento
do ICSD consolidado mínimo pelo 2º ano consecutivo ou 3º ano alternado;

x

Restrição a parcerias, associações, joint ventures ou qualquer acordo envolvendo o
Complexo Boa Hora que (a) restrinja os direitos da Companhia ou das fiadoras em
relação ao Complexo Boa Hora, incluindo à sua construção, administração ou operação;
e/ou (b) que altere a participação direta ou indireta da Companhia na totalidade das
receitas decorrentes do Complexo Boa Hora, exceto se a referida parceria, associação,
joint venture ou acordo envolvendo o Complexo Boa Hora envolver apenas a Companhia
e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia que sejam
controladoras das fiadoras;

x

Restrição a qualquer alienação e/ou constituição e/ou prestação pelas fiadoras, de
quaisquer ônus, gravames, garantias e/ou qualquer outra modalidade de obrigação que
limite, sob qualquer forma, a propriedade, titularidade, posse e/ou controle sobre
quaisquer ativos, bens e direitos de qualquer natureza ou, ainda, garantias fidejussórias,
exceto (a) em função de obrigações regulatórias regulares junto à ANEEL, à CCEE e/ou
ao Operador Nacional do Sistema Elétrico – NOS; ou (b) por garantias fidejussórias
prestadas por uma fiadora em garantia de obrigações das demais fiadoras; e

x

Restrição a realização de outros investimentos pelas fiadoras que não sejam
relacionados.

9ª emissão de debêntures
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x

Restrições para alteração do controle acionário direto ou indireto da Companhia que não
resulte na AES Corporation como seu controlador (direto ou indireto) ou no BNDES
Participações S.A. como seu acionista (direto ou indireto), podendo, inclusive, o
BNDESPAR aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na
Companhia, desde que a AES Corporation seja preservada como seu acionista
controlador (direto ou indireto), exceto se a operação tiver sido aprovada pelos
debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;

x

Restrições para operações de cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de
ações), exceto nos casos de operações realizadas entre a Companhia e sociedades,
direta ou indiretamente, controladas por controladoras da, ou que estejam sob controle
comum, direto ou indireto, com a Companhia, exceto se a operação tiver sido aprovada
pelos debenturistas, conforme previsto na escritura de emissão;

x

Restrições para a Companhia utilizar os recursos líquidos obtidos com a emissão para
fins diversos do previsto na escritura de debênture;

x

restrição para a celebração de mútuos 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, conforme previsto na escritura de emissão ou (ii) com relação a mútuos
celebrados entre a emissora e suas controladas, com prazo de vencimento de até 180
dias;

x

Restrições para (a) declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo
obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, (b)
aprovação de resgate ou amortização de ações ou (c) 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 na
Escritura;

x

Restrições à emissora e/ou qualquer de suas controladas relevantes de 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;

x

Restrição para que a Companhia não possa deixar de observar por 2 (dois) trimestres
consecutivos, pela Emissora, dos seguintes índices e limites financeiros (“Índices
Financeiros”) verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela
Emissora, 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
informações financeiras trimestrais consolidadas da Emissora referentes ao trimestre
findo em 31 de março de 2019:
(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA Ajustado
(conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a 4,5 vezes; ou

(ii)

o índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras
(conforme definidos abaixo) não poderá ser inferior a 1,25 vezes.
Onde:
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(a)

“Aquisição de Ativos” significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou
indiretamente, de qualquer participação societária, inclusive por meio de
subscrição ou compra e venda de valores mobiliários, fusão, cisão,
incorporação ou incorporação de ações. Para os fins desta Escritura de
Emissão, a Aquisição de Ativos será considerada como concluída quando
a participação societária em questão passar a ser contabilizada nas
informações financeiras da Emissora, excluindo deste cálculo a dívida
com entidade de previdência privada.

(b)

“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, excluindo deste cálculo a dívida
com entidade de previdência privada.

(c)

“Dívida” significa o somatório de (a) dos empréstimos e financiamentos
com terceiros, emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não, no
mercado de capital local e/ou internacional; e (b) do saldo líquido das
operações da emissora evidenciados por contratos de derivativos, desde
que relacionadas ao item (a).

(d)

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. No caso de uma Aquisição de Ativos, o
cálculo e a verificação do Índice Financeiro deverá considerar o EBITDA
Ajustado proforma do ativo adquirido, consolidado com o da Emissora,
relativo aos 12 (doze) meses anteriores à data de liquidação da respectiva
Aquisição de Ativos.

(e)

“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.

Caso seja editada nova lei, norma contábil ou ato normativo que altere as regras de apuração
contábil adotadas no Brasil e apresentadas nas informações financeiras consolidadas da
Emissora ao final de cada trimestre, que entre ou tenha entrado em vigor a partir de 1º de Janeiro
de 2019, incluindo mas não se limitando ao Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) com
correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS 16, tais alterações serão
obrigatoriamente desconsideradas para fins de cálculo dos Índices Financeiros, prevalecendo a
regra contábil em vigor até 31 de Dezembro de 2018.

AES Tietê Eólica
As dívidas emitidas pela AES Tietê Eólica S.A. (“AES Tietê Eólica”) com o BNDES contemplam
cláusulas de condições restritivas, tais como restrição de distribuição de dividendos. O Estatuto
Social da controlada indireta AES Tietê Eólica prevê a distribuição de dividendo mínimo
obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado. Adicionalmente, a controlada indireta AES Tietê
Eólica obteve financiamentos do BNDES, repasse do Banco do Brasil e emitiu uma debênture
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de infraestrutura que contemplam restrições de não distribuir quaisquer recursos aos acionistas,
diretos ou indiretos, e/ou a pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico,
acima de 25% do lucro líquido ajustado, salvo se expressamente autorizado pelo BNDES, Banco
do Brasil ou debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, ou se verificados
itens como (i) o acúmulo de R$60,0 milhões na “Conta Reserva Especial da Holding”; (ii)
verificada a conclusão do projeto; (iii) preenchidas as contas reservas referentes ao serviço da
dívida e a conta reserva de O&M; (iv) atingido o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
(“ICSD”) mínimo de 1,30, sendo que a apuração deverá ocorrer anualmente, relativamente ao
ano civil anterior, e após o pagamento de 12 prestações mensais de amortização do contrato em
questão; (v) adimplemento das empresas do grupo econômico perante o Sistema BNDES; e (vi)
geração mínima consolidada das centrais geradoras eólicas de 1.430.475 MWh no período de
doze meses imediatamente anteriores à distribuição pretendida.

(g)

limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Os Diretores da Companhia esclarecem que a mesma não possui limites de financiamento já
contratados. Todos os financiamentos contratados até 31 de dezembro de 2018 já haviam sido
liberados e estão refletidos em nossas demonstrações contábeis do exercício.

(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 os exercícios sociais findos em 31 de dezembro
de 2018, 2017 e 2016.
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
A tabela abaixo mostra informações extraídas das Demonstrações dos Resultados consolidada
da Companhia, para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, com
análise horizontal e vertical.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

DEMONSTRAÇÕES DOS
RESULTADOS
CONSOLIDADOS

2018

2017

2016

(em milhões de R$,
exceto em %)
R$

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

1.923,5

100,0%

11,3%

1.728,1

100,0%

10,7%

1.561,3

100,0%

(387,9)

-20,2%

-10,0%

(430,9)

-24,9%

35,7%

(317,6)

-20,3%

(149,5)

-7,8%

16,3%

(128,6)

-7,4%

14,2%

(112,6)

-7,2%

Taxa de fiscalização

(7,8)

-0,4%

11,4%

(7,0)

-0,4%

1,4%

(6,9)

-0,4%

Compensação financeira
pela utilização de recursos
hídricos

(41,9)

-2,2%

-16,9%

(50,4)

-2,9%

-32,9%

(75,1)

-4,8%

Pessoal e administradores

(126,6)

-6,6%

11,9%

(113,1)

-6,5%

15,4%

(98,0)

-6,3%

RECEITA
OPERACIONAL LÍQUIDA
Energia elétrica comprada
para revenda
Encargos do uso do
sistema de transmissão e
conexão
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Entidade de previdência
privada

(4,8)

-0,2%

4,3%

(4,6)

-0,3%

253,8%

(1,3)

-0,1%

Serviços de terceiros

(152,7)

-7,9%

42,6%

(107,1)

-6,2%

19,3%

(89,8)

-5,8%

Material

(15,3)

-0,8%

-6,1%

(16,3)

-0,9%

94,0%

(8,4)

-0,5%

Provisão para processos
judiciais e outros, líquida

(1,2)

-0,1%

-7,7%

(1,3)

-0,1%

-95,6%

(29,6)

-1,9%

-

-

-

-

-

(100%)

2,5

0,2%

(271,7)

-14,1%

36,3%

(199,4)

-11,5%

23,9%

(161,0)

-10,3%

(29,1)

-1,5%

-23,2%

(37,9)

-2,2%

128,3%

(16,6)

-1,1%

(1.188,4)

-61,8%

8,4%

(1.096,5)

-63,5%

19,6%

(917,0)

-58,7%

Perdas estimadas em créditos
de liquidação duvidosa

Depreciação e
amortização
Outras despesas
operacionais
TOTAL DOS CUSTOS
OPERACIONAIS
LUCRO BRUTO

735,1

38,2%

16,4%

631,6

36,5%

-2,0%

644,4

41,3%

Amortização de intangível
e mais valia gerado em
aquisições

(4,0)

-0,2%

300,0%

(1,0)

-0,1%

-

-

-

Receitas financeiras

106,8

5,6%

16,8%

91,4

5,3%

4,5%

87,5

5,6%

Despesas financeiras

(435,2)

-22,6%

46,8%

(296,5)

-17,2%

27,9%

(231,8)

-14,8%

13,3

0,7%

1008,3%

1,2

0,1%

-85,9%

8,5

0,5%

(315,1)

-16,4%

54,6%

(203,8)

-11,8%

50,1%

(135,8)

-8,7%

416,0

21,6%

-2,5%

426,8

24,7%

-16,1%

508,6

32,6%

Contribuição social

(39,1)

-2,0%

44,3%

(27,1)

-1,6%

-13,1%

(31,2)

-2,0%

Imposto de renda

(100,4)

-5,2%

44,5%

(69,5)

-4,0%

-16,4%

(83,1)

-5,3%

Contribuição social diferida

3,3

0,2%

-140,2%

(8,2)

-0,5%

-12,8%

(9,4)

-0,6%

Imposto de renda diferido

8,0

0,4%

-133,9%

(23,6)

-1,4%

-10,6%

(26,4)

-1,7%

(128,1)

-6,7%

-0,3%

(128,5)

-7,4%

-14,3%

(150,0)

-9,6%

288,0

15,0%

-3,5%

298,3

17,3%

-16,8%

358,5

23,0%

Variações cambiais,
líquidas
TOTAL DO RESULTADO
FINANCEIRO
RESULTADO ANTES
DOS TRIBUTOS SOBRE
OS LUCROS

TOTAL DOS TRIBUTOS
SOBRE OS LUCROS
TOTAL LUCRO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO

Análise das principais variações referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018 comparado ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.
RECEITA OPERACIONAL
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018

2017

(em milhões de R$, exceto em %)
Receita operacional líquida

1.923,5

1.728,1

Energia elétrica comprada para revenda

(387,9)

(430,9)

(149,5)

(128,6)

(7,8)

(7,0)

(41,9)

(50,4)

(126,6)

(113,1)

(4,8)

(4,6)

(152,7)

(107,1)

Encargos do uso do sistema de transmissão
e conexão
Taxa de fiscalização
Compensação financeira pela utilização de
recursos hídricos
Pessoal e administradores
Entidade de previdência privada
Serviços de terceiros
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Material

(15,3)

(16,3)

Provisão para processos judiciais e outros,
líquida
Depreciação e amortização

(1,2)

(1,3)

(271,7)

(199,4)

Outras despesas operacionais

(29,1)

(37,9)

(1,188.4)

(1,096.5)

735,1

631,6

(4,0)

(1,0)

106,8

91,4

(435,2)

(296,5)

13,3

1,2

(315,1)

(203,8)

Total dos custos operacionais
LUCRO BRUTO
Amortização de intangível e mais valia
gerado em aquisições
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Variações cambiais, líquidas
Total do Resultado Financeiro
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS
SOBRE O LUCRO
Contribuição social

416,0

426,8

(39,1)

(27,1)

Imposto de renda

(100,4)

(69,5)

Contribuição social diferida

3,3

(8,2)

Imposto de renda diferido

8,0

(23,6)

Total dos tributos sobre o lucro

(128,1)

(128,5)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

288,0

298,3

Receita operacional bruta
A receita operacional bruta relativa ao suprimento de energia no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018 foi de R$2.143,5 milhões, representando um aumento de 10,2% em relação
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve receita
operacional bruta de R$1.945,2 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta
variação é explicada pelos seguintes fatores:
x

R$68,5 milhões das operações renováveis, combinação da operação de descontratação
de energia por meio do MCSD e da contribuição integral do resultado do Complexo
Eólico Alto Sertão II no ano e entrada em operação do Complexo Solar de Guaimbê; e

x

R$129,8 milhões na receita hídrica, explicada principalmente pelos seguintes fatores: R$
182,1 milhões de maior venda no mercado spot, resultado em especial do
aproveitamento de oportunidades comerciais e da estratégia de alocação de energia
adotada em 2018, parcialmente compensado por (i) R$ 24,2 milhões de redução de
contratos bilaterais, resultado da estratégia de descontratação para mitigação do risco
hidrológico; (ii) R$ 22,4 milhões de redução de venda de energia no âmbito MRE, em
função, do menor volume de geração hídrica averiguado em 2018; e (iii) R$ 18,5 milhões
de redução na receita na linha de leilão - Eletropaulo dado o fim do contrato com a Enel
em 2017.

Deduções da receita operacional bruta
As deduções da receita operacional bruta da Companhia nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 foram de R$220,0 milhões e R$217,1 milhões, respectivamente. Os
Diretores da Companhia entendem que o aumento de 1,3% é explicado, principalmente pelo
aumento da receita operacional bruta, parcialmente compensado pela redução do ICMS.
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Receita operacional líquida
A receita operacional líquida da Companhia relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018 foi de R$ 1.923,5 milhões, representando um aumento de 11,3% em relação ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve receita operacional líquida
de R$ 1.728,1 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este desempenho reflete,
principalmente, a contribuição da operação do Complexo Eólico Alto Sertão II e Complexo Solar
Guaimbê e incremento em função do aproveitamento de oportunidades comerciais e da
estratégia de alocação de energia adotada em 2018.
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 social findo em 31 de
dezembro de 2018 foram de R$ 387,9 milhões, representando uma redução de 10% em relação
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve um custo de
R$430,9 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta redução é justificada
principalmente pela menor compra de energia de contratos bilaterais em R$ 55,6 milhões, reflexo
da maior compra de energia elétrica em 2017 por meio de contratos bilaterais em linha com a
estratégia da Companhia de mitigação do risco hidrológico em 2017, compensado parcialmente
por R$ 17,5 milhões associado principalmente à exposição financeira gerada com compra de
energia no mercado spot.
Encargos do uso do sistema de transmissão e conexão
Os custos com transmissão e conexão para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018
foram de R$149,5 milhões, um aumento de 16,3% em comparação ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve um custo de R$128,6 milhões. Os Diretores
da Companhia entendem que este aumento é justificado, principalmente, pelo reajuste da tarifa
de uso do sistema de distribuição (“TUSD”) em parte dos contratos das usinas hidrelétricas e
pelas aquisições do Complexo Eólico Alto Sertão II e Complexo Solar Guaimbê em agosto de
2017 e setembro de 2018, respectivamente.
Para maiores informações sobre o reajuste da TUSD, vide item 7.5 deste Formulário de
Referência.
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
As despesas de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para o exercício
social findo em 31 de dezembro de 2018 foram de R$41,9 milhões, uma redução de 16,9% em
comparação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve
um custo de R$50,4 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta redução se deve
principalmente ao reajuste da Tarifa Atualizada de Referência (“TAR”), de aproximadamente
2,53% em 2018 quando comparado a 2017 (R$74,03 em 2018 vs. R$72,20 em 2017).
Pessoal e administradores
As despesas com pessoal e administradores para o exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018 foram de R$ 126,6 milhões representando um aumento de 11,9% em relação ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve uma despesa de
R$ 113,1 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que o aumento se refere à
reestruturação do quadro da Companhia como parte de sua estratégia de crescimento e ajuste
de inflação.
Serviços de terceiros
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As despesas com serviços de terceiros para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018
foram de R$ 152,7 milhões representando um aumento de 42,6% em relação ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve uma despesa de R$ 107,1 milhões.
Os Diretores da Companhia entendem que este aumento se deve, principalmente, ao aumento
das despesas de manutenção do Complexo Eólico Alto Sertão II e Complexo Solar Guaimbê
adquiridos em agosto de 2017 e setembro de 2018, respectivamente.
Depreciação e amortização
O saldo da conta de depreciação e amortização para o exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018 foi uma despesa de R$ 271,7 milhões representando um aumento de 36,3% em relação
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia atingiu uma despesa
de R$ 199,4 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que o aumento é basicamente em
função das aquisições dos Complexo Eólico Alto Sertão II e Solar Guaimbê adquiridos em agosto
de 2017 e setembro de 2018, respectivamente, que contribuíram para o aumento dos ativos
imobilizados.
Outras despesas operacionais
O saldo da conta de outras despesas operacionais para o exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018 foi uma despesa de R$ 29,1 milhões representando uma redução de 23,2%
em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia atingiu
uma despesa de R$37,9 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta variação
ocorreu principalmente pelo pagamento não recorrente relacionado ao ônus por vencimento
antecipado de acordo bilateral com a Enel, no montante de R$ 7,7 milhões em 2017, bem como
o impacto nas perdas estimadas na em créditos de liquidação duvidosa (PECLD).

RESULTADO FINANCEIRO
(em milhões de R$, exceto em
porcentagens)
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais líquidas
Resultado Financeiro

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2018
2017

%

106,8

91,4

16,8%

(435,2)

(296,5)

46,8%

13,3

1,2

1008,3%

(315,1)

(203,8)

54,6%

Receitas financeiras
As receitas financeiras para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foram de R$
106,8 milhões, representando um aumento de 16,8% em relação ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2017, quando a Companhia teve receitas financeiras de R$ 91,4 milhões. Este
aumento é explicado, principalmente, pela maior renda de aplicações financeiras, devido ao
maior saldo médio de aplicações financeiras no período, oriundo principalmente do montante
referente ao caixa mantido para eventual quitação do passivo com rebaixamento hídrico (GSF)
retido pelo efeito da liminar vigente.
Despesas financeiras
As despesas financeiras para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foram de
R$ 435,2 milhões, representando um aumento de 46,8% em relação ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve despesas financeiras de R$ 296,5 milhões.
Os Diretores da Companhia entendem que esta variação é explicada pelos seguintes fatores:
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x

Maiores encargos de dívidas e atualização monetária de debêntures, empréstimos e
financiamentos no montante de R$ 96,1 milhões, originário do crescimento da dívida
para financiar as aquisições dos Complexos Alto Sertão II e Guaimbê e a construção do
Complexo Solar Ouroeste compensado parcialmente pela redução do CDI de 6,89% em
2017 para 6,40% em 2018; e

x

Maior atualização monetária do passivo referente à liminar obtida na discussão do risco
de rebaixamento hidrelétrico (GSF – Generation Scaling Factor) em R$ 47,5 milhões em
2018, quando comparado com 2017.

Variações cambiais, líquidas
As variações cambiais, líquidas, para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e
2017 foram uma receita de R$ 13,3 milhões e R$1,2 milhão, respectivamente, representando
uma variação de R$12,1 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este resultado se
deve, principalmente, pelo impacto de R$16,2 milhões proveniente dos ganhos com a marcação
a mercado dos instrumentos derivativos (operações e NDF) contratados com o objetivo de obter
cobertura de risco de câmbio na compra de painéis solares fotovoltaicos e inversores para as
construção do Complexo Solar Ouroeste, compensado parcialmente pelo efeito negativo de
R$6,8 milhões da variação cambial do processo judicial que discute a aquisição obrigatória pela
Companhia de energia oriunda de Itaipu, decorrente da depreciação de 14,6% do real frente ao
dólar no período encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Lucro líquido do exercício
O lucro líquido para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$288,0 milhões,
representando uma redução de 3,5% ou R$10,3 milhões em relação ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2017, quando a Companhia apresentou um lucro líquido de R$298,3 milhões.
Os Diretores da Companhia entendem que esta variação é decorrente dos fatores descritos
acima.
Análise das principais variações referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017 comparado ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.
RECEITA OPERACIONAL
Receita operacional bruta
(em milhões de R$, exceto em
porcentagens)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017

2016

Receita operacional líquida

1.728,1

1.561,3

Energia elétrica comprada para revenda

(430,9)

(317,6)

(128,6)

(112,6)

(7,0)

(6,9)

(50,4)

(75,1)

(113,1)

(98,0)

Encargos do uso do sistema de transmissão
e conexão
Taxa de fiscalização
Compensação financeira pela utilização de
recursos hídricos
Pessoal e administradores
Entidade de previdência privada

(4,6)

(1,3)

Serviços de terceiros

(107,1)

(89,8)

Material

(16,3)

(8,4)

(1,3)

(29,6)

(199,4)

(161,0)

Provisão para processos judiciais e outros,
líquida
Depreciação e amortização
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Outras despesas operacionais
Total dos custos operacionais
LUCRO BRUTO
Amortização de intangível e mais valia
gerado em aquisições
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

(37,9)

(16,6)

(1.096,5)

(917,0)

631,6

644,4

(1,0)

-

91,4

87,5

(296,5)

(231,8)

1,2

8,5

(203,8)

(135,8)

Variações cambiais, líquidas
Total do Resultado Financeiro
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS
SOBRE O LUCRO
Contribuição social

(27,1)

(31,2)

Imposto de renda

(69,5)

(83,1)

Contribuição social diferida

(8,2)

(9,4)

Imposto de renda diferido

(23,6)

(26,4)

Total dos tributos sobre o lucro

(128,5)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

298,3

(150,0)
358,5

426,8

508,6

A receita operacional bruta relativa ao suprimento de energia no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017 foi de R$ 1.945,2 milhões, representando um aumento de 10,4% em relação
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, quando a Companhia teve receita
operacional bruta de R$ 1.762,6 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta
variação é explicada principalmente pelos seguintes fatores:
x

R$147,7 milhões referente a adição do Complexo Eólico Alto Sertão II ao portfólio da
Companhia a partir de agosto de 2017;

x

R$44,6 milhões principalmente pelo incremento em função do maior preço médio da
energia vendida no mercado spot no período (R$295,27/MWh em 2017 vs.
R$82,68/MWh em 2016);

x

R$52,7 milhões de aumento no preço médio dos contratos bilaterais (R$159,96/MWh em
2017 vs. R$147,12/MWh em 2016), compensado pela redução no volume de vendas,
devido à descontratação por conta do plano de mitigação do risco hidrológico;

x

Estes efeitos compensados parcialmente por;

x

R$41,8 milhões de redução na receita na linha de leilão -Eletropaulo dado o fim do
contrato com a Enel; e

x

R$23,0 milhões de redução de venda de energia no âmbito MRE, em função, do menor
volume de geração hídrica averiguado em 2017.

Deduções da receita operacional bruta
As deduções da receita operacional bruta da Companhia no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017 e 2016 foram de R$ 217,1 milhões e R$ 201,3 milhões, respectivamente. Os
Diretores da Companhia entendem que o aumento de 7,9% é explicado, principalmente pelas
maiores despesas com PIS e COFINS em 4,6% ou R$ 7,4 milhões, devido ao aumento da receita
provenientes do mercado de curto prazo, onde as alíquotas de PIS e COFINS são mais altas,
somado ao aumento das despesas com ICMS, no montante de R$ 7,2 milhões no período.
Receita operacional líquida
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A receita operacional líquida da Companhia relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017 foi de R$ 1.728,1 milhões, representando um aumento de 10,7% em relação ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2016, quando a Companhia teve receita operacional líquida
de R$ 1.561,3 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este desempenho reflete,
principalmente, a contribuição da operação do Complexo Eólico Alto Sertão II e incremento em
função do maior preço médio da energia vendida no mercado spot.
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 social findo em 31 de
dezembro de 2017 foram de R$ 430,9 milhões, representando um aumento de 35,7% em relação
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, quando a Companhia teve um custo de
R$ 317,6 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este aumento é justificado
principalmente pela maior compra de energia na linha de contratos bilaterais em R$ 384,7
milhões, como apoio à estratégia de mitigação do risco hidrológico, reflexo do maior volume
(2.262,7 GWh em 2017 vs. 762,5 GWh em 2016) e maior preço médio (R$ 218,69/MWh em 2017
vs. R$ 144,37/MWh em 2016), compensado parcialmente pela redução de R$ 217,7 milhões
associada ao menor volume com compra de energia no mercado spot (80,9 GWh em 2017 vs.
1.423,9 GWh em 2016) devido à sazonalização de energia e estratégia de comercialização
visando a redução da exposição nesse mercado e aumento de R$ 32,4 milhões em créditos de
PIS/COFINS na comparação dos períodos.
Encargos do uso do sistema de transmissão e conexão
Os custos com transmissão e conexão para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017
foram de R$ 128,6 milhões, um aumento de 14,2% em comparação ao ano de 2016, quando a
Companhia teve um custo de R$ 112,6 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este
aumento é justificado, principalmente, pelo do reajuste da TUSD em parte dos contratos das
usinas hidrelétricas e início de operação do Complexo Eólico Alto Sertão II no portfólio da
Companhia desde agosto de 2017.
Para maiores informações sobre o reajuste da TUSD, vide item 7.5 deste Formulário de
Referência.
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
As despesas de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para o exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017 foram de R$ 50,4 milhões, uma redução de 33,0% em
comparação ao ano de 2016, quando a Companhia teve um custo de R$ 75,1 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que esta redução se deve principalmente à menor tarifa
atualizada de referência em 2017 quando comparado com 2016 (R$ 72,20 em 2017 vs. R$ 93,35
em 2016), somado a condições hídricas adversas, resultando em uma menor geração de energia
decorrente do menor nível de reservatório.
Pessoal e administradores
As despesas com pessoal e administradores para o exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017 foram de R$ 113,1 milhões representando um aumento de 15,4% em relação ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, quando a Companhia teve uma despesa de
R$ 98,0 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que o aumento se refere à
reestruturação do quadro da Companhia associada à sua estratégia de crescimento, que levou
a um aumento de R$ 15,1 milhões em despesas com pessoal, associadas à sua estratégia de
crescimento.
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Plano de pensão
As despesas com entidade de previdência privada nos anos de 2017 e 2016 foram de R$4,6
milhões e R$1,3 milhões, respectivamente, representando um aumento de R$3,3 milhões. Os
diretores da Companhia entendem que este aumento se deve principalmente à redução da taxa
de desconto (NTN-B) das premissas atuariais de 5,80% a.a. em 2017 e 7,25% a.a. em 2016, o
que resulta no aumento da obrigação de benefícios definidos e custos associados ao plano de
pensão.
Serviços de terceiros
As despesas com serviços de terceiros para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017
foram de R$ 107,1 milhões representando um aumento de 19,3% em relação ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2016, quando a Companhia teve uma despesa de R$ 89,8 milhões.
Os Diretores da Companhia entendem que este aumento se deve, principalmente, ao aumento
das despesas de terceiros referentes a manutenção e operação do Complexo Eólico Alto Sertão
II adquirido em agosto de 2017, bem como as despesas não recorrentes de honorários
advocatícios advindos desta transação de aquisição.
Materiais
As despesas com materiais para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 foram de
R$ 16,3 milhões representando um aumento de 94,0% em relação ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2016, quando a Companhia teve uma despesa de R$ 8,4 milhões. Os
Diretores da Companhia entendem que este aumento se deve, principalmente, ao aumento das
despesas com materiais referentes à operação do Complexo Eólico Alto Sertão II adquirido em
agosto de 2017, no montante de R$4,1 milhões.
Provisão para processos judiciais e outros, líquida
O saldo da conta de provisão para processos judiciais e outros, líquida para o exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017 foi uma despesa de R$1,3 milhão representando uma redução
de R$28,3 milhões em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, quando a
Companhia atingiu uma despesa de R$ 29,6 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que
esta variação ocorreu principalmente pelo pagamento de R$ 28,0 milhões decorrente do acordo
no âmbito do procedimento arbitral com o Banco BTG Pactual em 2016, cujo objeto era
relacionado à suposta quebra do contrato de compra de energia.
Depreciação e amortização
O saldo da conta de depreciação e amortização para o exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017 foi uma despesa de R$ 199,4 milhões representando um aumento de 23,9% em relação
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, quando a Companhia atingiu uma despesa
de R$ 161,0 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que o aumento é basicamente em
função da inclusão de novos ativos imobilizados ao portfólio devido à aquisição do Complexo
Eólico Alto Sertão II nos últimos cinco meses de 2017.
Outras despesas operacionais
O saldo da conta de outras despesas operacionais para o exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017 foi uma despesa de R$ 37,9 milhões representando um aumento de 98,4%
em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, quando a Companhia atingiu
uma despesa de R$ 19,1 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta variação
ocorreu principalmente: (i) pelo pagamento não recorrente do ônus por vencimento antecipado
de acordo bilateral com a Enel, no montante de R$ 7,7 milhões em 2017; (ii) pelas perdas
estimadas em créditos de liquidação duvidosa para valores vencidos relativos a um contrato de

PÁGINA: 202 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
comercialização de energia no ambiente regulado – CCEAR, no montante de R$ 2,8 milhões em
2017; e (iii) pelo ganho, em 2016, de R$2,5 milhões referente ao recebimento de massa falida
do Banco Santos.
RESULTADO FINANCEIRO
(em milhões de R$, exceto em
%)
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais líquidas
Total do Resultado Financeiro

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2017
2016

%

91,4

87,5

4,5%

(296,5)

(231,8)

27,9%

1,2

8,5

(85,9%)

(203,8)

(135,8)

50,1%

Receitas financeiras
As receitas financeiras para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 foram de R$
91,4 milhões, representando um aumento de 4,5% em relação ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2016, quando a Companhia teve receitas financeiras de R$ 87,5 milhões. Este
aumento é explicado principalmente pela maior renda de aplicações financeiras, no montante de
R$ 12,1 milhões, devido ao maior saldo médio de aplicações financeiras no período, oriundo
principalmente do caixa mantido para eventual quitação do passivo com rebaixamento hídrico
(GSF) retido pelo efeito da liminar vigente, parcialmente compensada pelo recebimento de multa
processual registrado em 2016 referente processo movido em 2005 pela Companhia contra
Furnas Centrais Elétricas S/A no montante de R$ 6,6 milhões.
Despesas financeiras
As despesas financeiras para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 foram de
R$296,5 milhões, representando um aumento de 27,9% em relação ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2016, quando a Companhia teve despesas financeiras de R$ 231,8 milhões.
Os Diretores da Companhia entendem que este aumento se dá devido aos maiores encargos de
dívida no montante de R$ 45,1 milhões, originário do crescimento da dívida para financiar a
aquisição dos Complexos Alto Sertão II e Boa Hora, assim como as dívidas já existentes do ativo
adquirido, compensado parcialmente pela queda do CDI de 13,63% em 2016 para 6,89% em
2017 e IPCA de 6,29% em 2016 para 2,54% em 2017, somado ao pagamento do prêmio de
resgate, em função do pré-pagamento da 2ª e 3ª emissão de debentures e da 2ª série da 4ª
emissão, no montante de R$7,6 milhões e à atualização monetária atualização monetária de
debêntures, empréstimos e financiamentos, no montante de R$ 8,0 milhões, compensado
parcialmente pelo efeito positivo da atualização monetária referente à liminar obtida na discussão
do rebaixamento do GSF (generation scaling factor) em R$ 15,6 milhões em 2017, quando
comparado com 2016.
Variações cambiais, líquidas
As variações cambiais, líquidas, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
foram uma receita de R$ 1,2 milhão e receita de R$ 8,5 milhões, respectivamente, representando
uma variação de R$ 7,3 milhões. Os Diretores da Companhia entendem que este resultado se
deve pela depreciação de 1,5% do real em relação ao dólar norte-americano durante o período
ante uma apreciação de 16,5% do real em relação ao dólar norte-americano durante o período
anterior, bem como pela variação cambial em processo judicial que discute a aquisição
obrigatória pela Companhia de energia oriunda de Itaipu.
Imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos

PÁGINA: 203 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As despesas com imposto de renda e contribuição social correntes e diferidas nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram R$ 128,5 milhões e R$ 150,0 milhões,
representando uma redução de 14,3%. Os Diretores da Companhia entendem que esta variação
ocorreu principalmente pelo menor lucro tributável apurado em 2017.
Lucro líquido do exercício
O lucro líquido para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 foi de R$ 298,3 milhões,
representando uma redução de 16,8% ou R$ 60,2 milhões em relação ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2016, quando a Companhia apresentou um lucro líquido de R$ 358,5
milhões. Os Diretores da Companhia entendem que esta variação é decorrente dos fatores
descritos acima.
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DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
A tabela abaixo mostra informações extraídas das Demonstrações dos Fluxos de Caixa da
Companhia, para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016. Nesta
tabela estão apresentados os principais itens que impactaram as respectivas atividades e desta
forma o caixa e os equivalentes de caixa da Companhia.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(em milhões de R$,
exceto em %)

2018

2017

2016

AH (%)
2018 x
2017

AH (%)
2017 x 2016

691,7

821,2

630,4

-15,8%

30,3%

Caixa líquido gerado
(usado) nas atividades
de investimentos

(880,7)

(1.345,1)

183,8

-34,5%

831,8%

Caixa líquido gerado
(usado) nas atividades
de financiamentos

207,3

586,4

(742,7)

64,7%

-179,0%

Aumento (Redução) de
Caixa e Equivalentes de
Caixa

18,2

62,5

71,5

-70,9%

-12,6%

Caixa líquido gerado
nas atividades
operacionais

Análise das principais variações referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018 comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
O caixa gerado nas atividades operacionais no exercício social findo em 31 de dezembro de
2018 foi de R$691,7 milhões, apresentando uma redução de 15,8% em relação ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017. Tal variação se deve, principalmente, ao (i) maior
pagamento de juros (encargos de dívida), reflexo da estratégia de crescimento da Companhia; e
(ii) menor recebimento de venda de energia de contratos bilaterais e leilão devido ao menor
volume; compensado parcialmente (a) pelo caixa operacional proveniente dos Complexos Eólico
Alto Sertão II e Solar Guaimbê adquiridos em agosto de 2017 e setembro de 2018,
respectivamente; e (b) pela redução dos gastos com compra de energia.
O caixa usado nas atividades de investimento no exercício social findo em 31 de dezembro de
2018 foi de R$880,7 milhões, apresentando uma redução de 34,5% comparado ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017. Tal variação se deve, principalmente, (i) à aquisição de
investimento do Complexo Eólico Alto Sertão II em 2017; (ii) às aplicações de cauções e
depósitos vinculados (escrows) relacionados à aquisição de investimento do Complexo Eólico
Alto Sertão II em 2017; e (iii) à movimentação líquida de investimentos de curto prazo;
compensado parcialmente pelo incremento das aquisições de ativo imobilizado relacionados à
construção do Complexo Solar Ouroeste.
O caixa gerado nas atividades de financiamento no exercício social findo em 31 de dezembro de
2018 foi de R$207,3 milhões, apresentando uma redução de 64,7% comparado ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017. Tal variação se deve, principalmente, ao maior ingresso
de recursos provenientes das emissões de dívida em 2017, utilizado para a aquisição do
Completo Eólico Alto Sertão II entre outros projetos, bem como para reforço no capital de giro;
compensado pelo menor pagamento de dividendos e juros sobre capital.
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Análise das principais variações referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017 comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
O caixa gerado nas atividades operacionais no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017 foi de R$ 821,2 milhões, apresentando um aumento de 30,3% comparado ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, devido principalmente:
x

aos menores pagamentos de imposto de renda e contribuição social;

x

pela redução da linha de contas a receber de partes relacionadas devido rescisão do
contrato de comercialização de energia elétrica com a Enel; efeitos compensados
parcialmente pelo aumento dos gastos com compra de energia.

O caixa usado nas atividades de investimento no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017 foi de R$ 1.345,0 milhões, apresentando uma variação de 831,8% comparado ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, quando o caixa líquido gerado pelas
atividades de financiamento foi de R$ 183,8 milhões devido principalmente:
x

a aquisição de investimento do Complexo Eólico Alto Sertão II em agosto de 2017;

x

pela movimentação líquida de investimentos de curto prazo, que apresentou maiores
aplicações, líquido dos resgates; e

x

pelo aumento das aplicações de cauções e depósitos vinculados, em conexão com a
aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão II.

O caixa gerado nas atividades de financiamento no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017 foi de R$ 586,4 milhões, apresentando uma variação de 179,0% comparado
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, devido principalmente:
x

ingressos da 6ª emissão de debêntures no montante de R$ 1,0 bilhão utilizado para o
pré-pagamento da 2ª e 3ª emissões e da 2ª serie da 4ª emissão. Importante ressaltar
que os referidos pré-pagamentos se devem à renegociação dos covenants em linha com
a estratégia de crescimento da Companhia;

x

pelos ingressos da 3ª emissão de notas promissórias no montante de R$ 900,0 milhões,
utilizado para a aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão II entre outros projetos, bem
como para reforço no capital de giro; parcialmente compensado;

x

pelo pagamento de empréstimos e debêntures no montante de R$ 947,2 milhões em
2017, principalmente referente à 2ª e 3ª emissões de debentures e da 2ª serie da 4ª
emissão;

x

pelo pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio no montante de R$ 357,6
milhões em 2017 em comparação com o pagamento de dividendos e juros sobre o capital
próprio de R$ 768, 8 milhões em 2016; e

x

pelo custo de transação e prêmios sobre empréstimos e debêntures no montante de
R$ 21,6 milhões em 2017 em comparação com o custo de transação e prêmios de R$
10,1 milhões em 2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
A tabela abaixo contém informações extraídas do Balanço Patrimonial Consolidado da
Companhia em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, com análise vertical e horizontal.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(em milhões de
R$, exceto em
porcentagens)

2018

2017

2016

R$

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

152,8

2,0%

13,5%

134,6

2,0%

86,7%

72,1

1,8%

881,1

11,6%

-17,6%

1.069,9

15,7%

111,7%

505,5

12,3%

438,8

5,8%

40,2%

313,0

4,6%

113,1%

146,9

3,6%

-

0,0%

-100%

0,2

0,0%

N/A

-

0,0%

21,9

0,3%

-33,0%

32,7

0,5%

-26,2%

44,3

1,1%

-

0,0%

N/A

-

0,0%

N/A

4,9

0,1%

2,7

0,0%

-80,7%

14,0

0,2%

0,0%

-

0,0%

0,6

0,0%

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de
caixa
Investimentos de curto
prazo
Contas a receber de
clientes
Conta de ressarcimento
Tributos e contribuições
sociais compensáveis
Contas a receber de
partes relacionadas
Instrumentos financeiros
derivativos
Cauções e depósitos
vinculados

73,8

1,0%

871,1%

7,6

0,1%

1166,7
%

Outros créditos

24,9

0,3%

271,6%

6,7

0,1%

219,0%

2,1

0,1%

TOTAL ATIVO
CIRCULANTE

1.596,0

21,0%

1,1%

1.578,60

23,2%

103,3%

776,50

18,9%

13,1

0,2%

0,0%

13,1

0,2%

0,0%

13,1

0,3%

2,5

0,0%

92,3%

1,3

0,0%

0,0%

-

0,0%

0,2

0,0%

-60,0%

0,5

0,0%

-28,6%

0,7

0,0%

1,3

0,0%

-18,8%

1,6

0,0%

0,0%

-

0,0%

123,6

1,6%

-12,3%

140,9

2,1%

-11,8%

159,7

3,9%

4,5

0,1%

-

0,0%

ATIVO NÃO
CIRCULANTE
Contas a receber de
clientes
Conta de ressarcimento
Tributos e contribuições
sociais compensáveis
Tributos e contribuições
sociais diferidos
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos
vinculados
Instrumentos financeiros
derivativos
Outros créditos
Imobilizado, líquido
Intangível

159,8

2,1%

-25,2%

213,6

3,1%

4646,7
%

-

0,0%

-100,0%

0,1

0,0%

N/A

1,9

0,0%

0,0%

1,9

0,0%

0,0%

-

0,0%
75,4%

5.487,3

72,2%

16,2%

4.722,10

69,3%

52,9%

3.089,3
0

217,0

2,9%

50,5%

144,2

2,1%

158,0%

55,9

1,4%

TOTAL ATIVO NÃO
CIRCULANTE

6.006,6

79,0%

14,6%

5.239,3

76,8%

57,7%

3.323,1

81,1%

TOTAL DO ATIVO

7.602,6

100,0%

11,5%

6.817,9

100,0%

66,3%

4.099,6

100,0%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018

(em milhões de R$, exceto
em porcentagens)

2017

2016

R$

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

AH (%)

R$

AV (%)

1.111,8

14,6%

31,9%

843,1

12,4%

104,7%

411,8

10,0%

Fornecedores
1.111,8
Empréstimos, financiamentos
120,9
e debêntures

14,6%

31,9%

843,1

12,4%

104,7%

411,8

10,0%

1,6%

-88,1%

1.014,40

14,9%

296,6%

255,8

6,2%

Conta de ressarcimento

0,2%

-53,2%

26,5

0,4%

0,0%

-

0,0%

PASSIVO CIRCULANTE

12,4
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Imposto de renda e
contribuição social a pagar

43,5

0,6%

25,4%

34,7

0,5%

-29,5%

49,2

1,2%

Outros tributos a pagar

8,9

0,1%

-9,2%

9,8

0,1%

-31,0%

14,2

0,3%

41,6

0,5%

258,6%

11,6

0,2%

-77,9%

52,6

1,3%

24,6

0,3%

5,6%

23,3

0,3%

4,5%

22,3

0,5%

36,4

0,5%

1074,2%

3,1

0,0%

93,8%

1,6

0,0%

2,9

0,0%

0,0%

-

0,0%

N/A

-

0,0%

Encargos setoriais

12,0

0,2%

-41,2%

20,4

0,3%

12,1%

18,2

0,4%

Outras obrigações

26,1

0,3%

177,7%

9,4

0,1%

308,7%

2,3

0,1%

TOTAL PASSIVO
CIRCULANTE

1.441,1

19,0%

-27,8%

1.996,3

29,3%

141,1%

828,0

20,2%

52,7%

55,6%

2.575,20

37,8%

116,3%

1190,8

29,0%

34,7

0,5%

56,3%

22,2

0,3%

0,0%

-

0,0%

367,7

4,8%

-10,2%

409,4

6,0%

4,0%

393,8

9,6%

32,1

0,4%

702,5%

4,0

0,1%

-50,0%

8,0

0,2%

92,5

1,2%

-31,2%

134,4

2,0%

86,7%

72,0

1,8%

Encargos setoriais

15,8

0,2%

85,9%

8,5

0,1%

-49,4%

16,8

0,4%

Obrigações sociais e
trabalhistas

0,9

0,0%

200,0%

0,3

0,0%

200,0%

0,1

0,0%

Outras obrigações

87,4

1,1%

-20,5%

109,9

1,6%

815,8%

12,0

0,3%

4.638,1

61,0%

42,1%

3.263,9

47,9%

92,7%

1.693,5

41,3%

416,6

5,5%

0,0%

416,6

6,1%

0,0%

416,6

10,2%

199,1

2,6%

0,3%

198,5

2,9%

0,2%

198,1

4,8%

Legal

83,3

1,1%

0,0%

83,3

1,2%

13,5%

73,4

1,8%

Reserva de investimento

16,9

0,2%

99,5%

8,5

0,1%

0,0%

-

0,0%

64,8%

47,7

0,7%

38,1%

34,5

0,8%

-7,2%

801,7

11,8%

-6,6%

858,7

20,9%

98,8%

8,5

0,1%

0,0%

-

0,0%

-2,2%

1.557,7

22,8%

-1,3%

1.578,1

38,5%

11,5%

6.817,9

100,0%

66,3%

4.099,6

100,0%

Dividendos e juros sobre
capital próprio a pagar
Obrigações sociais e
trabalhistas
Provisões para processos
judiciais e outros
Instrumentos financeiros
derivativos

PASSIVO NÃO
CIRCULANTE
Empréstimos, financiamentos
4.007,0
e debêntures
Conta de ressarcimento
Tributos e contribuições
sociais diferidos
Obrigações com entidade de
previdência privada
Provisões para processos
judiciais e outros

TOTAL PASSIVO NÃO
CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social subscrito e
integralizado
Reserva de capital
Reserva lucros:

Proposta de distribuição
78,6
1,0%
de dividendos adicionais
Ajustes de avaliação
743,6
9,8%
patrimonial
Outros resultados
16,9
0,2%
abrangentes
TOTAL DO PATRIMÔNIO
1.523,4 20,0%
LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E DO 7.602,6 100,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Análise comparativa dos balanços patrimoniais consolidados de 31 de dezembro de 2018
e de 31 de dezembro de 2017
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos da conta de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de
dezembro de 2017 eram de R$152,8 milhões e R$ 134,6 milhões, respectivamente. Os Diretores
da Companhia entendem que o aumento de R$18,2 milhões ocorreu principalmente em
decorrência:
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x

do caixa líquido gerado nas atividades operacionais, no montante de R$691,7 milhões
em 2018; e

x

do caixa gerado nas atividades de financiamentos, no montante de R$207,3 milhões,
principalmente devido à emissão de novos empréstimos e debentures; efeitos
parcialmente compensados pelo;

x

do caixa líquido usado nas atividades de investimento, no montante de R$880,7 milhões,
principalmente pela movimentação líquida de investimentos de curto prazo, que
apresentou maiores aplicações de investimentos de curto prazo no exercício, pela
movimentação líquida de cauções e depósitos vinculados e pela aquisição de
investimento.

Investimentos de curto prazo
Os saldos da conta de investimentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de
dezembro de 2017 eram de R$881,1 milhões e R$ 1.069,9 milhões, respectivamente. Os
Diretores da Companhia entendem que a redução ocorreu principalmente:
x

pelos resgates no montante total de R$3,9 bilhões;

x

por outras movimentações (IRRF e IOF) no montante de R$ 10,8 milhões; efeitos
compensados parcialmente por;

x

pelas aplicações no montante de R$3,7 bilhões pela receita auferida nas aplicações no
montante de R$86,7 milhões.

Contas a receber de clientes
O saldo da conta de contas a receber de clientes em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de
dezembro de 2017 era de R$ 438,8 milhões e R$ 313,0 milhões, respectivamente. Os Diretores
da Companhia entendem que o aumento de R$ 125,8 milhões é principalmente devido à
inadimplência do setor causada por liminares que impedem a liquidação financeira de valores
impactados pelo GSF.
Tributos e contribuições sociais compensáveis
Os saldos de tributos e contribuições sociais compensáveis em 31 de dezembro de 2018 e em
31 de dezembro de 2017 eram de R$21,9 milhões e R$ 32,7 milhões, respectivamente. Os
Diretores da Companhia entendem que a redução de R$10,8 milhões foi ocasionada
principalmente pela compensação de imposto de renda retido na fonte proveniente de aplicações
financeiras com imposto de renda a pagar.
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Créditos fiscais de ágios incorporados
Os saldos da conta de créditos fiscais de ágios incorporados em 31 de dezembro de 2018 e em
31 de dezembro de 2017 eram de R$123,6 milhões e R$140,9 milhões, respectivamente. Os
Diretores da Companhia esclarecem que a redução de 12,3% é decorrente de da realização dos
benefícios fiscais gerados pelos ágios incorporados das controladoras AES Gás Ltda., da AES
Tietê Participações S.A. e da AES Brazilian Energy Holdings Ltda.
Cauções e depósitos vinculados
Os saldos da conta cauções e depósitos vinculados em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de
dezembro de 2017 eram de R$ 159,8 milhões e R$ 213,6 milhões, respectivamente. Os Diretores
da Companhia entendem que a redução de R$58,8 milhões é explicado, principalmente, (i) pelo
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resgate de garantias contratuais previstas no acordo de aquisição do Complexo Alto Sertão II,
relacionado à decisão desfavorável em relação à arbitragem B, detalhada na nota explicativa
19.1 das demonstrações contábeis da AES Tietê S.A. de 2018 e (ii) das obrigações do contrato
de financiamento celebrado entre o Complexo Eólico Alto Sertão II e o BNDES, obrigando o
Complexo Eólico Alto Sertão II a manter em conta vinculada as seguintes contas reservas,
durante todo o prazo de vigência do contrato de financiamento.
Imobilizado, líquido
Os saldos da conta imobilizado líquido em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de
2017 eram de R$ 5.487,3 milhões e R$ 4.722,1 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que o aumento de R$765,2 milhões é explicado, principalmente, pelo
efeito de R$ 567,0 milhões relativo à aquisição do Complexo Solar Guaimbê em setembro de
2018, pelas adições no imobilizado de R$451,9 milhões, principalmente, relativo à construção do
Complexo Solar Ouroeste e R$12,5 milhões referente à provisão de desmantelamento,
parcialmente compensado pela depreciação do período de R$ 263,6 milhões.
Intangível
Os saldos da conta intangível em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017 eram
de R$ 217,0 milhões e R$ 144,2 milhões, respectivamente. O aumento de R$ 72,8 milhões devese, principalmente, aos dos direitos contratuais e direito de exploração de autorização
provenientes da aquisição do Complexo Solar Guaimbê no montante de R$ 85,3 milhões,
parcialmente compensado pelas amortizações do período de R$13,2 milhões.
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Os saldos da conta fornecedores em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017
eram de R$ 1.111,8 milhões e R$ 843,1 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento de 31,9% se refere principalmente aos valores recebidos nas
liquidações da CCEE referentes à liminar obtida na discussão do rebaixamento hidrelétrico (GSF)
e correção monetária deste montante recebido.
Empréstimos, financiamentos e debentures
O saldo da conta debêntures em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017 era de
R$ 120,9 milhões e R$ 1.014,4 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem
que a redução de R$ 893,5 milhões se deve ao pré-pagamento da 3ª nota promissória no valor
de R$ 900 milhões.
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Os saldos da conta imposto de renda e contribuição social a pagar em 31 de dezembro de 2018
e em 31 de dezembro de 2017 eram de R$43,5 milhões e R$ 34,7 milhões, respectivamente. Os
Diretores da Companhia entendem que este aumento de 25,4% se deve principalmente pelas
despesas mensais de IRPJ e CSLL de 2018 no montante de R$ 139,4 milhões, parcialmente
reduzido pela compensação de créditos de imposto recolhido por estimativa e retidos na fonte
no montante de R$ 104,5 milhões e pagamento no montante de R$ 23,3 milhões.
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 2018
e em 31 de dezembro de 2017 eram de R$41,6 milhões e R$ 11,6 milhões, respectivamente. Os
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Diretores da Companhia entendem que a redução de R$30 milhões se deve a: (i) declarações
de dividendos e juros sobre o capital próprio, líquidos de impostos, em 2018 nos montantes de
R$ 259,6 milhões e R$ 40,6 milhões, respectivamente; parcialmente compensados por (ii)
pagamentos de R$ 270,1 milhões de dividendos e juros sobre o capital próprio.
Provisões para processos judiciais e outros
Os saldos da conta provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2018 e
em 31 de dezembro de 2017 eram de R$ 36,4 milhões e R$ 3,1 milhões, respectivamente. Os
Diretores da Companhia entendem que o aumento de R$ 33,3 milhões se deve principalmente
pela reclassificação de provisão para processos judiciais de longo prazo no montante de R$ 32,5
milhões, relacionado ao procedimento arbitral (A) movido em face da Renova Energia e das 15
SPE’s relativas ao Complexo Eólico Alto Sertão II por fornecedores contratados no período de
construção dos parques.
PASSIVO
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos, financiamentos e debentures
Os saldos da conta de debêntures em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017
eram de R$4.007,0 milhões e R$ 2.575,2 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento de R$1.431,8 milhões se deve principalmente à emissão da 1ª série
da 7ª emissão de debêntures para financiamento do projeto solar Guaimbê e à 8ª emissão de
debêntures para financiamento da primeira fase do complexo solar Ouroeste, a planta de Boa
Hora.
Tributos e contribuições sociais diferidos
Os saldos da conta tributos e contribuições sociais diferidos em 31 de dezembro de 2018 e em
31 de dezembro de 2017 eram de R$ 367,7 milhões e R$ 409,4 milhões, respectivamente. Os
Diretores da Companhia entendem que a redução de 10,2% é explicada principalmente pelo
impacto decorrente de um aumento na realização do tributo diferido passivo sobre o ativo
imobilizado - custo atribuído no montante de R$29,9 milhões e pelo impacto de tributos diferidos
ativos de R$8,5 milhões relativo ao ajuste de avaliação atuarial de 2018 e R$2,6 milhões
referente à um aumento na provisão para fornecedores de materiais e serviços.
Obrigações com entidade de previdência privada
Os saldos da conta obrigações com entidade de previdência privada em 31 de dezembro de
2018 e em 31 de dezembro de 2017 eram de R$ 32,1 milhões e R$ 4,0 milhões, respectivamente.
Os Diretores da Companhia entendem que esta variação se deve principalmente pelo ajuste de
avaliação atuarial de R$26,2 milhões decorrente basicamente da redução na taxa de desconto,
somado às despesas com previdência no exercício de R$3,4 milhões, parcialmente compensado
pelo pagamento das contribuições de R$1,3 milhão.
Provisões para processos judiciais e outros
Os saldos da conta provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2018 e
em 31 de dezembro de 2017 eram de R$92,5 milhões e R$ 134,4 milhões, respectivamente. Os
Diretores da Companhia entendem que a redução de R$ 41,9 milhões se deve principalmente
ao pagamento de R$ 50 milhões relacionado ao procedimento arbitral (B) movido em face da
Renova Energia e das 15 SPE’s relativas ao Complexo Eólico Alto Sertão II por fornecedores
contratados no período de construção dos parques e reclassificação para o curto prazo no
montante de R$ 32,5 milhões relacionado ao procedimento arbitral (A), parcialmente
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compensado por reclassificação de obrigações de aquisição de Alto Sertão II no montante de R$
24,5 milhões vinculados aos procedimento arbitrais conforme acordo entre a Companhia e o
vendedor firmado posteriormente à aquisição, R$ 7,4 milhões de variação cambial relacionado
ao processo que discute a obrigatoriedade da Companhia de adquirir a energia de Itaipu na
qualidade de quotista, R$ 5,7 milhões relacionado um aumento nas provisões e na atualização
monetária de PIS/COFINS sobre receitas financeiras e R$ 3,2 milhões de correção monetária de
processos regulatórios.
Encargos Setoriais
Os saldos da conta encargos setoriais em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de
2017 eram de R$ 15,8 milhões e R$ 8,5 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento de R$ 7,3 milhões se deve principalmente às transferências do
circulante para o não circulante de R$6,3 milhões, somado às atualizações monetárias no
montante de R$1,1 milhão.
Patrimônio líquido
Os saldos do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017
eram de R$ 1.523,5 milhões e R$ 1.557,7 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que a redução de 2,2% foi ocasionada principalmente pelo pagamento de dividendos
intermediários de 2018 no montante de R$211,9 milhões, pagamento de dividendos adicionais
registrado em 2017 no montante de R$47,7 milhões, remensuração da obrigação de benefício
definido, líquido de imposto, no montante de R$17,3 milhões e juros sobre capital próprios
declarados de R$47,4 milhões, compensado pelo lucro líquido do exercício de R$288,0 milhões
e hedge de fluxo de caixa, líquido de imposto, no montante de R$1,2 milhão.
Análise comparativa dos balanços patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2017
e 31 de dezembro de 2016
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos da conta de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram
de R$ 134,6 milhões e R$ 72,1 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem
que o aumento ocorreu principalmente em decorrência:
x

do caixa líquido gerado nas atividades operacionais, no montante de R$ 821,1 milhões;

x

caixa gerado nas atividades de financiamentos, no montante de R$ 586,3 milhões,
principalmente devido à emissão de novos empréstimos e debentures; efeitos
parcialmente compensados pelo

x

caixa líquido usado nas atividades de investimento, no montante de R$ 1.345,0 milhões,
principalmente pela movimentação líquida de investimentos de curto prazo, que
apresentou maiores aplicações de investimentos no exercício, pela movimentação
líquida de cauções e depósitos vinculados, pela aquisição de investimento e aumento de
capital em controlada.

Investimentos de curto prazo
Os saldos da conta de investimentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram
de R$ 1.069,9 milhões e R$ 505,5 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento é explicado principalmente:
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x

pelas aplicações no montante de R$ 3,5 bilhões;

x

pela receita auferida nas aplicações no montante de R$ 79,1 milhões; efeitos
compensados parcialmente por

x

outras movimentações (IRRF e IOF) no montante de R$ 3,2 milhão e pelos resgates
realizados (incluindo os juros resgatados) no montante de R$ 3,0 bilhões.

Contas a receber de clientes
Os saldos da conta de contas a receber de clientes em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram
de R$ 313,0 milhões e R$ 146,9 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento de R$ 166,1 milhões é principalmente devido à inadimplência do setor
causada por liminares que impedem a liquidação financeira de valores impactados pelo
rebaixamento hídrico (GSF), somado à venda no spot durante o primeiro trimestre de 2017,
quando houve secundaria de 10%.
Tributos e contribuições sociais compensáveis
Os saldos da conta outros tributos compensáveis em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram de
R$ 32,7 milhões e R$ 44,3 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que
a redução de R$ 11,6 milhões foi ocasionada principalmente pela compensação dos créditos de
PIS e COFINS no montante de R$ 18,2 milhões, compensado parcialmente pelos créditos
aferidos de saldo negativo de IRPJ e CSLL no montante de R$ 6,1 milhões.
Contas a receber de partes relacionadas
Os saldos da conta contas a receber de partes relacionadas em 31 de dezembro de 2017 e 2016
eram de zero e R$ 4,9 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que a
redução integral do saldo se refere à rescisão do contrato de comercialização de energia elétrica
com a Enel em 2017.
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Tributos a recuperar
Os saldos da conta tributos a recuperar em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram de R$ 140,9
milhões e R$ 159,7 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia esclarecem que a
redução de 11,8% é decorrente da realização dos benefícios fiscais gerados pelos ágios
incorporados das controladoras AES Gás Ltda., da AES Tietê Participações S.A. e da AES
Brazilian Energy Holdings Ltda.
Cauções e depósitos vinculados
Os saldos da conta cauções e depósitos vinculados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram
de R$ 213,6 milhões e R$ 4,5 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem
que o aumento de R$ 209,1 milhões é explicado principalmente (i) pela conclusão da aquisição
do controle da Nova Energia, com assinatura entre as partes do Memorando de Fechamento da
referida aquisição, tendo como condição precedente o depósito de garantias para litígios, earnout e indenização geral dos vendedores, nos montantes atualizados até 31 de dezembro de 2017
de R$ 59,3 milhões, R$ 51,1 milhões e R$ 20,4 milhões, respectivamente e das obrigações do
contrato de financiamento celebrado entre o Complexo Eólico Alto Sertão II e o BNDES, no
montante de R$ 75,6 milhões, obrigando o Complexo Eólico Alto Sertão II a manter em conta
vinculada as seguintes contas reservas, durante todo o prazo de vigência do contrato de
financiamento.
Imobilizado, líquido
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Os saldos da conta imobilizado líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram de R$ 4.722,1
milhões e R$ 3.089,3 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que o
aumento do saldo é explicado principalmente pelo efeito da aquisição do Complexo Eólico Alto
Sertão II, pelo ajuste a valor justo em combinação de negócios, no montante de R$ 128,2 milhões
e pelas adições no montante de R$ 104,6 milhões, compensado parcialmente pela depreciação
registrada no montante de R$ 201,3 milhões.
Intangível
Os saldos da conta intangível em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram de R$ 144,2 milhões e
R$ 55,9 milhões, respectivamente. O aumento deve-se principalmente à aquisição do direito dos
contratos de Leilão de Energia de Reserva (LER), no montante de R$ 60,0 milhões e ao direito
de autorização de geração, no montante de R$ 15,0 milhões, totalizando um montante de R$
75,0 milhões e direito de exploração de autorização decorrente de combinação de negócios do
Complexo Eólico Alto Sertão II, no montante de R$ 27,9 milhões, compensado parcialmente
pelas amortizações no montante de R$2,7 milhões, do uso de bem público, somada às baixas
no montante de R$ 4,0 milhões e outras mutações, no montante de R$ 1,2 milhão.
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Os saldos da conta fornecedores em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram de R$ 843,1 milhões
e R$ 411,8 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que o aumento de
104,7% se refere principalmente aos valores recebidos nas liquidações da CCEE referentes à
liminar obtida na discussão do rebaixamento hidrelétrico (GSF), correção monetária deste
montante recebido (principal e correção monetária apresentam uma variação de R$ 396,1
milhões) e do aumento da energia comprada em R$ 18,1 milhões, basicamente pelo aumento
do coluna e preço de energia elétrica comprada para revenda.
Empréstimos, financiamentos e debentures
Os saldos da conta debêntures em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram de R$ 1.014,4 milhões
e R$ 255,8 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que o aumento de
R$ 758,6 milhões se deve principalmente pelo ingresso de R$ 900,5 milhões referente à 3ª nota
promissória e à transferência do não circulante para o circulante de principal de debêntures no
montante de R$ 686,2 milhões, aos encargos financeiros no montante de R$ 223,3 milhões e ao
efeito da aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão II, no montante de R$ 75,8 milhões,
parcialmente compensado pelo pagamento de principal da 2ª e 3ª emissão de debentures, da 4º
emissão de debêntures (2ª série) no montante de R$ 950,9 milhões e pelo pagamento de
encargos financeiros, no montante de R$ 191,7 milhões.
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Os saldos da conta imposto de renda e contribuição social a pagar em 31 de dezembro de 2017
e 2016 eram de R$ 34,7 milhões e R$ 49,2 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que esta redução de 29,5% se deve principalmente à compensação de
IRRF sobre aplicação financeira no valor de R$ 15,6 milhões. Após cálculo do ajuste anual do
imposto devido, o pagamento ocorre até o último dia do mês subsequente.
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 2017
e 2016 eram de R$ 11,6 milhões e R$ 52,6 milhões, respectivamente. Os Diretores da
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Companhia entendem que a redução no montante de R$ 41,0 milhões deve-se às destinações
de dividendos de 2017 no montante de R$ 274,7 milhões, destinação de Juros sobre o Capital
Próprio no montante de R$ 42,6 milhões (líquido de IRRF), parcialmente compensado pelo
pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio no montante de R$ 357,6 milhões.
PASSIVO
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos, financiamentos e debentures
Os saldos da conta de debêntures em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram de R$ 2.575,2
milhões e R$ 1.190,8 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que o
aumento de R$ 1.384,4 milhões se deve principalmente pelo ingresso de R$ 1,0 bilhão referente
à 6ª emissão de debêntures, somado ao efeito da aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão II,
no montante de R$ 1.054,0 milhões, compensado pela transferência do não circulante para o
circulante do principal de debêntures no montante de R$ 686,2 milhões.
Tributos e contribuições sociais diferidos
Os saldos da conta tributos e contribuições sociais diferidos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
eram de R$ 407,8 milhões e R$ 393,8 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento de 4,0% é explicado principalmente:
x

pela realização de tributos diferidos ativos relacionados a prejuízo fiscal e base negativa
no montante de R$ 40,1 milhões;

x

pelo aumento de R$ 3,0 milhões referentes a provisão para fornecedores de materiais e
serviços; efeitos parcialmente compensados pelo

x

impacto decorrente da realização do tributo diferido passivo sobre o ativo imobilizados –
custo atribuído no montante de R$ 29,4 milhões.

Obrigações com entidade de previdência privada
Os saldos da conta obrigações com entidade de previdência privada em 31 de dezembro de
2017 e 2016 eram de R$ 4,0 milhões e R$ 8,0 milhões, respectivamente. Os Diretores da
Companhia entendem que esta variação se deve principalmente ao ajuste de avaliação atuarial
negativo no montante de R$ 6,1 milhões, decorrente basicamente da inflação real do indexador
do Plano (IGP- DI) ter sido negative e ao pagamento das contribuições de R$ 1,4 milhão,
parcialmente compensado pelas despesas com previdência no exercício de R$ 3,5 milhões.
Provisões para processos judiciais e outros
Os saldos da conta provisões para processos judiciais e outros em 31 de dezembro de 2017 e
2016 eram de R$ 134,4 milhões e R$ 72,0 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia
entendem que o aumento de R$ 62,4 milhões se deve principalmente pelo reconhecimento de
R$ 58,0 milhão de processos cíveis avaliado ao seu valor justo na combinação de negócios,
relacionados à aquisição da Nova Energia, relacionados a dois procedimentos arbitrais movidos
em face da Renova Energia e das 15 SPE’s relativas ao Complexo Eólico Alto Sertão II por
fornecedores contratados na época.
Encargos Setoriais
Os saldos da conta encargos setoriais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram de R$ 8,5
milhões e R$ 16,8 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que a
redução do saldo de pesquisa e desenvolvimento deve-se principalmente às atualizações
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monetárias no montante de R$ 1,8 milhão, compensado parcialmente pelas transferências do
não circulante para o circulante no montante de R$ 10,1 milhões.
Patrimônio líquido
Os saldos do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 eram de R$ 1.557,7 milhões
e R$ 1.578,1 milhões, respectivamente. Os Diretores da Companhia entendem que a redução
de 1,3% foi ocasionada pelo lucro líquido do exercício de R$ 298,3 milhões, somado à nova
mensuração da obrigação de benefício definido no montante de R$ 4,1 milhões (líquido de
imposto), ao hedge de fluxo de Caixa no montante de R$ 0,6 milhão (líquido de imposto) e ao
ajuste de dividendos prescritos no montante de R$ 0,6 milhão, compensado pelo pagamento de
dividendos adicionais registrado em 2016 no montante de R$ 34,5 milhões, pagamento de
dividendos intermediários de 2017 no montante de R$ 240,1 milhões e juros sobre capital
próprios declarados de R$ 49,7 milhões.
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(a)

resultados das operações da Companhia
(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Ao longo dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, as receitas da
Companhia decorreram do suprimento de energia elétrica. Os diretores da Companhia entendem
que são componentes importantes da receita bruta:
(i)

contratos bilaterais referentes à comercialização de energia para clientes livres, que
representaram 74,6%, 83,5% e 89,2% da receita bruta dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2018, 2017 e 2016, respectivamente;

(ii)

leilões públicos no mercado regulado, oriunda do Complexo Eólico Alto Sertão II (para
2017 e 2018) e do Complexo Solar Guaimbê (para 2018), que representaram 8,8% e
3,1%da receita bruta dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017,
respectivamente; e

(iii)

mercado de curto prazo, cuja receita nos exercícios findos em 31 de dezembro 2018,
2017 e 2016, representou 13,6%, 5,6% e 1,9% de toda a receita bruta da Companhia.
Após as exclusões do consumo próprio e perdas técnicas de transmissão, os volumes
excedentes de energia são direcionados, primeiramente ao MRE e posteriormente
vendidos ao mercado spot pela CCEE.

A tabela abaixo apresenta a receita operacional líquida da Companhia para os exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 referente ao único segmento operacional da
Companhia:
Exercício social findo em 31 de dezembro de
(em R$ milhões)
Receita Operacional Líquida

(ii)

2018

2017

2016

1.923,5

1.728,1

1.561,3

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os diretores entendem que os resultados das operações da Companhia nos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 foram significativamente afetados por diversos
fatores, dentre eles:
(i)

condições e perspectivas econômicas no Brasil em geral;

(ii)

condições hidrológicas do Sistema Elétrico Nacional (SIN) e
submercados em que as usinas da Companhia estão localizadas
(submercado Sudeste/Centro-Oeste);

(iii)

nível dos reservatórios e risco hidrológico;

(iv)

exposição ao mercado de energia de curto prazo ao Preço de Liquidação
das Diferenças (PLD);

(v)

mudanças na regulação e legislação do setor elétrico;

(vi)

resultados das disputas judiciais e outros; e
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(vii)

a aquisição de 4 novos investimentos em ativos renováveis, que
adicionaram 686 MW de capacidade instalada ao portfólio da
Companhia.

(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A receita da Companhia é majoritariamente proveniente da geração de energia. Modificações de
preço, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e
serviços à afetam da seguinte forma:
x

modificação de preço: a variação do PLD pode afetar o resultado da Companhia
positivamente quando sua geração é maior que sua energia assegurada, garantindo um
superávit no período e possibilitando a venda dessa energia no mercado spot e
negativamente, quando há déficit nessa relação e a Companhia precisa
necessariamente comprar energia no curto prazo para suprir seus contratos de venda
de energia;

x

taxas de câmbio: hoje a Companhia não possui nenhuma receita estrangeira que seja
impactada positiva ou negativamente pela taxa de câmbio;

x

inflação: todos os contratos de venda de energia são corrigidos pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”). A receita da Companhia é beneficiada com o
incremento desse índice, mas em contraparte, podemos perceber o aumento das
despesas operacionais e despesas financeiras da Companhia nesse caso;

introdução de novos produtos e serviços: a introdução de novos ativos e também novos serviços
ao portfólio da Companhia afeta diretamente sua receita, trazendo um resultado mais positivo.
A receita operacional líquida da Companhia relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018 foi de R$ 1.923,5 milhões, representando um aumento de 11,3% em relação ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017, quando a Companhia teve receita operacional líquida
de R$1.728,1 milhões. Os diretores da Companhia entendem que este desempenho reflete,
principalmente, o incremento da margem operacional líquida (receita líquida livre de compra de
energia para revenda, taxas e encargos setoriais) que foi de R$ 1.336,4 milhões, 20,3% superior
à registrada em 2017 (R$ 1.111,2 milhões), resultado explicado principalmente por:
R$ 163,3 milhões das operações renováveis, combinação da operação de descontratação de
energia por meio do mecanismo de contratação de sobras e déficits (MCSD) que permitiu
maior receita em Complexo Eólico Alto Sertão II, da contribuição integral do resultado do
Complexo Eólico Alto Sertão II no ano e entrada em operação do Complexo Solar de
Guaimbê; e
R$ 56,2 milhões na margem líquida hídrica, resultado em especial do aproveitamento de
oportunidades comerciais e da estratégia de alocação de energia adotada em 2018.
A receita operacional líquida da Companhia relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017 foi de R$1.728,1 milhões, representando um aumento de 10,7% em relação ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2016, quando a Companhia teve receita operacional líquida
de R$1.561,3 milhões. Os diretores da Companhia entendem que este desempenho reflete,
principalmente, a venda de energia do Complexo Eólico Alto Sertão II e incremento em função
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do maior preço médio da energia vendida no mercado spot, compensado pela redução no MRE
e ao aumento das deduções, conforme abordado anteriormente.

(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
Os diretores da Companhia esclarecem que a situação financeira e o resultado das operações
da Companhia são afetados pela inflação, pelas tarifas praticadas nos leilões de geração de
energia e pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) utilizado para precificar a energia no
mercado de curto prazo, e que refletem a oferta/demanda e situação hidrológica do país.
Conforme anteriormente mencionado, a situação financeira e o resultado das operações também
são influenciados 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.
A maioria de seus custos e despesas é denominada em Reais e está atrelada aos índices de
medição da inflação. A Companhia ainda está exposta às taxas de juros cobradas nos
financiamentos e não possui dívida denominada em moeda estrangeira.
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financeiras
(a)

introdução ou alienação de segmento operacional

Os Diretores da Companhia informam que não houve, no último exercício social, a introdução ou
alienação de qualquer segmento operacional da Companhia.

(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Todas as informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária
envolvendo a Companhia e sociedade de seu grupo econômico já foram disponibilizadas no item
15.7 deste Formulário de Referência.

(c)

eventos ou operações não usuais

Os Diretores da Companhia informam que não houve no último exercício social, quaisquer
eventos ou operações não usuais com relação à Companhia ou suas atividades que tenham
causado ou se espera que venham causar efeito relevante nas demonstrações contábeis ou
resultados da Companhia.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Os diretores da Companhia esclarecem que, para os exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2018, 2017 e 2016, não houve mudanças significativas nas práticas contábeis.
NOVOS PRONUNCIAMENTOS, INTERPRETAÇÕES E ORIENTAÇÕES
Revisão de normas e interpretações em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018
Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia avaliou os efeitos das
revisões e a conclusão é de que não houve impactos em suas demonstrações contábeis.
Revisão de normas e interpretações em vigor a partir de 01 de janeiro de 2019
Para o exercício social iniciado em 01º de janeiro de 2019, a Companhia avaliou os efeitos das
revisões e com exceção da norma descrita abaixo, nenhuma das demais alterações teve um
impacto significativo nas demonstrações contábeis da Companhia.
IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil. Substitui o CPC 06 (R1)/IAS 17
A norma estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem praticamente todos
os arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de
arrendamentos financeiros segundo a CPC 06 (R1)/IAS 17, ou seja, reconheça ativos e passivos
para todos os contratos de arrendamento, a menos que o prazo do contrato seja inferior a doze
meses ou o valor do ativo objeto do arrendamento não seja significativo. Para o arrendador, a
contabilização continuará segregada entre arrendamentos operacionais e financeiros.
Na adoção inicial deste pronunciamento, a Companhia optou por utilizar o método retrospectivo
modificado, sem reapresentar os valores comparativos para o ano anterior à primeira adoção.
Para implementação deste pronunciamento, ao longo do ano de 2018, a Companhia criou projeto
interno e demandou esforços para implementação de sistema de TI e novos controles internos.
Os contratos incluídos no escopo de reconhecimento e mensuração foram segregados entre
aluguel de terrenos (284 contratos) e aluguel de sedes administrativas (2 contratos). Para esses
arrendamentos, a Companhia passou a reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito
de uso do ativo arrendado para os contratos de arrendamento mercantil. Adicionalmente,
reconheceu um custo de depreciação/amortização dos ativos de direito de uso e despesa de
juros sobre obrigações de arrendamento. Até 31 de dezembro de 2018, os pagamentos eram
reconhecidos como despesas na demonstração do resultado, de forma linear, ao longo do prazo
do arrendamento mercantil.
Para definição dos contratos a serem avaliados, a Companhia empregou os seguintes critérios:
(i) contratos de arrendamento com duração igual ou superior a 12 meses; (ii) contratos de
arrendamento de valor relevante.
Para determinação do valor justo de arrendamento, aplicou-se a uma taxa de desconto de
12,13% a.a. aos pagamentos mínimos previstos, considerando-se o prazo de vigência do
contrato de arrendamento, da autorização ou da concessão, o que for menor.
Com base nas informações atualmente disponíveis, a Companhia espera reconhecer na
mensuração inicial do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento, consolidados, em
1º de janeiro de 2019, um montante entre R$38.537 mil e R$43.621 mil. Adicionalmente, de
acordo com as projeções, a adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 não impactou a capacidade da
Companhia de cumprir os covenants financeiros dos contratos das debêntures, empréstimos e
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financiamentos. Adicionalmente, os ativos de direito de uso serão amortizados e os juros sobre
o passivo de arrendamento impactarão o resultado financeiro.

(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Os diretores da Companhia esclarecem que não houve efeitos significativos de alterações em
práticas contábeis para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.

(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 2018, 2017 e 2016.
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A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas
e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de
aplicação das práticas contábeis.
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis
para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. 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, ex-empregados e respectivos beneficiários, com o objetivo 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.
O ativo ou passivo líquido do plano de benefício definido reconhecido nas demonstrações
contábeis corresponde ao valor presente da obrigação pelo benefício definido (utilizando uma
taxa de desconto com base em títulos de longo prazo do Governo Federal), menos o valor justo
dos ativos do plano.
Os ativos do plano são mantidos por uma entidade fechada de previdência complementar
(Fundação CESP). O valor justo se baseia em informações sobre preço de mercado e, no caso
de títulos cotados, no preço de compra publicado. O valor de qualquer ativo de benefício definido
reconhecido é limitado ao valor presente de qualquer benefício econômico disponível na forma
de reembolso ou de reduções nas contribuições patronais futuras do plano.
Investimentos
A Companhia detém investimentos em empresas controladas direta e indiretamente. O controle
é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais
de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. Esses investimentos são avaliados
com base no método de equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis da controladora
e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo.
Na controladora, o intangível decorrente de combinação de negócios é incluído no valor contábil
do investimento como direito de exploração de autorização, mensurado pelo seu valor justo e
amortizado com base no prazo remanescente de autorização a uma taxa média de 3,5% a.a. Já
na demonstração consolidada, esses valores são apresentados na rubrica de intangível.
Imobilizado
Os bens do ativo imobilizado da Companhia foram avaliados ao custo atribuído (“deemed cost”)
na data de transição para as normas internacionais de contabilidade, em 1º de janeiro de 2009
e pelos ativos adquiridos na combinação de negócios, que foram mensurados inicialmente a
valor justo na data de aquisição, deduzidos das respectivas depreciações, à exceção de terrenos
que não são depreciados. A vida útil dos bens foi revisada em conjunto com a valorização dos
ativos ao seu custo atribuído.
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A depreciação é calculada pelo método linear, por componente. O valor residual e vida útil dos
ativos e os métodos de depreciação são revisados no encerramento de cada exercício e
ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. A estimativa do valor residual do imobilizado
leva em consideração a melhor estimativa da Administração da Companhia, inclusive amparada
em posicionamento de seus assessores legais, quanto à legislação aplicável para concessões
no tocante ao direito de indenização dos ativos remanescentes, inclusive o projeto básico de
geração, e não amortizados ao final da concessão.
Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, essas partes são
reconhecidas como ativo individual com vida útil e depreciação específica. Da mesma forma,
quando uma manutenção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do
imobilizado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de
reparos e manutenção são reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos.
Um item do ativo imobilizado é baixado quando é vendido ou quando nenhum benefício
econômico futuro for esperado pelo seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da
baixa do ativo são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for
baixado.
O resultado na alienação ou na retirada de um item do ativo imobilizado é determinado pela
diferença entre o valor da venda e o saldo contábil do ativo e é reconhecido em “Outras despesas
operacionais” na demonstração do resultado.
A Companhia agrega, mensalmente, os juros incorridos sobre as debêntures, empréstimos e
financiamentos ao custo do ativo imobilizado em curso, considerando os seguintes critérios para
capitalização: (a) os juros são capitalizados durante a fase de construção do ativo imobilizado
até a data em que o ativo subjacente esteja disponível para utilização; (b) os juros são
capitalizados considerando a taxa mensal das debêntures aplicada sobre o ativo imobilizado em
curso do mês; (c) os juros totais capitalizados não excedem o valor do total das despesas
mensais de juros; e (d) os juros capitalizados são amortizados considerando os mesmos critérios
e vida útil determinados para o ativo imobilizado aos quais foram incorporados.
Provisão para desmantelamento de ativos
A provisão para desmantelamento de ativos refere-se aos custos e despesas a serem incorridos,
assim como a obrigação que a entidade deverá liquidar, no futuro, para retirada de serviço dos
seus ativos de longo prazo do Complexo Eólico Alto Sertão II. A mensuração inicial é reconhecida
como um passivo descontado a valor presente e, posteriormente, através do acréscimo de
despesas financeiras ao longo do tempo. O custo de desativação de ativos equivalente ao
passivo inicial é capitalizado como parte do valor contábil do ativo sendo depreciado durante o
período de vida útil do ativo.
Intangível
Ativos intangíveis são registrados ao custo de aquisição ou pelo valor justo dos intangíveis
adquiridos em combinação de negócio, menos a amortização acumulada e perdas acumuladas
de valor recuperável. Esses intangíveis possuem vidas úteis definidas com base nos contratos
comerciais, de concessão ou autorização, 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.
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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, a existência de eventos ou mudanças que possam
indicar deterioração no valor recuperável dos ativos não circulantes ou de longa duração. O valor
recuperável é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. 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.
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
Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na
extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para que as
diferenças temporárias possam ser realizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada a cada encerramento de balanço
ou em período inferior, quando ocorrer eventos relevantes que requeiram uma revisão. A
expectativa de geração de lucros tributáveis futuros é determinada por estudo técnico aprovado
pelos órgãos de Administração da Companhia.
Impostos diferidos ativos e passivos estão apresentados líquidos, desde que sejam relacionados
à mesma entidade jurídica e sujeitos à mesma autoridade tributária, além de haver um direito
legal assegurando a compensação do ativo fiscal corrente contra o passivo fiscal corrente. Estes
tributos diferidos são integralmente apresentados no grupo “não circulante”, independente da
expectativa de realização e exigibilidade dos valores que lhes dão origem.
Os diretores entendem que a periodicidade e as premissas utilizadas para recuperação de
impostos, conforme acima mencionadas, estão adequadas aos negócios da Companhia.
Provisões para processos judiciais e outros
As demandas judiciais são constituídas para os processos em que seja provável uma saída de
recursos para liquidá-los e sobre as quais seja possível realizar uma estimativa razoável do valor
a ser desembolsado. A avaliação da probabilidade de perda por parte dos consultores legais da
Companhia inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico,
bem como, a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos e decisões de tribunais.
Instrumentos financeiros - opções de compra de moeda estrangeira
Com o objetivo de minimizar impactos negativos e obter cobertura de risco de câmbio na compra
futura, a Companhia contrata operações de aquisição de opções de compra de moeda
estrangeira, com contrapartes diferentes. A contratação destas operações não apresenta caráter
especulativo.
Os derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data de contratação e
posteriormente remensurados pelo valor justo no encerramento do exercício. Eventuais ganhos
ou perdas são reconhecidos no resultado imediatamente. O valor justo das opções foi calculado
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com base no Modelo Black Scholes de Precificação de Opções, envolvendo as seguintes
variáveis: valor do ativo objeto, preço de exercício da opção, taxa de juros, prazo e volatilidade.
As NDFs são ajustadas ao valor justo com base na cotação do dólar americano, divulgado pela
Bloomberg.
O valor justo das opções é calculado com base no Modelo Black Scholes de Precificação de
Opções, o qual visa obter o preço justo das opções, envolvendo as seguintes variáveis: valor do
ativo objeto, preço de exercício da opção, taxa de juros, prazo e volatilidade.
Instrumentos financeiros - hedge de fluxo de Caixa
A Companhia mantém operações de hedge de fluxo de caixa. Nestas operações, a parcela
efetiva dos ganhos e perdas decorrentes das variações no valor justo dos instrumentos
designados e qualificados como “hedge de fluxo de caixa” é reconhecida no patrimônio líquido
em outros resultados abrangentes em contrapartida ao ativo, na rubrica “Ganhos não realizados
em operações de hedge”. Os valores acumulados no patrimônio são transferidos para o resultado
quando o item protegido afetar o resultado do exercício, de acordo com a competência. A parcela
não efetiva do hedge é registrada no resultado do exercício.
Reconhecimento da receita
A receita de venda inclui somente os ingressos de benefícios econômicos recebidos e a receber
pela Companhia. 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)

Venda de Energia na Câmara de Comercialização de Energia – CCEE

A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em
que haja um excedente de geração, após a alocação de energia no MRE, denominada (“energia
secundária”), liquidada no mercado spot (“mercado de curto prazo”) ao valor do PLD e
comercializado no âmbito da CCEE, nos termos da Convenção de Comercialização de Energia
Elétrica.
c)

Leilão de Energia de Reserva (LER) e Leilão de Energia Nova (LEN)

Os contratos de Energia de Reserva e Energia Nova estabelecem que sejam apuradas em cada
ano contratual as diferenças entre a energia gerada pelas usinas e a energia contratada (“conta
de ressarcimento”) com base na quantidade de energia (MWh) e o preço contratual. Os contratos
estabelecem limites para os desvios positivos ou negativos com aplicação de bônus ou
penalidades, que devem compor a contraprestação.
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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 items)
(i)

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Em 31 de dezembro de 2018, os Diretores da Companhia informam os seguintes compromissos
contratuais relevantes não reconhecidos nas demonstrações contábeis.
Consolidado
(em R$ milhões)
Arrendamentos

2019

2020

2021

2022

2023

após
2024

Total

6.003

6.082

6.102

6.102

6.102

118.611

149.002

(ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos
e responsabilidades, indicando respectivos passivos
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as
quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia no último exercício social.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de
produtos ou serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no último
exercício social.
(iv)

contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada não evidenciada
nos balanços patrimoniais da Companhia no último exercício social.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de
financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no último exercício
social.

(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2018, os Diretores da Companhia informam os seguintes compromissos
contratuais relevantes não reconhecidos nas demonstrações contábeis.
Consolidado
(em R$ milhões)

2023

após
2024

Total

12.023 12.362

81.238

139.850

2019

2020

2021

2022

Taxa de Fiscalização dos Serviços
de Energia Elétrica (TFSEE)

11.151

11.381

11.695

Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão e Distribuição (TUST
e TUSD)

171.609 171.609 171.609 171.609 171.609 1.538.854 2.396.899

PÁGINA: 227 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
Compensação Financeira pela
Utilização de Recursos Hídricos
(CFURH)

46.183

46.183

46.183

46.183 46.183

277.099

508.014

Encargos de conexão

4.034

4.034

4.034

4.034

24.202

44.372

Modernização e manutenção de
usinas

59.841

49.989

28.512

25.599 19.349

-

183.290

Contratos de compra de energia

119.742

95.531

100.310

97.289

-

412.872

Total

412.560 378.727 362.343 356.737 253.537 1.921.393 3.685.297

4.034

-
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(a)
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
contábeis do emissor
Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações contábeis
da Companhia relativas ao último exercício social.

(b)

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações contábeis
da Companhia relativas ao último exercício social.

(c)
natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor
do emissor em decorrência da operação
Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações contábeis
da Companhia relativas ao último exercício social.
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(a)

investimentos
(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos

Os investimentos realizados pela Companhia ao longo dos últimos três exercícios sociais foram
destinados no processo de modernização e manutenção dos ativos da Companhia que garantem
suas condições operacionais e asseguram a disponibilidade de geração de energia, resultando
em ganhos de produtividade e eficiência, e na expansão de sua capacidade instalada,
diversificando o portfólio de ativos de geração de energia.
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

A principal fonte de financiamento para os investimentos da Companhia advém do BNDES e do
mercado de capitais brasileiro por meio das debêntures de infraestrutura, sendo que a
Companhia continuará buscando financiamentos por meio de bancos de desenvolvimento, bem
como de outras alternativas disponíveis no mercado, como, por exemplo, debêntures de
infraestrutura.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há desinvestimentos relevantes da Companhia em andamento ou previstos.

(b)
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes
ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da
Companhia
Em 2018, a Companhia realizou a aquisição do Complexo Solar Guaimbê: em setembro de 2018,
a Companhia concluiu a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social do
Complexo Solar Guaimbê, todas subsidiárias da Cobra do Brasil Serviços, Comunicações e
Energia S.A. O Complexo possui 150 MW de capacidade instalada já em operação e foi
comprado por R$ 607,0 milhões.
Em 2017, a Companhia realizou as seguintes aquisições:
x

Complexo Eólico Alto Sertão II: em agosto de 2017, o negócio com a Renova Energia foi
concluído. O Complexo possui 386,0 MW de capacidade instalada já em operação e foi
comprado por R$ 600,0 milhões com incremental de até R$ 100,0 milhões de earn-out
segundo cláusulas específicas do contrato de compra e venda; e

x

Complexo Solar Ouroeste (Fase 1 - planta solar Boa Hora): em novembro de 2017, a
Companhia adquiriu o PPA do projeto solar Boa Hora, com 69 MW de capacidade
instalada, por R$ 75 milhões.

Com a conclusão das aquisições mencionadas acima, a Companhia expandiu sua capacidade
instalada em 680 MW ou 26% por meio da adição de fontes renováveis ao seu portfólio,
chegando a uma capacidade instalada total de 3.338 MW.
Em 2016 não houve aquisição de plantas, patentes ou outros ativos que influenciaram
materialmente a capacidade produtiva da Companhia.
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(c)

novos produtos e serviços
(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Os Diretores da Companhia esclarecem que as pesquisas em andamento até 31 de dezembro
de 2018 são:
x

Biotecnologias avançadas em peixes visando a preservação de espécies ameaçadas
de extinção;

x

Metodologia para a formação de microclima favorável ao estabelecimento da
biodiversidade no entorno de reservatórios hidroelétricos;

x

IRIS - Um modelo de simulação do Sistema Elétrica Nacional com presença de geração
de renováveis intermitentes: Impactos Operacionais, Relatórios e Custos;

x

Sistema inteligente de controle e otimização de micro redes: desenvolvimento do
produto, implantação de piloto e modelagem de negócios;

x

Desenvolvimento de sistemas para auxílio a identificação de oportunidades e
possibilidades de adaptação da geração das usinas das Companhia ao futuro mercado
de energia de ponta (Baterias - Bariri/SP);

x

Avaliação formal do Programa de P&D no período entre 2008-2015, compreendendo:
impactos nas EEE, no meio acadêmico e no setor industrial; formulação de proposições
e medidas para otimizar o programa;

x

Sensor de corrente não invasivo e autocontido capaz de enviar informações via rede
sem fio para fins de obtenção de dados granulares de consumo de energia;

x

Turbina eólica com rotores aerodinâmicos de eixo vertical híbridos concebida com
maior eficiência em ambientes urbanos, com placa solar integrada e com motor elétrico;

x

Plataforma computacional para aquisição automática de dados dos modelos climáticos
globais aceitos internacionalmente, fazendo a transformação das precipitações em
vazões e fornecendo "decks" para simulação dos cenários;

x

Virtual Power Plant AES com foco em agregação de grandes clientes e mercado
energético: desenvolvimento de plataforma, implantação de piloto e modelagem de
negócios;

x

Desenvolvimento de sistema de eletrólise da água para produção de hidrogênio e uso
em grupos geradores Dual Fuel (H2 - BD) como solução de armazenamento de energia
e descarbonização da geração térmica; e

x

Estudo de otimização de superfícies, para maximização de eficiência e vida útil de
filmes fotovoltaicos orgânicos em estruturas de cobertura veicular acopladas a
estruturas de armazenamento de carga.
(ii)
montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos
produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que o montante total gasto no exercício social findo em
31 de dezembro de 2018 foi de R$ 8,64 milhões em pesquisa e desenvolvimento.
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(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

OPV Carport: No piloto deste projeto - realizado pela área de pesquisa e desenvolvimento da
AES Tietê, junto à CSEM Brasil, uma instituição de inovação e pesquisa de tecnologia de ponta
-serão instaladas células de OPV sobre uma estrutura de cobertura veicular que comporta até 4
carros e possui um design inovador. Além disso, o sistema contará com um sistema de
monitoramento da energia elétrica gerada.
IRIS: Projeto de relevância nacional cujo escopo é o desenvolvimento de um sistema de
operação que considera os impactos da inserção de fontes de geração intermitentes no SIN Sistema Interligado Nacional. O projeto conta com a participação de diversas empresas do setor
elétrico, do ONS – Operador do Sistema Nacional, da EPE – Empresa de Pesquisa Energética
e da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. A previsão de encerramento é em 2021.
Quimerismo: Preservar espécies animais ameaçadas de extinção motivou a criação do projeto
de reprodução de peixes da espécie bagre-sapo, por meio da técnica de “barriga de aluguel”,um
estudo inédito. Com esse projeto, estamos alinhados com os objetivos da ANEEL, de promover
a cultura da inovação, estimular a pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico brasileiro e
diminuir o impacto ambiental.
Baterias (Bariri/SP): Projeto de P&D de Armazenamento de Energia com a utilização de baterias
ligadas ao gerador auxiliar da Usina Hidrelétrica de Bariri. Foram instaladas baterias de íon de
lítio com potência de 161,4 KW e com máxima taxa de descarga de 0,161 MWh. O projeto
também tem como escopo o estudo de oportunidades e possibilidades de adaptação da geração
das Usinas das Companhia ao futuro mercado de energia de ponta.
(iv)
montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Quimerismo: O investimento realizado foi de R$ 0,47 milhão
Microclima: O investimento realizado foi de R$ 0,55 milhão
Iris: O investimento realizado foi de R$ 0,02 milhão (projeto cooperado com a AES Uruguaiana e
outras empresas do setor elétrico)
Micro redes: O investimento realizado foi de R$ 0,90 milhão
Baterias/Bariri: O investimento realizado foi de R$ 3,46 milhões
Avaliação do Programa de P&D: O investimento realizado foi de R$ 0,04 milhão
Sensor Wireless: O investimento realizado foi de R$ 0,46 milhão
Turbina Eólica: O investimento realizado foi de R$ 0,28 milhão
PLD: O investimento realizado foi de R$ 0,50 milhão
VPP: O investimento realizado foi de R$ 1,86 milhão
OPV: O investimento realizado foi de R$ 0,07 milhão
H2 on Demand: O investimento realizado foi de R$ 0,03 milhão
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A Companhia esclarece que não possui despesas com publicidade, patrocínios e convênios
relevantes.
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a)

1.

Objeto da projeção

Investimentos

A Companhia informa os montantes de investimentos, divididos em investimentos destinados à manutenção e à
modernização dos ativos em operação, expansão, sendo elas construção do Complexo Solar Ouroeste e investimentos em
geração distribuída e juros capitalizados para o exercício social corrente e próximos 4 anos.

2.

EBITDA – Complexo Solar Guaimbê

A Companhia divulgou, em 06 de agosto de 2018, a projeção de acréscimo de EBITDA anual a ser gerado pelo Complexo
Solar Guaimbê.

3.

EBITDA – Complexo Solar Ouroeste

A Companhia divulgou, em 06 de novembro de 2018, a projeção de acréscimo de EBITDA anual a ser gerado pelo
Complexo Solar Ouroeste (“Complexo”), caso sejam cumpridas as condições de entrada em operação comercial do
Complexo.

4.

Múltiplo EV/EBITDA – Complexo Solar Ouroeste

A Companhia divulgou, em 06 de novembro de 2018, a projeção de EV/EBITDA estimada para o Complexo Solar Ouroeste,
baseada nas premissas divulgadas em mesmo documento para total de aquisição mais investimento estimado para o
Complexo e o acréscimo de EBITDA anual a ser gerado pelo Complexo, caso sejam cumpridas as condições de entrada
em operação comercial.

b)

1.

Período projetado e o prazo de validade da projeção

Investimentos

A Companhia divulga suas projeções de investimentos anuais, para o exercício social corrente e próximos 4 anos, podendo
ser reavaliada trimestralmente ou a qualquer momento, com validade até sua concretização ou substituição por nova
projeção.

2.

EBITDA – Complexo Solar Guaimbê

A Companhia divulga sua estimativa para o acréscimo de EBITDA anual a ser gerado pelo complexo Solar Guaimbê,
podendo esta ser reavaliada trimestralmente ou a qualquer momento, com validade até sua concretização ou substituição
por nova projeção.

3.

EBITDA – Complexo Solar Ouroeste

A Companhia divulga sua estimativa para o acréscimo de EBITDA anual a ser gerado pelo complexo Solar Ouroeste,
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podendo esta ser reavaliada trimestralmente ou a qualquer momento, com validade até sua concretização ou substituição
por nova projeção.

4.

Múltiplo EV/EBITDA – Complexo Solar Ouroeste

A Companhia divulga sua estimativa para o Múltiplo EV/EBITDA do complexo Solar Ouroeste, podendo esta ser reavaliada
trimestralmente ou a qualquer momento, com validade até sua concretização ou substituição por nova projeção.

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 e modernização dos ativos operacionais;



Diagnósticos de equipamentos;



Indicadores de crescimento;



Iniciativas estratégicas;



Novos projetos; e



Obrigações regulatórias.

2.

EBITDA – Complexo Solar Guaimbê

A projeção tem como principais premissas assumidas pela Companhia para avaliação da aquisição do Complexo: i)
capacidade instalada de 150 MWac; ii) energia assegurada comercializada no leilão de 29,5 MWm e geração esperada; iii)
estrutura de custos projetada; e iv) contrato de venda de energia vigente, se encerrando em 2037. A estimativa mencionada
é uma projeção, considerando o EBITDA médio para o período de 5 anos a partir de 2019, e como tal, sujeita a variação
caso venham a ser verificadas mudanças das premissas assumidas pela Companhia.

3.

EBITDA – Complexo Solar Ouroeste

A projeção tem como principais premissas assumidas pela Companhia: (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. A estimativa mencionada é uma
projeção, considerando o EBITDA médio para o período de 5 anos a partir de 2019, e como tal, sujeita a variação caso
venham a ser verificadas mudanças das premissas assumidas pela Companhia.

4.

Múltiplo EV/EBITDA – Complexo Solar Ouroeste

A projeção tem como principais premissas assumidas pela Companhia: (i) valor de aquisição mais investimento esperado
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total de R$ 655 milhões; e (ii) Ebitda na estimativa mencionada acima.

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 ciclo 20192023 encontram-se na tabela a seguir:

Investimentos - R$ milhões¹
Modernização e Manutenção
Expansão²
Juros de Capitalização³
Total
¹ valores nominais

2017

2018

83,3

89,2

67,9

70,5

74,2

74,4

79,7

66,2

365,1

17,7

9,7

365,1

273,2

1,4

0,0

0,0

0,0

274,7

4,3

4,4

2,6

5,9

5,0

4,5

22,4

348,2

78,2

80,4

84,6

70,7

662,1

437,2
101,0
98,9
2019E 2019E 2019E

2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Total
2019E2023E

2016

² considera construção do Complexo Solar Ouroeste para 2018 e 2019 e investimentos em geração distribuída para 2019 e 2020
³ não considera juros de capitalização sobre os novos projetos

2.

EBITDA – Complexo Solar Guaimbê

A Companhia projeta o acréscimo de EBITDA anual no intervalo entre R$ 75 milhões e R$ 85 milhões a ser gerado pelo
Complexo.

3.

EBITDA – Complexo Solar Ouroeste

A Companhia projeta o acréscimo de EBITDA anual no intervalo entre R$ 70 milhões e R$ 80 milhões a ser gerado pelo
Complexo.

4.

Múltiplo EV/EBITDA – Complexo Solar Ouroeste

A Companhia projeta o múltiplo que relaciona o valor da empresa (Enterprise Value ou EV) com seu resultado operacional
(EBITDA), de 8x a 9x.
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a)

1.

Projeções que estão sendo substituídas pelas novas projeções incluídas neste formulário

Investimentos

Os objetos das projeções não foram substituídos. No entanto, os valores previstos substituíram os de exercícios anteriores
conforme pode ser notado da tabela constante do item 11.1.d.1, detalhado a seguir.

Atualização 4T18
Conforme Fato Relevante divulgado em 26 de fevereiro de 2019, a Companhia atualizou suas projeções referentes a
previsão de investimentos para o período de 2019 a 2023. Para tal período, a Companhia planeja investir um total de
aproximadamente R$ 662 milhões que serão direcionados à modernização e manutenção de seus ativos em operação e
à expansão, principalmente para finalização da construção de seus parques solares, conforme tabela abaixo:

Investimentos - R$ milhões¹

Total 2019E2023E

2019E

2020E

2021E

2022E

2023E

Modernização e Manutenção
Expansão²
Juros de Capitalização³

70,5
273,2

74,2

74,4

79,7

365,1

1,4

0,0

0,0

66,2
0,0

4,4

2,6

5,9

5,0

4,5

22,4

Total

348,2

78,2

80,4

84,6

70,7

662,1

274,7

¹ valores nominais
² considera construção do Complexo Solar Ouroeste e investimentos em geração distribuída
³ não considera juros de capitalização sobre os novos projetos

Atualização 3T18
Encerrado o terceiro trimestre de 2018, a Companhia não revisou os valores projetados para o período de cinco anos
incluindo o exercício social corrente (2018-2022).

Atualização 2T18
Encerrado o segundo trimestre de 2018, a Companhia não revisou os valores projetados para o período de cinco anos
incluindo o exercício social corrente (2018-2022).

Atualização 1T18
Encerrado o primeiro trimestre de 2018, a Companhia não revisou os valores projetados para o período de cinco anos
incluindo o exercício social corrente (2018-2022).

Atualização 4T17
Conforme Fato Relevante divulgado em 26 de fevereiro de 2018, a Companhia atualizou suas projeções referentes a
previsão de investimentos para o período de 2018 a 2022. Para tal período, a Companhia planeja investir um total de
aproximadamente R$ 935 milhões que serão direcionados principalmente aos programas de modernização e manutenção
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de suas plantas hidrelétricas e aos investimentos estimados para 2018 e 2019 relacionados à construção dos ativos solares
Complexo Solar Boa Hora e Complexo Solar AGV, conforme tabela abaixo:

2018E

2019E

2020E

2021E

2022E

Total 20182022
(Estimado)

Investimentos
Novos Projetos
Juros de Capitalização*

68,7
405,0

53,7
175,0

58,9
-

70,7
-

75,8
-

327,7
580,0

9,9

5,1

1,1

5,1

5,7

26,9

Total

483,6

233,8

60,0

75,7

81,5

934,6

Investimentos - R$ milhões

Nota: valores nominais
* não considera juros de capitalização sobre os novos projetos

Atualização 3T17
Encerrado o terceiro trimestre de 2017, a Companhia não revisou os valores projetados para o período de cinco anos
incluindo o exercício social corrente (2017-2021).

Atualização 2T17
Encerrado o segundo trimestre de 2017, a Companhia não revisou os valores projetados para o período de cinco anos
incluindo o exercício social corrente (2017-2021).

Atualização 1T17
Encerrado o primeiro trimestre de 2017, a Companhia não revisou os valores projetados para o período de cinco anos
incluindo o exercício social corrente (2017-2021).

Atualização 4T16
Conforme Fato Relevante divulgado em 27 de fevereiro de 2017, a Companhia atualizou suas projeções de investimentos
anuais, para o período de cinco anos a contar do ano de 2017 até 2021, considerando replanejamento de manutenções para
o período e premissas macroeconômicas, com destaque para taxa de juros e inflação, conforme tabela abaixo:

Investimentos - R$ milhões

2017E

2018E

2019E

2020E

2021E

Total 2017E2021E

Investimentos
Juros de Capitalização

94,8

65,6

41,0

62,1

79,4

343,0

19,0

15,5

6,0

6,9

9,2

56,7

Total

113,8

81,1

47,1

69,0

88,6

399,6

Nota: valores nominais
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Atualização 3T16
Encerrado o terceiro trimestre de 2016, a Companhia não revisou os valores projetados para o período de cinco anos a contar
do exercício social de 2016 (2016-2020).

Atualização 2T16
Encerrado o segundo trimestre de 2016, a Companhia não revisou os valores projetados para o período de cinco anos a
contar do exercício social de 2016 (2016-2020).

Atualização 1T16
Conforme Fato Relevante divulgado em 29 de abril de 2016, a Companhia atualizou suas projeções de investimentos anuais,
para o período de cinco anos incluído o exercício social de 2016 (2016-2020), considerando replanejamento de
manutenções para o período e premissas macroeconômicas, com destaque para taxa de juros e inflação, conforme
identificado na tabela a seguir:

Investimentos - R$ milhões

2016

2017

2018

2019

2020

Total 20162020

Investimentos
Juros de Capitalização

70,7

95,0

66,6

41,1

59,0

332,4

15,4

14,5

15,0

12,6

12,6

70,1

Total

86,1

109,4

81,5

53,7

71,6

402,5

Nota: valores nominais

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 AES Tietê investiu em 2018 um total de R$ 437,2 milhões, valor 342,1% maior que o montante investido em 2017
(R$ 98,9 milhões). No total do acumulado de 2018 destacam-se:
(i)

R$ 365,1 para novos projetos, sendo 76,9% deste valor (R$ 280,6 milhões) destinados à construção da Fase
1 do Complexo Solar Ouroeste; e

(ii)

R$ 56,4 milhões destinados à manutenção e modernização dos ativos existentes da Companhia, sendo
R$ 47,6 milhões às usinas de Água Vermelha e Ibitinga.

A Companhia apresenta um comparativo entre os valores realizados e projetados para o ano de 2018, conforme tabela a
seguir:
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Investimentos - R$ milhões
Investimentos
Novos Projetos
Juros de Capitalização
Total

Estimativa Realizado Variação
2018
2018
68,7

67,9

405,0

365,1

-1,2%
-9,9%

9,9

4,3

-56,8%

483,6

437,2

-9,6%

A AES Tietê investiu em 2017 um total de R$ 98,9 milhões, montante 13,1% inferior ao estimado para o período,
principalmente relacionada ao aumento de juros capitalizados, reflexo do aumento de juros no período.
A Companhia apresenta um comparativo entre os valores realizados e projetados para o ano de 2017, conforme tabela a
seguir:

Investimentos - R$ milhões

Estimativa Realizado Variação
2017
2017

Investimentos
Juros de Capitalização

94,8
19,0

89,2
9,7

-5,9%
-48,9%

Total

113,8

98,9

-13,1%

A AES Tietê investiu em 2016 um total de R$ 101,0 milhões, montante 17,3% superior ao estimado para o período,
principalmente em função de antecipação de manutenção e modernização da usina de Água Vermelha no período.

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

A Companhia atualizou suas projeções de investimentos anuais, para o período de cinco anos a contar do
exercício social corrente (2019-2023), considerando replanejamento de manutenções para o período, premissas
macroeconômicas, com destaque para à construção do Complexo Solar Ouroeste e investimento em geração
distribuída. Esta projeção permanece válida na data de entrega deste Formulário de Referência.
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(a)
atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes
que a ele se reportam
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Companhia é composto por no mínimo cinco e no máximo onze
membros efetivos e respectivos suplentes, mantendo-se um número ímpar de membros, todos
eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato de 2 anos, sendo permitida a reeleição. Nos
termos do Regulamento do Nível 2, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração
deverão ser conselheiros independentes.
Além de outras hipóteses previstas em lei e no estatuto social da Companhia, compete ao
Conselho de Administração:
x

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

x

eleger e destituir os membros da Diretoria da Companhia, fixando-lhes as atribuições;

x

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;

x

convocar Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgado conveniente;

x

manifestar-se sobre o relatório da Administração, as demonstrações contábeis e contas
da Diretoria em periodicidade mínima trimestral;

x

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;

x

escolher e destituir auditores independentes;

x

submeter à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;

x

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 do Estatuto Social;

x

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;

x

deliberar sobre a abertura de subsidiárias da Companhia, no exterior, cujo objeto social
não contemple atividades ou negócios estranhos ao objeto da Companhia;

x

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
demonstrações contábeis auditadas mais recentes da Companhia;

x

deliberar sobre os casos omissos no Estatuto Social que lhe forem submetidos pela
Diretoria ou determinados pela Assembleia Geral;
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x

deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio da Companhia, à Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP;

x

deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados
ou de reservas de lucros existentes no último balanço, anual ou semestral;

x

deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários em períodos inferiores a 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;

x

deliberar sobre a venda de ações em tesouraria;

x

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 milhões
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;

x

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 milhões, 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;

x

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% do ativo imobilizado consolidado, aferido com base nas demonstrações
contábeis anuais auditadas mais recentes apresentadas pela Companhia à CVM;

x

deliberar sobre a prestação de quaisquer garantias por obrigações de terceiros que
excedam, isolada ou conjuntamente, o valor de R$5 milhões 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

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% do
ativo imobilizado consolidado, aferido com base nas demonstrações contábeis anuais
consolidadas auditadas mais recentes apresentadas pela Companhia à CVM;

x

deliberar sobre a participação ou realização de quaisquer operações com partes
relacionadas que envolvam, isolada ou conjuntamente, valor igual ou superior a R$10
milhões por exercício social;

x

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 milhões por exercício social, exceto nos seguintes casos: (i) se
estiverem especificados no Plano de Negócios Anual ou (ii) os contratos de compra e
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venda de energia celebrados com terceiros que não sejam controladores diretos ou
indiretos da Companhia e suas afiliadas;
x

aprovar o regimento interno do Conselho de Administração;

x

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 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 CVM;

x

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;

x

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

x

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 do Estatuto Social, ou de saída no Nível 2 de Governança Corporativa,
na forma do Capítulo VIII do Estatuto Social.

Comitê de Remuneração e Pessoas
O Comitê de Remuneração e Pessoas da Companhia é composto por três membros, dentre os
quais deve haver ao menos um especialista em recursos humanos e um conselheiro de
administração independente.
O Comitê de Remuneração e Pessoas é responsável por assessorar o Conselho de
Administração em questões relacionadas aos modelos de remuneração da administração da
Companhia.
Compete ao Comitê de Remuneração e Pessoas, além de outras funções que possam vir a ser
atribuídas pelo Conselho de Administração: (a) revisar anualmente, os parâmetros e diretrizes e
a consequente política de remuneração e demais benefícios a serem atribuídos aos
administradores da Companhia, aos membros dos comitês consultivos e demais órgãos de
assessoramento do Conselho de Administração; (b) recomendar anualmente ao Conselho de
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Administração a remuneração global dos administradores da Companhia, a ser submetida à
Assembleia Geral; (c) recomendar à aprovação do Conselho de Administração, a segregação do
montante global da remuneração fixada pela Assembleia Geral, entre Conselho de
Administração e a Diretoria Estatutária da Companhia; (d) revisar e opinar ao Conselho de
Administração as metas e objetivos do Diretor Presidente da Companhia; (e) identificar pessoas
aptas a se tornarem membros da Diretoria Executiva, e recomendar tais candidatos ao Conselho
de Administração, obedecidas as normas legais, regulamentares e do Estatuto Social com
relação aos requisitos e impedimentos e para eleição de administradores; (f) desenvolver o plano
de sucessão do Diretor Presidente para garantir que esta posição seja sempre ocupada por
pessoas preparadas, familiarizadas com as atividades da Companhia, e aptas a implementar
seus planos de negócios, seus objetivos de longo prazo e a garantir a continuidade da
Companhia.

Comitê de Sustentabilidade
O Comitê de Sustentabilidade da Companhia é formado por no mínimo cinco e no máximo 10
membros, com ao menos um conselheiro de administração (preferencialmente independente) e
executivos e diretores da Companhia.
O Comitê de Sustentabilidade é responsável por assessorar o Conselho de Administração de
forma a incentivar e orientar a integração da sustentabilidade no processo de gestão da
Companhia, por meio do estabelecimento de diretrizes e ações corporativas, tendo como
principal referência a Política de Sustentabilidade da Companhia.
Compete ao Comitê de Sustentabilidade: (i) propor e acompanhar a execução de diretrizes
estratégicas, metas e projetos que melhorem o desempenho de sustentabilidade da Companhia
nas dimensões social, ambiental e econômica; (ii) assessorar o Conselho de Administração em
processos decisórios relacionados à sustentabilidade; (iii) propor a inclusão da Companhia em
rankings e compromissos voluntários nacionais e internacionais referenciados à sustentabilidade
empresarial; (iv) participar da elaboração de relatórios sociais e de desenvolvimento sustentável
que demonstrem o desempenho socioambiental da Companhia; (v) acompanhar os indicadores
sociais, ambientais e econômicos da Companhia; (vi) reportar regularmente ao Conselho de
Administração o desempenho social e ambiental da Companhia; e (vii) zelar pela comunicação
ética e transparência sobre o desempenho sustentável da Companhia com seus públicos de
relacionamento.

Comitê de Riscos
O Comitê de Riscos da Companhia é responsável por assessorar a Diretoria e tem como
principais responsabilidades: (i) validação dos modelos de gestão de riscos, portfólio de riscos e
avaliações de riscos relevantes; (ii) priorização recursos para assegurar adequada resposta aos
riscos do Grupo AES; (iii) aprovação das metas e ações para tratamento e mitigação dos riscos;
(iv) reporte de riscos ao Conselho de Administração e Fiscal; e (v) Traçar limites de riscos de
acordo com o apetite a risco do Grupo.
(i)

regimento interno próprio

O Conselho de Administração não possui regimento interno próprio.
O Comitê de Remuneração e Pessoas é regido por regimento interno próprio, o qual foi aprovado
em reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de junho de 2017. Disponível para
consulta no endereço eletrônico (www.ri.aestiete.com.br).
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O Comitê de Sustentabilidade é regido por regimento interno próprio, o qual foi aprovado em
reunião do Conselho de Administração realizada em 07 junho de 2017. Disponível para consulta
no endereço eletrônico (www.ri.aestiete.com.br).
O Comitê de Riscos não possui regimento interno próprio é regido pela Política de Gestão de
Riscos da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração.
(ii)

comitê de auditoria estatutário

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui comitê de auditoria estatutário nem
não estatutário.
(iii)
avaliação do trabalho da auditoria independente pelo conselho de
administração
A Companhia não avalia o trabalho da auditoria independente mas possui Política de
Contratação de Auditores Independentes para Serviços não Relacionados à Auditoria de
Demonstrações contábeis aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 22
de janeiro de 2019.

(b)

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

A Diretoria da Companhia é composta por até oito diretores, sendo um Diretor Presidente e os
demais Vice-Presidentes, dentre os quais um acumula a função de Diretor de Relacionamento
com Investidores. Os membros da Diretoria exercem suas funções na forma estabelecida na lei
aplicável e no estatuto social da Companhia. A Diretoria possui regimento interno aprovado em
junho de 2016, o qual não é divulgado ao mercado.
Compete à Diretoria 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 ser
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.
Compete ao Diretor Presidente: (i) presidir os negócios da Companhia de forma geral voltado
para a consecução do seu objeto social, incluindo as definições e alterações da sua estrutura
organizacional; (ii) implementar a política geral da Companhia fixada pelo Conselho de
Administração e as atividades de elaboração do plano de negócios e de crescimento; (ii)
convocar e presidir os trabalhos das reuniões de Diretoria e coordenar as atividades de seus
membros; (iii) conduzir o atendimento e as relações com os órgãos governamentais, Conselho
de Administração e Conselho Fiscal, quando instalado; (iv) conduzir o desenvolvimento,
implementação e gestão das ações, políticas e programas de recursos humanos, operações,
novos negócios e regulação setorial; (v) representar a Companhia perante autoridades públicas,
regulatórias e veículos de comunicação; e (vi) administrar os ativos da Companhia.
Compete ao Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores: (i) representar a
Companhia nas relações com os mercados de capitais e financeiro, interno e externo,
responsabilizando-se pela prestação de informações à Comissão de Valores Mobiliários - CVM
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e às Bolsas de Valores, bem como pela manutenção do registro de companhia aberta; (ii) gerir
a estrutura de capital, nível de endividamento, fluxo de caixa e demais recursos financeiros
necessários à operação e expansão da Companhia, conforme orçamento anual; (iii) coordenar
as políticas acionárias, de dividendos e operações econômico-financeiras; (iv) coordenar a
elaboração e conduzir o processo de aprovação do orçamento anual da Companhia, com a
participação de todas as Diretorias; (v) coordenar o trabalho de preparação das demonstrações
contábeis e fiscais, prestação de contas ao mercado e atividades assessórias em atendimento
da regulamentação aplicável; e (vi) coordenar as análises de investimento e viabilidade financeira
dos projetos da Companhia.

(c)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente

O Conselho Fiscal da Companhia tem funcionamento não permanente e, quando instalado,
deverá ser composto por no mínimo três e no máximo cinco membros efetivos e respectivos
suplentes, com mandato de um ano, eleitos em Assembleia Geral, que também estabelecerá a
respectiva remuneração, sendo admitida a reeleição.
O Conselho Fiscal se reúne em reuniões com periodicidade média mensal e participa das
reuniões do Conselho de Administração quando este delibera sobre assuntos sobre os quais
deva opinar, analisando, ainda, as demonstrações contábeis da Companhia previamente à sua
divulgação.
O Conselho Fiscal da Companhia foi instalado e seus membros eleitos na Assembleia Geral
Ordinária realizada em 25 de abril de 2019 e não possui regimento interno próprio, sendo regido
pela legislação em vigor e pelo Estatuto Social.
Em que pese a natureza não permanente do Conselho Fiscal, por força de disposição constante
do Acordo de Acionistas da Companhia o acionista controlador se obriga a requerer anualmente
nas assembleias gerais ordinárias a instalação deste órgão para o exercício social
correspondente.

(d)
mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada
órgão ou comitê que a ele se reporta
O processo de avaliação de desempenho enquadra-se para os diretores estatutários e não
estatutários da Companhia e está alinhado com suas estratégias, de curto e longo-prazo. A partir
deste alinhamento são definidas metas com abrangência em todos os processos de negócio e
áreas, bem como desdobradas para cada diretor (estatutário e não estatutário) e formalizadas
por meio dos contratos de gestão individuais.
(i)

periodicidade da avaliação e sua abrangência

As avaliações são realizadas anualmente no final do ano, é feita uma avaliação completa do
nível de alcance dos objetivos e metas da Companhia.
(ii)

metodologia adotada e principais critérios utilizados na avaliação

As avaliações dos diretores estatutários e não estatutários, são revisadas e validadas pela
controladora, AES Corporation no Executive Leadership Team (“ELT”). 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.
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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.
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 por indicadores financeiros, de
segurança e melhoria de performance conforme detalhado no subitem 13.1(c) deste Formulário
de Referência.
(iii)
como os resultados da avaliação são utilizados para aprimorar o
funcionamento do órgão
A partir dos resultados das avaliações, o Conselho de Administração implementa planos de
ações como, por exemplo, reuniões e treinamentos, para aprimorar o funcionamento dos órgãos.
(iv)

contratação de serviços de consultoria ou assessoria externos

A Companhia pode vir a contratar serviços de consultoria ou assessoria externos para realizar
as avaliações de desempenho dos diretores estatutários e não estatutários, no entanto, nos
últimos três exercícios sociais a Companhia não contratou tais serviços.
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ILQDQFHLUDGHSRVLWiULDGDVDo}HVHVFULWXUDLVGHWLWXODULGDGHGRDFLRQLVWDRXHPFXVWyGLDQDIRUPD
GR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H LLL  LQVWUXPHQWR GH PDQGDWR GHYLGDPHQWH
UHJXODUL]DGRQDIRUPDGDOHLQDKLSyWHVHGHUHSUHVHQWDomRGRDFLRQLVWD
3DUDILQVGHPHOKRURUJDQL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOD&RPSDQKLDUHFRPHQGDDRVDFLRQLVWDVTXH
GHSRVLWHP QD VHGH GD &RPSDQKLD RV GRFXPHQWRV UHWUR UHIHULGRV FRP DQWHFHGrQFLD GH  KRUDV
FRQWDGDVGDGDWDGDUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDO
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$&RPSDQKLDH[LJHRUHFRQKHFLPHQWRGHILUPDGDVSURFXUDo}HVFRQIHULGDVQRWHUULWyULREUDVLOHLURH
R DSRVWLODPHQWR RX QRWDUL]DomR GDTXHODV FRQFHGLGDV IRUD GR SDtV $ &RPSDQKLD QmR H[LJLUi D
WUDGXomR MXUDPHQWDGD GH GRFXPHQWRV TXH WHQKDP VLGR RULJLQDOPHQWH ODYUDGRV HP OtQJXD
SRUWXJXHVDLQJOHVDRXHVSDQKROD
$&RPSDQKLDDLQGDQmRDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRUPHLRHOHWU{QLFR
J  IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j &RPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
2DFLRQLVWDTXHRSWDUSRUH[HUFHURVHXGLUHLWRGHYRWRjGLVWkQFLDSRUPHLRGRHQYLRGLUHWDPHQWHj
&RPSDQKLD GHYHUi HQFDPLQKDU RV VHJXLQWHV GRFXPHQWRV j $YHQLGD GDV 1Do}HV 8QLGDV Q
DQGDU&RQGRPtQLR&HQWUR(PSUHVDULDO%HUULQL%DLUUR&LGDGH0RQo}HVQDFLGDGHGH
6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORDRVFXLGDGRVGD'LUHWRULDGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
L  YLDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRjDVVHPEOHLDJHUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRUXEULFDGRHDVVLQDGRH
LL  FySLDDXWHQWLFDGDGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
•

SDUDSHVVRDVItVLFDVGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRDFLRQLVWD

•

SDUDSHVVRDVMXUtGLFDV~OWLPRHVWDWXWRVRFLDORXFRQWUDWRVRFLDOFRQVROLGDGRHRVGRFXPHQWRV
VRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDOGRDFLRQLVWDHGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRP
IRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDO

•

SDUD IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR ~OWLPR UHJXODPHQWR FRQVROLGDGR GR IXQGR HVWDWXWR RX FRQWUDWR
VRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGRIXQGR
H GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV TXH FRPSURYHP RV SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR H GRFXPHQWR GH
LGHQWLGDGHFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDO

$ &RPSDQKLD H[LJH R UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD GRV EROHWLQV GH YRWR FRQIHULGRV QR WHUULWyULR
EUDVLOHLURHDQRWDUL]DomRGDTXHOHVFRQFHGLGRVIRUDGRSDtV
$&RPSDQKLDQmRH[LJLUiDWUDGXomRMXUDPHQWDGDGHGRFXPHQWRVTXHWHQKDPVLGRRULJLQDOPHQWH
ODYUDGRVHPOtQJXDSRUWXJXHVDLQJOHVDRXHVSDQKROD6HUmRDFHLWRVRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVGH
LGHQWLGDGH GHVGH TXH FRP IRWR 5* 51( &1+ 3DVVDSRUWH RX FDUWHLUDV GH FODVVH SURILVVLRQDO
RILFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDV
1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90QREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDGHYHUiVHUUHFHELGRDWp
VHWHGLDVDQWHVGDGDWDGDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLDHD&RPSDQKLDFRPXQLFDUiDRDFLRQLVWDVHRV
GRFXPHQWRV UHFHELGRV VmR VXILFLHQWHV RX QmR SDUD TXH R YRWR VHMD FRQVLGHUDGR YiOLGR XPD YH]
TXH R DFLRQLVWD SRGH YRWDU DWUDYpV GR VLVWHPD GLVSRQLELOL]DGR SHOD % H FRUUHWRUDV GH YDORUHV
PRELOLiULRVQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRGD&90
K  VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD RX GH
SDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
$&RPSDQKLDQmRGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDRX
GHSDUWLFLSDomRjGLVWkQFLDDOpPGDTXHOHGLVSRQLELOL]DGRSHOD%
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L  LQVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDo}HV
FKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOQR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
&DVRRDFLRQLVWDSUHWHQGDLQFOXLUSURSRVWDVGHGHOLEHUDomRFKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR RX GR FRQVHOKRILVFDO QR EROHWLP GH YRWR j GLVWkQFLD VHUi QHFHVViULR
DSUHVHQWDUWDLVSURSRVWDVSRUPHLRGHFRUUHVSRQGrQFLDHQYLDGDDRHQGHUHoR$YHQLGDGDV1Do}HV
8QLGDVQDQGDU&RQGRPtQLR&HQWUR(PSUHVDULDO%HUULQL%DLUUR&LGDGH0RQo}HVQD
FLGDGH GH 6mR 3DXOR (VWDGR GH 6mR 3DXOR DRV FXLGDGRV GD 'LUHWRULD GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV MXQWDPHQWH FRP RV GRFXPHQWRV SHUWLQHQWHV j SURSRVWD RX SRU PHLR GR HQGHUHoR
HOHWU{QLFRULDHVWLHWH#DHVFRP
1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90DVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHGHOLEHUDomRQREROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHOR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGRHQWUHR
SULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDHDWpGLDV
DQWHV GD GDWD GH VXD UHDOL]DomR (QTXDQWR D VROLFLWDomR GH LQFOXVmR GH SURSRVWD GH FKDSDV RX
FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGRHQWUH L R
SULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDOHDWpGLDVDQWHVGD
GDWDGHVXDUHDOL]DomRQDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDRX LL RSULPHLURGLD~WLODSyVD
RFRUUrQFLDGHHYHQWRTXHMXVWLILTXHDFRQYRFDomRGHDVVHPEOHLDJHUDOSDUDHOHLomRGHPHPEURVGR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO H DWp  GLDV DQWHV GD GDWD GH UHDOL]DomR GD
DVVHPEOHLDQDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDHVVHILP
M  PDQXWHQomRGHIyUXQVHSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
HFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDVDVVHPEOHLDV
$&RPSDQKLDQmRPDQWpPIyUXQVHSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV $VVHPEOHLDV *HUDLV 7RGDYLD
HYHQWXDLV FRPHQWiULRV H VROLFLWDo}HV GRV DFLRQLVWDV VREUH D SDXWD GDV DVVHPEOHLDV SRGHP VHU
GLUHFLRQDGRVj&RPSDQKLDDWUDYpVGRHQGHUHoRHOHWU{QLFRDVVHPEOHLDDHVWLHWH#DHVFRP
N  RXWUDV LQIRUPDo}HV QHFHVViULDV j SDUWLFLSDomR D GLVWkQFLD H DR H[HUFtFLR GR GLUHLWR GH
YRWRDGLVWkQFLD
2V DFLRQLVWDV GHWHQWRUHV GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD TXH HVWHMDP GHSRVLWDGDV HP
GHSRVLWiULDFHQWUDOSRGHUmRWUDQVPLWLUDVLQVWUXo}HVGHYRWRSDUDSUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGH
YRWRjGLVWkQFLDSRUPHLRGRVVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLDFDVRHVVHVSUHVWHPHVVH
WLSRGHVHUYLoR
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2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpRVHXyUJmRGHGHOLEHUDomRFROHJLDGDUHVSRQViYHO
SHOR HVWDEHOHFLPHQWR GDV SROtWLFDV H GLUHWUL]HV JHUDLV GH QHJyFLR LQFOXLQGR D VXD HVWUDWpJLD GH
ORQJRSUD]RRFRQWUROHHDILVFDOL]DomRGRVHXGHVHPSHQKReUHVSRQViYHOWDPEpPGHQWUHRXWUDV
DWULEXLo}HVSHODVXSHUYLVmRGDJHVWmRGRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLD
D  Q~PHURGHUHXQL}HVUHDOL]DGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VH UH~QH RUGLQDULDPHQWH HP SHULRGLFLGDGH PtQLPD WULPHVWUDO H
H[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHFRQYRFDGRSHOR3UHVLGHQWHRXSRUVROLFLWDomRGDPDLRULDGHVHXV
PHPEURV SRGHQGR GLWD FRQYRFDomR VHU VROLFLWDGD GH IRUPD MXVWLILFDGD SRU TXDOTXHU PHPEUR GR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR $V UHXQL}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR VRPHQWH VHUmR
FRQVLGHUDGDV YDOLGDPHQWH LQVWDODGDV VH FRQWDUHP FRP D SUHVHQoD GD PDLRULD GRV FRQVHOKHLURV
HIHWLYRVRXVHXVVXSOHQWHVHPH[HUFtFLR
$VUHXQL}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRVmRFRQYRFDGDVSRUHVFULWRFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH
 GLDV ~WHLV HP SULPHLUD FRQYRFDomR H GH  GLDV ~WHLV HP VHJXQGD FRQYRFDomR H FRP
DSUHVHQWDomRGDGDWDKRUiULRHORFDOGDUHXQLmREHPFRPRGDSDXWDGRVDVVXQWRVDVHUHPWUDWDGRV
1R~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]RXUHXQL}HVVHQGRUHXQL}HV
RUGLQiULDVHUHXQL}HVH[WUDRUGLQiULDV
E  VH H[LVWLUHP DV GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GH DFLRQLVWDV TXH HVWDEHOHoDP UHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
2DFRUGRGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDWHPSRUREMHWRDGHILQLomRGHUHJUDVHVSHFtILFDVVREUHHQWUH
RXWUDV PDWpULDV L  R H[HUFtFLR GH GLUHLWR GH YRWR QD &RPSDQKLD H LL  DV UHODo}HV HQWUH D $(6
+ROGLQJV%UDVLO/WGD ³$(6+ROGLQJV%UDVLO´ HR%DQFR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFR
H 6RFLDO ± %1'(6 ³%1'(6´  SRU PHLR GD %1'(6 3DUWLFLSDo}HV 6$ ± %1'(63$5
³%1'(63$5´ 
1RV WHUPRV GD &OiXVXOD  GR DFRUGR GH DFLRQLVWDV DOJXPDV PDWpULDV VXMHLWDV D DSURYDomR GD
DVVHPEOHLD JHUDO RX GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GHYHP VHU VXEPHWLGDV j
PDQLIHVWDomR GD %1'(63$5 TXH WHUi R SRGHU GH YHWDU VXD DSURYDomR HP UHXQLmR SUpYLD GD
&RPSDQKLD ³5HXQLmR 3UpYLD´  LQFOXLQGR HQWUH RXWUDV DOWHUDomR GH GHWHUPLQDGDV FOiXVXODV GR
(VWDWXWR 6RFLDO DOWHUDomR GDV FDUDFWHUtVWLFDV RX YDQWDJHQV GDV Do}HV H[LVWHQWHV RX HPLVVmR GH
RXWUDV FODVVHV GH Do}HV UHGXomR GR GLYLGHQGR PtQLPR REULJDWyULR UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV
HQYROYHQGR D &RPSDQKLD WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHQWUH RXWUDV 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HV VREUH DV PDWpULDV VXMHLWDV j DSURYDomR GR %1'(63$5 YLGH LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1RVWHUPRVGD&OiXVXODGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVFDVRDPDQLIHVWDomRGR%1'(6SRUPHLR
GD %1'(63$5 VHMD QR VHQWLGR GH UHMHLWDU D PDWpULD GD DVVHPEOHLD JHUDO H GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDD$(6+ROGLQJV%UDVLOHR%1'(63$5GHYHUmRVHDEVWHUGHSUDWLFDU
RX ID]HU FRP TXH VHMD SUDWLFDGR TXDOTXHU DWR QR VHQWLGR GD UHDOL]DomR GD PDWpULD UHMHLWDGD HP
5HXQLmR 3UpYLD $ DXVrQFLD GH PDQLIHVWDomR GR %1'(6 HP 5HXQLmR 3UpYLD GHYLGDPHQWH
FRQYRFDGDQmRLPSHGLUiDDSURYDomRGDVUHIHULGDVPDWpULDV$VGHOLEHUDo}HVWRPDGDVQRkPELWR
GD 5HXQLmR 3UpYLD YLQFXODUmR RV DFLRQLVWDV H RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDQDVUHXQL}HVGRVUHVSHFWLYRVyUJmRV
$$(6+ROGLQJV%UDVLOHR%1'(6SRUPHLRGD%1'(63$5GHDFRUGRFRPDFRUGRGHDFLRQLVWDV
VH REULJDP D WRPDU WRGDV DV SURYLGrQFLDV QHFHVViULDV SDUD TXH RV PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHRVGHPDLVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDTXHWHQKDPVLGRSRUHODVLQGLFDGRVRX
TXHYHQKDPDVHUSRUHODVLQGLFDGRVVHPSUHYRWHPHPTXDLVTXHUGHOLEHUDo}HVHPFRQIRUPLGDGH
FRPRGLVSRVWRQRDFRUGRGHDFLRQLVWDV
1RVWHUPRVGD&OiXVXODGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXDOTXHUGDVSDUWHVWHUiRGLUHLWRGHUHTXHUHUDR
3UHVLGHQWH GH TXDLVTXHU DVVHPEOHLDV RX UHXQL}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD TXH
GHFODUHDQXOLGDGHGDGHOLEHUDomRUHDOL]DGDHPYLRODomRDGLVSRVLo}HVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDV
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2 HYHQWXDO H[HUFtFLR SRU TXDOTXHU GDV SDUWHV SHORV PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR HOHLWRV RX
LQGLFDGRVSRUTXDOTXHUXPDGDVSDUWHVHRXTXDOTXHUGRVUHSUHVHQWDQWHVGDVSDUWHVGRGLUHLWRGH
YRWR HP TXDLVTXHU DVVHPEOHLDV RX UHXQL}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HP
GHVDFRUGRFRPDVGLVSRVLo}HVHVWDEHOHFLGDVDFLPDLPSRUWDUiHPQXOLGDGHGDGHOLEHUDomRTXHIRU
DVVLPWRPDGDVHPSUHMXt]RGRGLUHLWRGDSDUWHLQWHUHVVDGDGHSURPRYHUDH[HFXomRHVSHFtILFDGD
REULJDomRGHVFXPSULGD
F  UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
$&RPSDQKLDQmRDGRWDTXDOTXHUSROtWLFDGLIHUHQFLDGDGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRV
GHLQWHUHVVHVSRLVHQWHQGHTXHRVUHJUDPHQWRVOHJDLVHPUHODomRDHVWDPDWpULDDWXDOPHQWHHP
YLJRU VmR LQVWUXPHQWRV HILFLHQWHV H VXILFLHQWHV SDUD LGHQWLILFDU DGPLQLVWUDU H TXDQGR QHFHVViULR
FRLELUDWRPDGDGHGHFLV}HVFRQIOLWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
$&RPSDQKLDSRVVXLXPDSROtWLFDGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHDSOLFiYHODRVVHXVFRODERUDGRUHVLQWHUQRVH
SRU FRQVHTXrQFLD DRV VHXV FRQVHOKHLURV LQWHUQRV $GHPDLV D &RPSDQKLD LQVWLWXLX QR DQR GH 
XPDSROtWLFDSDUDWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHWUDWDGHUHJUDVSDUDWRPDGDGHGHFLV}HVGH
VHXVDGPLQLVWUDGRUHVHFRQVHOKHLURVILVFDLVHPVLWXDo}HVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV
G  SROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL SROtWLFD GH LQGLFDomR H GH SUHHQFKLPHQWR GH FDUJRV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGD
L  yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H ORFDO QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVSDUDFRQVXOWD
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SROtWLFD GH LQGLFDomR H GH
SUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGD
LL  SULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SROtWLFD GH LQGLFDomR H GH
SUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGD
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
$ &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO REULJDPVH D
UHVROYHU SRU PHLR GH DUELWUDJHP SHUDQWH D &kPDUD GH $UELWUDJHP GR 0HUFDGR WRGD H TXDOTXHU
GLVSXWDRXFRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDHPHVSHFLDOGD
DSOLFDomRYDOLGDGHHILFiFLDLQWHUSUHWDomRYLRODomRHVHXVHIHLWRVGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HL
Q  QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD QDV QRUPDV HGLWDGDV SHOR &RQVHOKR 0RQHWiULR
1DFLRQDO SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV EHP FRPR QDV
GHPDLV QRUPDV DSOLFiYHLV DR IXQFLRQDPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV HP JHUDO DOpP GDTXHODV
FRQVWDQWHVGR5HJXODPHQWRGR1tYHOGR5HJXODPHQWRGH$UELWUDJHPGD&kPDUDGH$UELWUDJHP
GR0HUFDGRGR5HJXODPHQWRGH6DQo}HVHGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1tYHOGH*RYHUQDQoD
&RUSRUDWLYD
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Analista de Gestão de Ativos

200.725.108-62

Engenheiro

223.582.588-57

Advogado

000.000.000-00

Camila Abel Correia da Silva

30/07/1982

Administrador de Empresas

668.181.508-10

O Sr. Franklin também exerce a função de
membro do Comitê de Remuneração da
Companhia.

23/03/1951

Franklin Lee Feder

O Sr. Arminio não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

01/07/1952

Arminio Francisco Borjas Herrera

O Sr. José também exerce o cargo de
diretor não estatutário da Companhia.

27/12/1981

José Ricardo Elbel Simão

A Sra. Fabiana exerce a função de
representante suplente dos empregados
da Companhia no Conselho de
Administração, e também exerce a função
de Analista Administrativo Pleno.

26/12/1974

Fabiana Ribeiro Tonon

O Sr. Italo não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

Pertence apenas à Diretoria

712.196.924-68

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

15/08/1972

Engenheiro

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

17/12/2018

06/12/2018

Data de posse

Data da eleição

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
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Número de Mandatos
Consecutivos

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

17/12/2021

0

92.00%

2

67.00%

2

21.00%

0

0.00%

0

0.00%

3
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Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões
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Advogada

000.000.000-00

Administrador de Empresas

000.000.000-00

Administrador de Empresas

032.628.006-51

Engenheiro

235.561.198-03

Economista

483.591.067-20

O Sr. Sérgio não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

27/07/1955

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

O Sr. Francisco não exerce outros cargos
ou funções na Companhia.

12/12/1967

Francisco Jose Morandi Lopez

O Sr. Leonardo não exerce outros cargos
ou funções na Companhia.

28/02/1979

Leonardo Eleutério Moreno

O Sr. Berned não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

21/10/1963

Bernerd Raymond da Santos Ávila

A Sra. Krista não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

24/02/1971

Krista Sweigart

A Sra. Camila também exerce o cargo de
diretora não estatutária da Companhia.

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Administradora de Empresas

303.038.168-48

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

27/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

88.00%

0

88.00%

2

65.00%

0

17.00%

3

92.00%

2

58.00%

PÁGINA: 255 de 441

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Advogado

191.285.138-51

Engenheiro

185.997.418-02

Bacharel em Direito

955.093.217-68

Engenheiro

030.334.187-40

08/03/1966

Advogado

Julian Jose Nebreda Marquez

238.866.548-50

O Sr. Bernardo também exerce o cargo de
diretor não estatutário da Companhia.

03/04/1974

Bernardo Machado Sacic

O Sr. Erik não exerce outros cargos na
Companhia.

14/02/1971

Erik da Costa Breyer

O Sr. Rodrigo também exerce o cargo de
diretor não estatutário da Companhia.

11/04/1975

Rodrigo Sanchez D’Elia

O Sr. Carlos também exerce o cargo de
diretor não estatutário da Companhia.

07/01/1973

Carlos Renato Xavier Pompermaier

O Sr. Rogério também exerce o cargo de
diretor não estatutário da Companhia.

Bacharel em Direito

286.628.278-70

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

16/08/1980

Rogério Pereira Jorge

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

25/04/2018

24/04/2018

10/09/2018

10/09/2018

27/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

100.00%

2

9.00%

0

89.00%

0

35.00%

2

0.00%

2

6.00%

2
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Profissão

CPF

Engenheiro

000.000.000-00

Matemático

060.442.338-12

Economista

070.425.117-51

769.387.609-00

O Sr. Charles não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

28/10/1969

Advogado

Charles Rene Lebarbenchon

A Sra. Clarissa também exerce o cargo de
Diretora Vice-Presidente e de Relações
com Investidores, para o qual foi eleita em
06/12/2018 até 06/12/2021 e tomou posse
em 17/12/2018.

14/08/1976

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

O Sr. Valdeci exerce a função de
representante dos empregados da
Companhia no Conselho de
Administração, e também exerce a função
de Coordenador do Centro de Operação e
de Gerente de Gestão da Operação da
Companhia.

13/05/1965

Valdeci Goulart

O Sr. Manuel não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

10/03/1963

Manuel Perez Dubuc

O Sr. Julian não exerce outros cargos ou
funções na Companhia. Eleito Presidente
do Conselho de Administração em RCA
realizada em 07 de maio de 2018.

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

48 - C.F.(Suplent)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

Conselho Fiscal

37 - Conselheiro(Suplente) e Dir. Vice
Pres.

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

26/04/2019

25/04/2019

25/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

25/04/2018

24/04/2018

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Não

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

0.00%

2

13.00%

2

100.00%

0

41.00%

0
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Profissão

CPF

064.590.749-92

Contador

268.710.176-15

028.027.329-00

343.307.008-32

Contador

029.963.158-39

22/10/1965

Advogado

Robert Juenemann

426.077.100-06

O Sr. Mário não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

22/09/1962

Mário Shinzato

A Sra. Louise não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

07/09/1994

Economista

Louise Barsi

O Sr. Alberto não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

22/05/1949

Economista

Alberto Irazê Ribeiro

O Sr. Raimundo não exerce outros cargos
ou funções na Companhia.

01/01/1958

Raimundo Claudio Batista

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal

40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal

45 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

Conselho Fiscal

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal

Assistente de Gestão e Bacharel em 44 - C.F.(Efetivo)Eleito
Direito
p/preferencialistas

063.410.028-90

O Sr. Carlos não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

23/05/1960

Conselho Fiscal

47 - C.F.(Suplent)Eleito
p/preferencialistas

Conselho Fiscal

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

Carlos Eduardo Teixeira Taveiros

O Sr. João não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

15/11/1988

Advogado

João Henrique Ballstaedt Gasparino

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

26/04/2019

25/04/2019

26/04/2019

25/04/2019

26/04/2019

25/04/2019

26/04/2019

25/04/2019

26/04/2019

25/04/2019

26/04/2019

25/04/2019

26/04/2019

25/04/2019

Data de posse

Data da eleição

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Não

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

Não

AGO/2020

Não

AGO/2020

0.00%

0

100.00%

4

0.00%

0

0.00%

3

100.00%

3

100.00%

3

0.00%

2
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Profissão

CPF

Contador

053.767.528-01

Economista

179.386.437-34

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

26/04/2019

25/04/2019

26/04/2019

25/04/2019

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

AGO/2020

Sim

AGO/2020

0.00%

0

62.00%

4
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nas reuniões
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Fabiana Ribeiro Tonon - 200.725.108-62

PÁGINA: 259 de 441

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho é Diretor Presidente da Companhia desde 01 de abril de 2016. É bacharel em engenharia mecânica pela Universidade de Pernambuco- Escola Politécnica, com mestrado em
Engenharia Civil, com ênfase em Energia e Meio Ambiente pela Universidade de Campinas - UNICAMP e MBA em finanças pela Universidade Católica de Murcia- Espanha. Nos últimos cinco anos, além destas,
exerceu as seguintes funções: (i) Diretor Vice-Presidente de Operações da Geração e Serviços Compartilhados da AES Brasil de dezembro de 2014 a fevereiro de 2016; (ii) Diretor Geral de Geração da AES Brasil
de maio de 2013 a dezembro de 2014; e (iii) Diretor de manutenção e operações Geração Brasil de agosto de 2007 a maio de 2013. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM
e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é
considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho - 712.196.924-68

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

O Sr. Eraldo não exerce outros cargos ou
funções na Companhia e foi eleito pela
Acionista Controladora conforme
indicação da BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR nos termos da Cláusula 3.2.
do Acordo de Acionistas da Companhia,
celebrado entre BNDESPAR e AES
Holdings Brasil Ltda. em 31 de dezembro
de 2015.

21/09/1951

Eraldo Soares Peçanha

O Sr. Newton não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

25/04/1964

Newton Akira Fukumitsu

O Sr. Robert não exerce outros cargos ou
funções na Companhia e foi eleito pela
Acionista Controladora conforme
indicação da BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR nos termos da Cláusula 3.2.
do Acordo de Acionistas da Companhia,
celebrado entre BNDESPAR e AES
Holdings Brasil Ltda. em 31 de dezembro
de 2015.

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Krista Sweigart - 000.000.000-00
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Camila Abel Correia da Silva é administradora de empresas graduada pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, possui MBA em Finanças pelo Instituto de Ensino e Pesquisa – INSPER, Programa de
Educação Continuada - “Finanças Utilizando Estudos de Casos” pela Fundação Getúlio Vergas – FGV, Emerging Leaders Program – FIA e Valuation & Business Analysis Program pela University of Virginia, Darden
Graduate School of Business Administration (Virginia – Estados Unidos). Atualmente exerce a função de Diretora (não estatutária) de Tesouraria e Riscos da AES Tietê Energia S.A. (companhia aberta), desde janeiro
de 2018, tendo atuado como Diretora de Tesouraria, Gestão de Risco e Análise de Investimentos da AES Brasil, de junho de 2015 Até janeiro de 2018. Nos últimos 5 anos exerceu, além destas, a função de Diretora
Financeira da OAS Empreendimentos S.A. de novembro de 2014 a abril de 2015; e (ii) Diretora de Tesouraria da Construtora OAS S.A. de julho de 2013 a novembro de 2014. Não possui qualquer condenação
criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou
comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Camila Abel Correia da Silva - 303.038.168-48

Franklin Lee Feder é graduado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas e obteve seu MBA pela IMD em Lausanne. Atua como CEO da Alcoa America Latina e Caribe.
Atualmente é membro de Conselhos nas seguintes organizações: Instituto Ethos, WRI Brasil (World Resources Institute) Brasil, Sitawi – Finanças para o Bem e Companhia Brasileira de Alumínio – CBA. Nos últimos
5 anos Franklin Feder não teve 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.
O Conselheiro de Administração Sr. Franklin Lee Feder foi considerado conselheiro de administração independente da Companhia seguindo o critério descrito no Regulamento do Nível 2 de Governança Corporativa
da B3, abaixo transcrito: “Conselheiro Independente” caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até
segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou
pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que
esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da
Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição)”. Não
possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Franklin Lee Feder - 668.181.508-10

Armínio Herrera é Diretor Jurídico Regional do grupo AES para a América Latina e foi membro efetivo e presidente do Conselho de Administração da AES Tietê S.A. (companhia aberta). O Sr. Herrera é diretor do
conselho de administração do C.A. Ron Santa Teresa (companhia aberta atuante no setor de produção, engarrafamento e distribuição de bebidas alcoólicas). Não possui qualquer condenação criminal ou em
processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial
qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Arminio Francisco Borjas Herrera - 000.000.000-00

José Ricardo Elbel Simão é engenheiro mecânico graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP, com especialização em administração de empresas e finanças pela Universidade da
Califórnia – Berkeley (Estados Unidos), especialista na mesma área pela Fundação Getúlio Vargas e Summer Associate no Programa de MBA executivo da British Telecom em Londres – Inglaterra. Desde abril de
2018 atua como Diretor de Planejamento Corporativo e Relações com Investidores do Grupo AES Brasil. Nos últimos 5 anos, além desta, exerceu as seguintes funções: (i) Gerente de Estratégia e Melhoria Contínua
do Grupo AES Brasil de março de 2015 a dezembro de 2016; (ii) Diretor de Suporte à Gestão de dezembro de 2016 a março de 2018; (iii) Gerente de Planejamento Estratégico Sênior da Telefônica Vivo (companhia
aberta) de agosto de 2011 a outubro de 2013. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de
abril de 1999, conforme alterada.

José Ricardo Elbel Simão - 223.582.588-57

Fabiana Ribeiro Tonon é formada em Gestão em Finanças pelo IESB – Instituto de Ensino Superior de Bauru e Especialista em Gestão Integrada de Pessoas e Informação pela FIB – Faculdades Integradas de
Bauru. Atua como Analista Administrativa Plena da AES Tietê Energia S.A. (companhia aberta) desde 2012. Anteriormente exerceu a função de Analista da AES Minas PCH Ltda. de fevereiro de 2008 a julho de
2012. Fabiana Tonon 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). Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos
da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
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Rogério Pereira Jorge é técnico em eletrotécnica e graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, International MBA pela
FIA/USP. Rogério exerce a função de Diretor de Relacionamento com Cliente da Companhia desde outubro de 2016. Anteriormente foi Diretor de Relacionamento com o Clientes na Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade S.A. (companhia aberta) de abril de 2014 a setembro de 2016. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Rogério Pereira Jorge - 286.628.278-70

Sergio Eduardo Weguelin Vieira é formado em Economia pela Universidade Candido Mendes (Rio de Janeiro), com mestrado em Economia Política pela The New School for Social Research (Nova Iorque / EUA).
Atualmente é sócio da Maker Investimentos Criativos Ltda. (estruturadora de projetos com foco territorial-urbano [revitalização] e financeiro–). Sergio Weguelin foi: (i) Diretor de Investimentos da Fundação de
Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES (Fundo de Pensão do BNDES e dos empregados da FAPES), de 2015 a 2016; (ii) Sócio da BRZ Investimentos (gestora independente de recursos controlada
pela GP Investimentos), de 2013 a 2015; (iii) no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”) foi Superintendente de 2009 a 2013; (iv) Membro do Conselho de Administração da: (a)
Amata; (b) Companhia Paranaense de Energia (COPEL); (c) Terminal de Granéis de Santa Catarina – TGSC; (d) Eletropaulo (e) Centro de Tecnologia Canavieira – CTC; (f) membro do Comitê de Sustentabilidade
da Fibria. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme
alterada.

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira - 483.591.067-20

Francisco Jose Morandi Lopez é 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 Universidade Metropolitana, em Caracas,
Venezuela. Atualmente é vice-presidente de estratégia corporativa da AES Corporation. Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as seguintes funções: (i) Diretor Vice-Presidente e de Relações com
Investidores da Companhia dejaneiro de 2015 a novembro de 2017; (ii) Vice-presidente de desenvolvimento corporativo, de agosto de 2012 a dezembro de 2014; (iii) Diretor de gestão, América Latina e África da The
AES Corporation de janeiro de 2010 até julho de 2012. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº
301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Francisco Jose Morandi Lopez - 235.561.198-03

Leonardo Moreno é Diretor Vice-Presidente de Estratégia Corporativa e Investimentos e Diretor Vice-Presidente de Riscos da AES Corporation (companhia aberta sediada nos EUA). É bacharel em Administração de
Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nos últimos cinco anos, além das posições já destacadas, exerceu o cargo de Diretor Financeiro da unidade estratégica de negócios da AES na Europa, de
Diretor de Fusões e Aquisições e de membro da diretoria da AES Gener. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Leonardo Eleutério Moreno - 032.628.006-51

Bernerd Raymond da Santos Ávila é membro efetivo do conselho de administração da Companhia desde janeiro de 2016. É bacharel em Administração de Empresas e Administração Pública pela Universidade José
Maria Vargas e em Gerência de Negócios e em Finanças, MBA pela Universidade José Maria Vargas. Atualmente é: (i) Diretor Operacional do grupo AES na América Latina desde agosto de 2006; (ii) 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), Empresa Electrica de Oriente (EEO), The Dayton
Power & Light Company. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999,
conforme alterada.

Bernerd Raymond da Santos Ávila - 000.000.000-00

Krista Sweigart é advogada formada pela Universidade de Direito da Pennsylvania em 1996 e B.A. - Magna Cum Laude, English and Criminal Justice, pela Universidade de Delaware em 1993. Atualmente é vicepresidente e advogada chefe de transações comerciais e operações globais da The AES Corporation desde abril de 2018, e é conselheira de administração da AES Tietê Energia S.A. desde 2015. Nos últimos cinco
anos, além destas, exerceu as funções de: (i) Diretora de Fusões e Aquisições da The AES Corporation, de abril de 2016 a março de 2018; (ii) Gerente de Operações Globais da The AES Corporation, de julho de
2013 a abril de 2016; (iii) 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. Além desta, as seguintes
funções: (i) Vice-presidente da AES Juniper Point Holdings. LLC; e (ii) membro da comissão de auditoria da AES Agriverde Services (Ukraine) Limited Liability Company. Não possui qualquer condenação criminal ou
em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial
qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - 070.425.117-51

PÁGINA: 262 de 441

Valdeci Goulart é bacharel em Matemática graduado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Pardo – SP e mestrando em Recursos Hídricos pela Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Campinas – UNICAMP. É Coordenador do Centro de Operações e da Gerência de Gestão da AES Tietê Energia S.A. (companhia aberta). Valdeci Goulart 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). Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de
abril de 1999, conforme alterada.

Valdeci Goulart - 060.442.338-12

Manuel Perez Dubuc é engenheiro eletricista graduado pela Universidad Simón Bolívar (Caracas, Venezuela), mestre em administração de empresas pelo Instituto de Estudios Superiores de Administración - IESA
(Caracas, Venezuela) e participou do Programa de Liderança para Executivos da Universidade da Virginia, Darden School of Business (Estados Unidos da América). Atualmente exerce a função de Presidente da
Unidade de Negócios da América do Sul do Grupo AES Brasil desde fevereiro de 2018. Nos últimos 5 anos exerceu a função de Presidente da Unidade de Negócios do México, América Central e Caribe do Grupo
AES Brasil. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme
alterada.

Manuel Perez Dubuc - 000.000.000-00

Julian Jose Nebreda Marquez é Presidente do Conselho de Administração da Companhia. É graduado em Direito pela Universidade Católica Andrés Bello, em Caracas/Venezuela (1998), com L.L.M. em Commom
Law Studies e em Securities and Financial Regulations pela Georgetown University Law Center nos Estados Unidos da América em 1990 e 1999, respectivamente. Nos últimos cinco anos, exerceu a função de
Presidente e Vice-Presidente da unidade de negócios da Europa do grupo AES, sendo responsável pelos negócios na Bulgária, Jordânia e Holanda. Além desta, também exerceu a função de diretor da Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica de 2016 a 2018. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo
administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e
declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Julian Jose Nebreda Marquez - 238.866.548-50

Bernardo Machado Sacic é graduado em engenharia elétrica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (CEFET-RJ) e possui MBA Executivo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(COPPEAD UFRJ). Atualmente exerce a função de Diretor (não estatutário) de Desenvolvimento de Negócios do Grupo AES Brasil. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM
e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é
considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Bernardo Machado Sacic - 030.334.187-40

Erik da Costa Breyer é bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, possui MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela FGV, MBA em Gestão Empresarial e Mestrado em Estratégia Empresarial
pela Fundação Dom Cabral. Atualmente ocupa o cargo de Diretor Presidente da Invepar S.A. e conselheiro de administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Anteriormente, também
exerceu as funções de: (i) Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Invepar S.A. de 2015 a 2016; (ii) Diretor Executivo Financeiro - CFO das seguintes empresas: (a)
Neoenergia S.A.; (b) Coelba; (c) Celpe; e (d) Cosern. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº
301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Erik da Costa Breyer - 955.093.217-68

Rodrigo Sanchez D’Elia é engenheiro, graduado Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com MBA de economia pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. Atualmente é Diretor de
Engenharia, Construção e Serviços da AES Tietê. Nos últimos anos ocupou as seguintes posições: (i) auditor na Arthur Andersen e Touche Tohmatsu entre 1997 e 2002 e (ii) diferentes cargos na Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta) entre 2002 e 2015, sendo o último deles Gerente de Regulação Econômico-Financeira. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo
administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e
declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Rodrigo Sanchez D’Elia - 185.997.418-02

Carlos Renato Xavier Pompermaier é advogado, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, com mestrado (LLM) pela King’s College da Universidade de Londres. Atualmente é Diretor Jurídico e de
Compliance do Grupo AES Brasil, desde 2015 e conselheiro da administração efetivo da AES Elpa S.A. (companhia aberta). Nos últimos anos ocupou as seguintes posições: (i) Diretor Jurídico da Cielo S.A.
(companhia aberta) de 2007 a 2015; e (ii) e conselheiro da administração suplente da AES Elpa S.A. (companhia aberta) de 2016 a 2018. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da
CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é
considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
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Alberto Irazê Ribeiro é Economista, formado pela Universidade Federal do Paraná, contador, formado pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná - FESP, bacharel em Direito, formado pela Faculdade Estácio de
Curitiba e com Pós-graduação em auditoria operacional e tributária pela Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente é membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. Foi: (i) membro efetivo do conselho
fiscal das Sociedades do Grupo Zugman (Agro Pastoril Novo Horizonte S/A, Laminados e Compensados Lavrasul S/A, Lavradora Racional de Madeiras Lavrama S/A, Brascomp Compensados do Brasil S/A, Esinco
Imóveis S/A, Participações Rio Anapu Ltda, Itauba Comercial Exportadora Ltda, Transportes e Consignações Ize Ltda) de 2014 até 2018; e (ii) membro efetivo do Conselho de Administração do Grupo Noster (Grupo
paranaense composto por diversas empresas – revenda de veículos, empresas de transportes urbano e metropolitano, construtoras, usinas hidrelétricas e empreendimentos diversos) de 2013 a 2017. Não possui
qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Alberto Irazê Ribeiro - 028.027.329-00

Raimundo Cláudio Batista é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais e MBA em Controladoria pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeira (FIPECAFI).
Atualmente é: (i) sócio da Domingues Sociedade de Contadores desde 2015 e da B.TAX Consultoria Fiscal Financeira desde 2012; (ii) membro do Conselho Fiscal do IBEF – Instituto Brasileiro de Executivos de
Finanças sessão Paraná; e (iii) membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia desde maio de 2017. Foi sócio de consultoria tributária da Deloitte Touche Tohmatsu (auditoria e consultoria) de 2002 a 2012 e
sócio da consultoria tributária da Arthur Andersen de 2005 a 2012. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Raimundo Claudio Batista - 268.710.176-15

Carlos Taveiros é gerente de gestão, colaborador da Genial Gestão de Recursos Ltda., especialista em gestão de recursos em carteiras administradas, fundos de investimentos e clubes de investimentos. Como
atribuição de seus cargos, tinha como atribuições a participação em comitês de investimentos, acompanhamento contábil das carteiras, preparação e controle dos cadastros de cotistas, atendimento direto de
participantes das carteiras e a realização das operações de bolsa dos papéis que compõe o portfólio administrado. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Carlos Eduardo Teixeira Taveiros - 063.410.028-90

João Henrique Ballstaedt Gasparino é advogado, pós-graduado em Direito Tributário – IBET/RJ e pós-graduado em direito tributário e contabilidade tributária no IBMEC/RJ, Sócio do Escritório Gasparino, Roman,
Sachet, Barros & Marchiori Sociedade de Advogados. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº
301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

João Henrique Ballstaedt Gasparino - 064.590.749-92

Charles René Lebarbenchon é bacharel em Direito pela Universidade do Vale do ltajaí - UNIVALI, desde 1995 e especialista (MBA) em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas - FGV/RJ. Nos últimos cinco
anos é sócio do Escritório Lebarbenchon, Pedroza e Boheme Advogados, foi sócio do escritório Gasparino, Fabro, Lebarbenchon, Roman, Sachet e Marchiori Sociedade de Advogados, desligando-se para assumir a
Diretoria Jurídica do Grupo Brazal - Brasil Alimentos S.A, além dessa exerceu as seguintes funções: (i) em 2015 Conselheiro de Administração da Brazpeixes S/A; (ii) Membro Efetivo do Conselho de Administração
da AES Eletropaulo S/A de 2014 a 2016; (iii) Coordenador do Conselho Fiscal da Eternit S/A de 2013 a 2014; (iv) Membro do Conselho Fiscal da SICOOB Advocacia 2013 a 2015; (v) Membro do Conselho Fiscal
(suplente) do BIC Banco; (vi) Membro do Conselho de Administração (suplente) da AES Eletropaulo S/A de 2012 a 2014; (vii) Membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência OAB Prev-SC, de 2011 a
2012; (viii) Diretor de Benefícios do Instituto de Previdência Privada OAB Prev-SC de 2009 a 2012; (ix) Membro do Conselho de Administração da Gaspart S/A de 2009 a 2012. Não possui qualquer condenação
criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou
comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Charles Rene Lebarbenchon - 769.387.609-00

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi é Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia desde 2017. É graduada em Economia pela Faculdade Cândido Mendes, possui MBA em Finanças pela
COPPEAD/UFRJ e curso de extensão em Finanças pela Darden School of Business – University of Virginia (EUA). Nos últimos cinco anos ocupou, além das funções já citadas, a posição de (i) Diretora de
Planejamento Financeiro e Estratégico da (a) Companhia; (b) AES Eletropaulo; (c) AES Sul; e (d) AES Uruguaiana Empreendimentos S.A., de junho de 2015 a outubro de 2017; e de (ii) Diretora de Tesouraria e
Relações com Investidores da (a) Eletropaulo; (b) Companhia; (c) AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A.; e (d) AES Uruguaiana Empreendimentos S.A., de agosto de 2008 a junho de 2015; e de (iii) membro
suplente do Conselho de Administração da Companhia e da AES Elpa. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
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Eraldo Soares Peçanha é contador e administrador de empresas formado pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e atua como consultor nas áreas de governança corporativa, controladoria, processos
e sistemas contábeis e financeiros. Nos últimos 5 anos atuou como membro efetivo do Conselho Fiscal na CADAM e Suzano (2017), suplente na CCR, Tupy e Ouro Fino Saúde Animal. Adicionalmente, atuou como
conselheiro fiscal efetivo na JBS, Net, Vale, Net Serviços de Comunicação e Ideiasnet (companhias abertas) e Ferrovia Centro Atlântica, Itá Energética e Officer Distribuidora Prod. Tecnologia (companhias fechadas),
bem como nas entidades de previdência privada fechada das empresas onde trabalhou. Wilton de Medeiros Daher é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em
1972, em Administração de Empresas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em 1975, tem especialização em Comércio Exterior pela UDF – Centro Universitário, em 1984 e possui mestrado em
Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza, em 2006.. É membro do Conselho fiscal da Companhia e da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta atuante no
setor elétrico) desde abril de 2017. É (i) membro do Conselho de Administração da Servis Segurança Ltda., desde agosto de 2013; foi (ii) membro efetivo do Conselho Fiscal “Turbinado” da CPFL Energia, de abril de
2006 a abril de 2009; e foi (iii) membro do conselho fiscal efetivo da Metalúrgica Gerdau S.A. de 2017 a 2018. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Eraldo Soares Peçanha - 179.386.437-34

Newton Akira Fukumitsu, atualmente é (i) membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia desde janeiro de 2016; (ii) membro titular do conselho fiscal da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A. (companhia aberta atuante no setor elétrico); e (iii) Superintendente do Núcleo de Soluções da Arteris S.A., desde abril de 2017. 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. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de
1999, conforme alterada.

Newton Akira Fukumitsu - 053.767.528-01

Robert Juenemann é advogado, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS, com especialização em Direito Processual Civil pela mesma universidade, pós-graduação em
Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM. Nos últimos cinco anos, além de atuar como advogado na Juenemann Advocacia Empresarial e Familiar SS, exerceu as seguintes funções: (i)
conselheiro de administração do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – em seu terceiro e último mandato consecutivo, em um deles sendo coordenador do Comitê de Pessoas e, no atual, membro
do Comitê de Auditoria; (ii) membro do Conselho Internacional de Práticas Éticas para a Profissão Contábil e de Auditoria (IESBA), órgão da Federação Internacional dos Contadores e Auditores (IFAC), de 2016 a
2020; (iii) conselheiro fiscal da JBS por indicação do BNDES – 2018; (iv) conselheiro fiscal da Vale – 2017; (v) conselheiro fiscal titular da Eletrobras por três mandatos – 2013 a 2016; (vi) conselheiro fiscal titular da
Eternit – 2015; (vii) conselheiro fiscal titular da CELESC – 2013. Adicionalmente é sócio fundador da Juenemann Advocacia Empresarial e Familiar, com atuação nas áreas de direito empresarial, tributário, família,
relações do trabalho e governança corporativa, além de especial atenção às empresas familiares, é mediador de conflitos certificado pelo CEDR – Center for Effective Dispute Resolution – Londres, Inglaterra e
conselheiro de administração certificado pelo IBGC, na modalidade prova, em março de 2016, tendo sido renovada a certificação em março de 2018. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo
administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e
declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Robert Juenemann - 426.077.100-06

Mário Shinzato é conselheiro fiscal efetivo da Companhia e membro independente do Comitê de Auditoria da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta atuante no setor elétrico) a
partir de dezembro de 2018. Além desta, exerceu as seguintes funções (i) consultor financeiro de 2003 a 2004; (ii) Superintendente Financeiro de 2004 a 2008; (iii) Superintendente da BRGAAP de 2008 a 2012; (iv)
Gerente de Contabilidade da BRGAAP de 2012 a 2014; (v) Gerente de Projetos e Processos Contábeis de 2014 a 2015; e (vi) membro do conselho fiscal da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
(companhia aberta atuante no setor elétrico) de 2017 a 2018. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº
301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Mário Shinzato - 029.963.158-39

Louise Barsi é analista CNPI da Elite Investimentos, participou do Conselho Fiscal da Unipar Carbocloro de abril de 2016 a outubro de 2017, conselheira de administração na Eternit desde abril de 2018, suplente no
Conselho de Administração na Unipar Carbocloro desde abril de 2018 e suplente no Conselho Fiscal da Eletropaulo (Enel). Louise não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM
e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é
considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
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N/A

Manuel Perez Dubuc - 000.000.000-00

N/A

Julian Jose Nebreda Marquez - 238.866.548-50

N/A

Bernardo Machado Sacic - 030.334.187-40

N/A

Erik da Costa Breyer - 955.093.217-68

N/A

Rodrigo Sanchez D’Elia - 185.997.418-02

N/A

Carlos Renato Xavier Pompermaier - 191.285.138-51

N/A

Rogério Pereira Jorge - 286.628.278-70

N/A

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira - 483.591.067-20

N/A

Francisco Jose Morandi Lopez - 235.561.198-03

N/A

Leonardo Eleutério Moreno - 032.628.006-51

N/A

Bernerd Raymond da Santos Ávila - 000.000.000-00

N/A

Krista Sweigart - 000.000.000-00

N/A

Camila Abel Correia da Silva - 303.038.168-48

N/A

Franklin Lee Feder - 668.181.508-10

N/A

Arminio Francisco Borjas Herrera - 000.000.000-00

N/A

José Ricardo Elbel Simão - 223.582.588-57

N/A

Fabiana Ribeiro Tonon - 200.725.108-62

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

PÁGINA: 265 de 441

Versão : 1

N/A

Eraldo Soares Peçanha - 179.386.437-34

N/A

Newton Akira Fukumitsu - 053.767.528-01

N/A

Robert Juenemann - 426.077.100-06

N/A

Mário Shinzato - 029.963.158-39

N/A

Louise Barsi - 343.307.008-32

N/A

Alberto Irazê Ribeiro - 028.027.329-00

N/A

Raimundo Claudio Batista - 268.710.176-15

N/A

Carlos Eduardo Teixeira Taveiros - 063.410.028-90

N/A

João Henrique Ballstaedt Gasparino - 064.590.749-92

N/A

Charles Rene Lebarbenchon - 769.387.609-00

N/A

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - 070.425.117-51

N/A

Valdeci Goulart - 060.442.338-12
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Remuneração

Comitê de Remuneração
Administrador de Empresas

Administrador de Empresas

Profissão

Tipo de Auditoria

Comitê de Remuneração
Advogado

Presidente do Comitê

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

07/06/2017

06/04/1968

07/05/2018

23/03/1957

05/07/2017

24/04/1949

Data eleição

Data de
nascimento

0

08/06/2017

0

07/05/2018

0

06/07/2017

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

AGO/2018

0.00%

AGO/200

100.00%

AGO/2018

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Franklin Lee Feder - 668.181.508-10

PÁGINA: 267 de 441

Alberto de Miranda Santos é administrador de empresas graduado pela Fundação Getulio Vargas (“FGV”), Rio de Janeiro, em 1971. Cursou: (i) o Programa de Formação de Executivos (trainee) da Companhia Vale
do Rio Doce, em 1971; (ii) o Programa de Treinamento Gerencial, Companhia Vale do Rio Doce/FGV, em 1985 e 1986; (iii) o TQC – Seminar for Brazilian Top Executives, JUSE, Tóquio, Japão, em 1993; (iv)
Programa de Gestão Avançada/PGA, FDC e INSEAD, França e Brasil, em 1994; (v) o Fundamentals of Private Retirement Systems – The Future of Pension Funds, The Wharton School, University of Pennsylvania,
Philadelphia, EUA, em 1996; (vi) o Management of People, Stanford Graduate School of Business, California, EUA, em 1997; (vii) o Presentations, Meetings & Negotiations, English Language Programs from The
University of Pennsylvania/ Trend School, Campinas, em 1998; (viii) o Curso para Conselheiros de Administração, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“IBGC”), São Paulo, em 2010; (ix) o Curso Fusões e
Aquisições, IBGC, São Paulo, em 2010; (x) o Curso Avançado para Conselheiros de Administração, IBGC, São Paulo, em 2010 e 2012; e (xi) o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros, Fundação Dom
Cabral, MG, 2014. Possui certificação profissional como Conselheiro de Administração Certificado (CCI) pelo IBGC. Atualmente é: Sócio-Diretor da MRH – Desenvolvimento Empresarial, de janeiro de 1998 até a
presente data; (ii) Associado ao IBGC, desde fevereiro de 2010; (iii) Membro da Comissão de Conselheiros Certificados do IIBGC, desde fevereiro de 2012 e da Banca Examinadora para Certificação de
Conselheiros, desde junho de 2016. Foi: (i) Conselheiro de Administração e Membro do Comitê de Governança e Ética na Sete Brasil Participações, de setembro de 2012 até fevereiro de 2016; e (ii) Membro do
Conselho de Administração do Clube de Investimentos dos Empregados da Vale do Rio Doce – Investvale de janeiro de 1993 a maio de 1998; e (iii) Diretor de Recursos Humano da Vale S.A. (companhia aberta
atuante no setor de mineração) de janeiro de 1993 a setembro de 1997. Nos últimos 5 anos Alberto da Miranda 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.

Alberto de Miranda Santos - 199.168.417-72

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

O Sr. Ricardo não exerce outros cargos ou funções na Companhia.

954.389.637-20

Ricardo Bull Silvarinho

O Sr. Franklin também exerce o cargo de conselheiro independente da Companhia.

668.181.508-10

Franklin Lee Feder

O Sr. Alberto não exerce outros cargos ou funções na Companhia

199.168.417-72

Alberto de Miranda Santos

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição dos comitês

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

Ricardo Bull Silvarinho - 954.389.637-20

Franklin Lee Feder - 668.181.508-10

Alberto de Miranda Santos - 199.168.417-72
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Ricardo Bull Silvarinho é graduado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis em 1999, possui MBA em Gestão pela Universidade Católica de Petrópolis e participou em diversos cursos, dentre os quais: (i)
Strategy Planning pela Columbia University (EUA); (ii) Executive Leadership Development Program pela Virginia University (EUA); (iii) Management Development Course pela Crotonville (Universidade Corporativa
da GE/EUA); (iv) Six Sigma Course (GE); (v) Compliance Training Program pela Crotonville (Universidade Corporativa da GE/EUA). Desde novembro de 2016 exerce a posição de Global Talent & Development da
The AES Corporation e, nos últimos cinco anos exerceu as seguintes funções: (i) Diretor de Recursos Humanos do Grupo AES Brasil de 2010 a 2015; (ii) Diretor de Recursos Humanos da Latam Airlines de 2015 a
2016. Nos últimos 5 anos o Sr. Ricardo Bull Silvarinho não teve 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 Bull Silvarinho - 954.389.637-20

Franklin Lee Feder é graduado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas e obteve seu MBA pela IMD em Lausanne. Atua como CEO da Alcoa America Latina e Caribe.
Atualmente é membro de Conselhos nas seguintes organizações: Instituto Ethos, WRI Brasil (World Resources Institute) Brasil, Sitawi – Finanças para o Bem e Companhia Brasileira de Alumínio – CBA. Nos
últimos 5 anos Franklin Feder não teve 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.
O Conselheiro de Administração Sr. Franklin Lee Feder foi considerado conselheiro de administração independente da Companhia seguindo o critério descrito no Regulamento do Nível 2 de Governança Corporativa
da B3, abaixo transcrito: “Conselheiro Independente” caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até
segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou
pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que
esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da
Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição)”. Não
possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da
Companhia e controladores diretos ou indiretos da Companhia.
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Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Guaimbê III Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Guaimbê II Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Guaimbê I Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

Cargo/Função

Identificação

22.011.002/0001-19

712.196.924-68

21.904.039/0001-03

712.196.924-68

21.983.240/0001-23

712.196.924-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Guaimbê I Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Guaimbê V Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Guaimbê IV Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Cargo/Função

Identificação

070.425.117-51

21.983.240/0001-23

070.425.117-51

22.010.973/0001-44

712.196.924-68

21.983.147/0001-19

712.196.924-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Observação

Diretora

Guaimbê V Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Guaimbê IV Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Guaimbê III Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Guaimbê II Parque Solar S.A.

Cargo/Função

Identificação

22.010.973/0001-44

070.425.117-51

21.983.147/0001-19

070.425.117-51

22.011.002/0001-19

070.425.117-51

21.904.039/0001-03

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

AES Tietê Integra Soluções em Energia Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

AES Tietê Inova Soluções de Energia Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

AES Tietê Eólica S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

712.196.924-68

26.203.837/0001-21

712.196.924-68

19.371.213/0001-58

712.196.924-68

11.289.590/0001-30

712.196.924-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Boa Hora 1 Geradora de Energia Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

AGV Solar VI Geradora de Energia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

AGV Solar V Geradora de Energia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

AGV Solar IV Geradora de Energia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

24.302.776/0001-24

712.196.924-68

28.937.919/0001-25

712.196.924-68

28.938.999/0001-33

712.196.924-68

28.937.900/0001-89

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Ametista S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Boa Hora 3 Geradora de Energia Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Boa Hora 2 Geradora de Energia Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Cargo/Função

Identificação

11.201.885/0001-03

712.196.924-68

24.302.734/0001-93

712.196.924-68

24.302.787/0001-04

712.196.924-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas da Prata S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Caetité S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Borgo S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

712.196.924-68

11.366.231/0001-30

712.196.924-68

11.201.767/0001-03

712.196.924-68

12.041.341/0001-94

712.196.924-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Diretor Presidente

Centrais Eólicas Maron S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Espigão S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Dourados S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas dos Araçás S.A.

Pessoa Relacionada

Cargo/Função

Identificação

12.041.214/0001-95

712.196.924-68

11.197.321/0001-44

712.196.924-68

12.041.319/0001-44

712.196.924-68

11.201.833/0001-37

CPF/CNPJ

Subordinação

Controle

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Pilões S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Pelourinho S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Morrão S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Cargo/Função

Identificação

11.201.797/0001-01

712.196.924-68

12.048.031/0001-00

712.196.924-68

12.049.829/0001-68

712.196.924-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Tanque S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Serra do Espinhaço S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Seraíma S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Cargo/Função

Identificação

712.196.924-68

12.048.059/0001-39

712.196.924-68

12.049.958/0001-56

712.196.924-68

12.047.526/0001-06

712.196.924-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Observação

Diretora

AGV Solar IV Geradora de Energia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

AES Tietê Eólica S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Nova Energia Holding S.A

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Ventos do Nordeste S.A.

Cargo/Função

Identificação

28.937.900/0001-89

070.425.117-51

11.289.590/0001-30

070.425.117-51

22.853.844/0001-18

712.196.924-68

11.204.086/0001-90

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Boa Hora 1 Geradora de Energia Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

AGV Solar VI Geradora de Energia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

AGV Solar V Geradora de Energia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

070.425.117-51

24.302.776/0001-24

070.425.117-51

28.937.919/0001-25

070.425.117-51

28.938.999/0001-33

070.425.117-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Centrais Eólicas Caetité S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Ametista S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Boa Hora 3 Geradora de Energia Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Boa Hora 2 Geradora de Energia Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

11.201.767/0001-03

070.425.117-51

11.201.885/0001-03

070.425.117-51

24.302.734/0001-93

070.425.117-51

24.302.787/0001-04

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Direta
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Observação

Diretora

Centrais Eólicas Dourados S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas dos Araçás S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas da Prata S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Cargo/Função

Identificação

12.041.319/0001-44

070.425.117-51

11.201.833/0001-37

070.425.117-51

11.366.231/0001-30

070.425.117-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Pelourinho S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Maron S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Espigão S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

070.425.117-51

12.048.031/0001-00

070.425.117-51

12.041.214/0001-95

070.425.117-51

11.197.321/0001-44

070.425.117-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Diretora

Centrais Eólicas Serra do Espinhaço S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Seraíma S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Pilões S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Morrão S.A.

Pessoa Relacionada

Cargo/Função

Identificação

12.049.958/0001-56

070.425.117-51

12.047.526/0001-06

070.425.117-51

11.201.797/0001-01

070.425.117-51

12.049.829/0001-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Observação

Diretora

Nova Energia Holding S.A

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Ventos do Nordeste S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Tanque S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Cargo/Função

Identificação

22.853.844/0001-18

070.425.117-51

11.204.086/0001-90

070.425.117-51

12.048.059/0001-39

070.425.117-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Direta

Controlada Indireta
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Administrador do Emissor

Observação

Diretor

AES Tietê Integra Soluções em Energia Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

AES Tietê Inova Soluções de Energia Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

AES Tietê Eólica S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2017

Cargo/Função

Identificação

26.203.837/0001-21

712.196.924-68

19.371.213/0001-58

712.196.924-68

11.289.590/0001-30

712.196.924-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

AGV Solar VI Geradora de Energia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

AGV Solar V Geradora de Energia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

AGV Solar IV Geradora de Energia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Cargo/Função

Identificação

712.196.924-68

28.937.919/0001-25

712.196.924-68

28.938.999/0001-33

712.196.924-68

28.937.900/0001-89

712.196.924-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Ametista S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Boa Hora 3 Geradora de Energia Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Boa Hora 2 Geradora de Energia Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Boa Hora 1 Geradora de Energia Solar S.A.

Cargo/Função

Identificação

11.201.885/0001-03

712.196.924-68

24.302.734/0001-93

712.196.924-68

24.302.787/0001-04

712.196.924-68

24.302.776/0001-24

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas da Prata S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Caetité S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Borgo S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

712.196.924-68

11.366.231/0001-30

712.196.924-68

11.201.767/0001-03

712.196.924-68

12.041.341/0001-94

712.196.924-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Centrais Eólicas Maron S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Espigão S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Dourados S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas dos Araçás S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

12.041.214/0001-95

712.196.924-68

11.197.321/0001-44

712.196.924-68

12.041.319/0001-44

712.196.924-68

11.201.833/0001-37

CPF/CNPJ

Subordinação

Controle

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Pilões S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Pelourinho S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Morrão S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

11.201.797/0001-01

712.196.924-68

12.048.031/0001-00

712.196.924-68

12.049.829/0001-68

712.196.924-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Tanque S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Serra do Espinhaço S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Seraíma S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

712.196.924-68

12.048.059/0001-39

712.196.924-68

12.049.958/0001-56

712.196.924-68

12.047.526/0001-06

712.196.924-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Diretora

AGV Solar IV Geradora de Energia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

AES Tietê Eólica S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Nova Energia Holding S.A

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Centrais Eólicas Ventos do Nordeste S.A.

Pessoa Relacionada

Cargo/Função

Identificação

28.937.900/0001-89

070.425.117-51

11.289.590/0001-30

070.425.117-51

22.853.844/0001-18

712.196.924-68

11.204.086/0001-90

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Boa Hora 1 Geradora de Energia Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

AGV Solar VI Geradora de Energia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

AGV Solar V Geradora de Energia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Cargo/Função

Identificação

24.302.776/0001-24

070.425.117-51

28.937.919/0001-25

070.425.117-51

28.938.999/0001-33

070.425.117-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 295 de 441

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Ametista S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Boa Hora 3 Geradora de Energia Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Boa Hora 2 Geradora de Energia Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Cargo/Função

Identificação

070.425.117-51

11.201.885/0001-03

070.425.117-51

24.302.734/0001-93

070.425.117-51

24.302.787/0001-04

070.425.117-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Observação

Diretora

Centrais Eólicas Dourados S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas dos Araçás S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas da Prata S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Caetité S.A.

Cargo/Função

Identificação

12.041.319/0001-44

070.425.117-51

11.201.833/0001-37

070.425.117-51

11.366.231/0001-30

070.425.117-51

11.201.767/0001-03

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Pelourinho S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Maron S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Espigão S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

070.425.117-51

12.048.031/0001-00

070.425.117-51

12.041.214/0001-95

070.425.117-51

11.197.321/0001-44

070.425.117-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Centrais Eólicas Serra do Espinhaço S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Seraíma S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Pilões S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Morrão S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

12.049.958/0001-56

070.425.117-51

12.047.526/0001-06

070.425.117-51

11.201.797/0001-01

070.425.117-51

12.049.829/0001-68

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Observação

Diretora

Nova Energia Holding S.A

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Ventos do Nordeste S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Tanque S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Cargo/Função

Identificação

22.853.844/0001-18

070.425.117-51

11.204.086/0001-90

070.425.117-51

12.048.059/0001-39

070.425.117-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Guaimbê II Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Guaimbê I Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Centrais Eólicas Borgo S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

712.196.924-68

21.904.039/0001-03

712.196.924-68

21.983.240/0001-23

712.196.924-68

12.041.341/0001-94

070.425.117-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Diretora

Guaimbê I Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Guaimbê IV Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Guaimbê V Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Guaimbê III Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Cargo/Função

Identificação

21.983.240/0001-23

070.425.117-51

21.983.147/0001-19

712.196.924-68

22.010.973/0001-44

712.196.924-68

22.011.002/0001-19

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Guaimbê IV Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Guaimbê III Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Diretora

Guaimbê II Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Administrador do Emissor

Observação

Cargo/Função

Identificação

21.983.147/0001-19

070.425.117-51

22.011.002/0001-19

070.425.117-51

21.904.039/0001-03

070.425.117-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Observação

Diretor

AES Tietê Inova Soluções de Energia Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

AES Holdings Brasil Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor e Membro do Conselho de Administração

Francisco Jose Morandi Lopez

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2016

Observação

Diretora

Guaimbê V Parque Solar S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Cargo/Função

Identificação

19.371.213/0001-58

712.196.924-68

05.692.190/0001-79

235.561.198-03

22.010.973/0001-44

070.425.117-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlador Direto

Controlada Indireta
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
Em linha com a sua política de contratação de seguros, a Companhia contratou apólice de seguro
de Responsabilidade Civil de Administradores (“D&O”), em condições usuais de mercado,
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 apólice atualmente vigente da Companhia foi contratada
junto à Zurich Minhas Brasil Seguros S.A., com validade até 1 de abril de 2020. A apólice
contratada abrange não só os executivos da Companhia, como também os executivos da
Brasiliana Participações e suas controladas. O prêmio total líquido é de R$384 mil, e as apólices
possuem cobertura máxima de R$100 milhões, que cobrem o pagamento de indenização ou
reembolso aos administradores e/ou à Companhia. Tais valores podem ser insuficientes para
garantir a indenização de eventuais danos causados a terceiros e à Companhia.
A Companhia não presta compromisso de indenidade com seus administradores que preveja o
pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes de
reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia ou do pagamento de multas e acordos
administrativos que não estejam cobertos pelo D&O.
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12.12 - Outras informações relevantes
Assembleias Gerais da Companhia
Estão apresentados abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos
últimos três exercícios sociais, (i) resumo das principais matérias aprovadas, (ii) data de sua
realização, (iii) convocação em primeira ou segunda convocação, e (iv) quórum de instalação:
Evento

Principais Matérias

Data

Convocação

Quórum

Assembleia
Geral
Extraordinária

Aprovar a eleição de membros dos
Conselhos de Administração e
Fiscal.

14 de
janeiro de
2016

Primeira

69,81%

Assembleia
Geral
Extraordinária

Aprovar a eleição de membros dos
Conselhos de Administração e
Fiscal.

31 de março
de 2016

Primeira

75,73%

Assembleia
Geral
Ordinária
e
Extraordinária

Aprovar (i) as contas da diretoria,
as demonstrações contábeis e
correspondentes
notas
explicativas; (ii) a destinação dos
resultados da Companhia, relativos
ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2015; (iii) a fixação do
número de membros do Conselho
Fiscal; (iv) a eleição de membros
do conselho fiscal; e (v) a fixação
da remuneração global anual dos
Administradores e dos membros do
Conselho Fiscal.

28 de abril
de 2016

Primeira

72,38%

Assembleia
Geral
Extraordinária

Aprovar (i) o aumento do capital
social da Companhia por meio de
subscrição privada; e (ii) a
homologação do Aumento de
Capital.

15 de
agosto de
2016

Primeira

74,58%

Assembleia
Geral
Extraordinária

Aprovar (i) a substituição de
membro
independente
do
Conselho de Administração da
Companhia; (ii) a substituição de
membro suplente do Conselho
Fiscal da Companhia; e (iii) a
retificação do montante global da
remuneração
anual
dos
Administradores.

31 de
outubro de
2016

Primeira

64,96%

Assembleia
Geral
Ordinária
e
Extraordinária

Aprovar
(i)
as
contas
da
administração,
demonstrações
contábeis e correspondentes notas
explicativas, relatório dos auditores
independentes e relatório anual da
administração,
relativos
ao
exercício
31.12.2016;
(ii)
a
destinação dos resultados da
Companhia, relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de
2016; (iii) a fixação do número de
membros do Conselho Fiscal; (iv) a
eleição de membros do Conselho

20 de abril
de 2017

Primeira

88%
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Evento

Principais Matérias

Data

Convocação

Quórum

Assembleia
Geral
Extraordinária

Aprovar (i) a aquisição pela
Companhia
das
ações
representativas da totalidade do
capital social da Nova Energia
Holding S.A.; e (ii) a eleição de
membro suplente e substituição de
membros
do
Conselho
de
Administração.

29 de maio
de 2017

Primeira

63%

Assembleia
Geral
Extraordinária

Aprovar a eleição de membros dos
Conselhos de Administração e
Fiscal.

19 de
janeiro de
2018

Primeira

65,21%

Assembleia
Geral
Extraordinária

Aprovar a alteração do Estatuto
Social da Companhia.

21 de
fevereiro de
2018

Primeira

83,6%

Assembleia
Geral
Ordinária
e
Extraordinária

Aprovar
(i)
as
contas
da
Administração,
demonstrações
contábeis e correspondentes notas
explicativas, relatório dos auditores
independentes e relatório anual da
administração,
relativos
ao
exercício
social
findo
em
31.12.2017; (ii) a destinação dos
Resultados; (iii) a eleição de
Membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal; e (iv) a
fixação da Remuneração Global
Anual dos Administradores e do
Conselho Fiscal.

24 de abril
de 2018

Primeira

63,31%

Assembleia
Geral
Extraordinária

(i)
Aprovar
a
alteração
e
consolidação do Estatuto Social da
Companhia; (ii) aprovar a alteração
da posição de conselheiros; e (iii)
ratificar as deliberações constantes
em atos societários passados da
Companhia.

10 de
setembro de
2018

Primeira

79,86%

Assembleia
Geral
Ordinária
e
Extraordinária

Aprovar, (A) em Assembleia Geral
Ordinária: (i) as Contas da
Administração,
demonstrações
contábeis e correspondentes notas
explicativas, relatório dos auditores
independentes e relatório anual da
administração,
relativos
ao
exercício
social
findo
em
31.12.2018; (ii) a Destinação dos
Resultados, relativa ao exercício
social findo em 31.12.2018,

25 de abril
de 2019

Primeira

86,77%

Fiscal;
(v)
a
fixação
da
remuneração global anual dos
Administradores; e (vi) a fixação da
remuneração dos membros do
Conselho Fiscal.
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12.12 - Outras informações relevantes
Evento

Principais Matérias

Data

Convocação

Quórum

incluindo
a
distribuição
de
dividendos complementares e a
aprovação do orçamento de capital
para o exercício social de 2019; (iii)
a instalação do Conselho Fiscal e
fixação do número de membros;
(iv) a eleição de membros do
Conselho
Fiscal;
(B)
em
Assembleia Geral Extraordinária: (i)
a fixação da remuneração global
anual dos administradores; e (ii)
fixação da remuneração dos
membros do Conselho Fiscal.

Informações complementares ao item 12.5/6.
No que se refere ao item 12.5/6 deste Formulário de Referência, na análise do percentual de
participação dos membros do Conselho de Administração a Companhia esclarece que a
presença dos conselheiros suplentes somente é requisitada nos casos de ausência do respectivo
conselheiro efetivo. Considerar, ainda, que os percentuais indicados são relativos apenas às
reuniões do Conselho de Administração e Fiscal, de forma que não há percentual indicado para
os que exerçam cargos apenas na Diretoria.

Governança Corporativa
A Companhia adota práticas de governança corporativa conforme detalhadamente explicadas
no Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa divulgado no site da CVM
(www.cmv.gov.br) e elaborado conforme disposto na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de
2009, conforme alterada.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
(a)

objetivos da política ou prática de remuneração

Ressalta-se que no âmbito do grupo econômico da Companhia, existem práticas de
remuneração aplicáveis aos administradores e membros do conselho fiscal das sociedades
controladas pela Companhia, não havendo uma política formalmente aprovada. Em 2017 foi
criado um comitê de pessoas, sendo uma de suas atribuições revisar anualmente os parâmetros
e diretrizes e a consequente política de remuneração e demais benefícios a serem atribuídos
aos Administradores da Companhia, aos membros dos Comitês Consultivos e demais órgãos de
assessoramento do Conselho.
As principais características das práticas de remuneração estão descritas abaixo:
Conselho de Administração e Conselho Fiscal
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
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:
x

Vincular o desempenho dos executivos ao desempenho operacional e financeiro da
respectiva sociedade, aos seus planos de negócio e objetivos estratégicos;

x

Alinhar a remuneração dos executivos com os interesses dos acionistas da respectiva
sociedade, conforme aplicável; e

x

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 Remuneração e Pessoas
As atividades desenvolvidas pelo referido comitê estão devidamente descritas no item 12.1 deste
Formulário de Referência e as suas práticas de remuneração possuem como principal objetivo
atrair e reter profissionais com conhecimento do segmento e de negócios, com propósito de
assessorar o conselho de administração.

(b)

composição da remuneração

i.

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
Conselho de Administração e Conselho Fiscal
Os membros dos referidos conselhos fazem jus ao pró-labore (remuneração fixa mensal), com
base no nível e complexidade do cargo internamente (Companhia) e externamente (mercado).
Os membros do Conselho de Administração e Fiscal não fazem jus a qualquer tipo de benefício
e remuneração variável.
Diretoria Estatutária e Não-Estatutária
Os membros da Diretoria Estatutária e Não Estatutária da Companhia recebem o salário base
pró-labore, com base no nível e complexidade do cargo exercido na Companhia e exercido pelo
mercado e são elegíveis ao incentivo de curto prazo (bônus). Adicionalmente, os membros da
Diretoria Estatutária, como remuneração variável são elegíveis ao incentivo de longo prazo (ILP).
Todos esses benefícios são calculados a partir do alcance/superação de metas empresariais e
individuais
Além da remuneração acima descrita, os membros da Diretoria Estatutária e Não Estatutária
fazem jus aos seguintes benefícios alinhados às práticas de mercado no nível executivo, como:
veículo designado, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-refeição e check up
anual. Referente ao benefício pós-emprego a Companhia possui a previdência privada.
Tal remuneração tem por objetivo reter e aprimorar o desempenho das equipes e os seus
parâmetros, diretrizes e a consequente política de remuneração e demais benefícios oferecidos
para os Conselheiros e Diretores Estatutários, são revisados anualmente pelo Comitê de
Remuneração e Pessoas, órgão de assessoramento da administração da Companhia. Abaixo, a
descrição dos benefícios mencionados.
x

Salário / Pró-labore: remunerar com base no nível e complexidade do cargo
internamente (empresa) e externamente (mercado);

x

Bônus: reconhecer o alcance/superação de metas empresariais e individuais de curto
prazo;

x

Benefícios diretos e indiretos: conjunto de programas ou planos oferecidos pela
organização como complemento ao sistema de salários que visam proporcionar
qualidade de vida ao colaborador e consequentemente favorecem a produtividade e
clima organizacional.

x

Outros – Incentivo de Longo Prazo (ILP): Estabelecido pela The 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. Somente diretores estatutários são elegíveis a este incentivo de longo prazo,
que é composto pelo seguinte:


Restricted Stock Units (50%): ações da The AES Corporation (e não da
Companhia) para, alienação no mercado secundário após um período de
carência. As ações são entregues da seguinte forma: 1/3 no primeiro ano, 1/3 no
segundo ano e 1/3 no terceiro ano.



Plano Performance Units (50%): bônus diferido atrelado ao cumprimento de
metas trienais da The AES Corporation. O pagamento é assumido localmente
pela Companhia e o indicador de referência é o fluxo de caixa da The AES
Corporation. O critério de pagamento prevê valores diferenciados para
atingimento parcial, total ou superação de metas. Os valores atribuídos passam
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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.
Comitê de Remuneração e Pessoas
Os membros do Comitê de Remuneração e Pessoas fazem jus ao pró-labore pago por reunião.

ii.

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total
nos três últimos exercícios sociais:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018

2017

2016

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

-

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

100% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

45,41% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

48,94% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

43,41% remuneração fixa
(salário I pró-labore)

29,57% bônus

35,96% bônus

38,75% bônus

Incentivos de Longo
Prazo

12,61% incentivos de longo
prazo (Outros – ILP)

10,25% incentivos de longo
prazo (Outros – ILP)

7,16% incentivos de longo
prazo (Outros – ILP)

Benefícios diretos e
indiretos

9,37% Benefícios diretos e
indiretos

3,23% Benefícios diretos e
indiretos

7,64% Benefícios diretos e
indiretos

3,04% Benefícios pós
emprego

1,63% Benefícios pós
emprego

3,03% Benefícios pós
emprego

Conselho de
Administração
Comitê de
Remuneração e
Pessoas
Conselho Fiscal
Diretoria Estatutária
Bônus

Benefícios pós
emprego

iii.

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração

As remunerações dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho
Fiscal são aprovadas em Assembleia Geral Ordinária de acionistas, determinada ao montante
que será empregado na remuneração global, 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.
Ademais, os valores de remuneração pagos pela Companhia aos seus administradores são
comparados periodicamente com o mercado através de pesquisa salarial contratada junto a
consultorias especializadas. Tal pesquisa tem como objetivo a análise da competitividade da
remuneração dos administradores frente ao mercado selecionado e é 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

A Companhia analisa a performance e o desempenho de seus administradores para manter uma
remuneração de acordo com as práticas de mercado, adequadas ao desempenho de seus
executivos, assegurando o reconhecimento meritocrático dos profissionais com alto desempenho
e dentro de suas possibilidades financeiras. As razões que justificam a composição da
remuneração são o incentivo na melhoria da gestão e a permanência dos executivos, visando
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ganhos pelo comprometimento com os resultados de longo prazo e ao desempenho no curto
prazo.

v.

membros não remunerados

Os profissionais eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia e do Comitê
de Remuneração e Pessoas 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 ou membro de comitê, uma vez
que o exercício de tal cargo é parte do contrato de 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 que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
A Companhia utiliza os seguintes mecanismos de avaliação de desempenho dos órgãos da
administração da Companhia:
x

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; e

x

Para o pagamento da remuneração variável (bônus), a Companhia considera como
principais indicadores de desempenho os seguintes itens (i) segurança; (ii) resultados
financeiros; e (iii) resultados estratégicos, considerando o alcance / superação de metas,
com pesos diferentes entre esses itens.

Os indicadores acima possuem os seguintes conceitos:
x

Segurança: Indicadores de fatalidades (próprias/população), reuniões e caminhadas de
segurança e afastamentos;

x

Resultados Financeiros: Lucro pré Tributado para AES Corp e margem de contribuição;

x

Resultados Estratégicos: Indicadores Operacionais, de Eficiência e Crescimento;

x

AES South America: Resultado geral, incluindo, dentre outros, resultado financeiro e de
performance

Os resultados dos indicadores acima mencionados e o desempenho individual de cada Diretor
Estatutário são utilizados para o pagamento de bônus.
Os indicadores da Companhia, possuem um peso de 80% sobre o total de bônus a ser pago,
enquanto que o desempenho individual é representado por 20% sobre o peso total do bônus.
Estes indicadores são revisados anualmente, podendo ser alterados de acordo com a estratégia
da Companhia.
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(d)
como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
Para refletir a evolução dos indicadores de desempenho, a Companhia tem como prática o
pagamento de parcela da remuneração dos Administradores como remuneração variável
conforme mencionado no item 13.1(c) acima. Por sua vez, são realizadas mensalmente e
apuradas no final de cada mês do ano subsequente ao exercício social. Cada indicador tem um
peso específico que, ponderado, consolida a remuneração variável total, que é aprovada por um
comitê regional e pelo comitê mundial da The AES Corporation.

(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
A Companhia busca, por meio da prática de adoção de remunerações e benefícios compatíveis
com o mercado, atrair e reter profissionais qualificados, de forma a manter em seu quadro de
colaboradores profissionais incentivados e comprometidos com a sua estratégia de crescimento
sustentável e com seu plano de negócios.
Assim, a política da Companhia se alinha com os seus interesses de curto, médio e longo prazo
na medida em que atrela as metas financeiras, no qual se destaca o acompanhamento do seu
resultado mensurado pelo fluxo de caixa, lucro líquido, dentre outros, além de resultados de
desempenho operacional, disponibilidade comercial, etc.
Os objetivos da política de remuneração são sustentados: pelos seguintes valores da
Companhia:
x

Segurança em primeiro lugar;

x

Agir com integridade;

x

Agilidade;

x

Buscar excelência; e

x

Realizar-se no trabalho.

(f)
existência de remuneração
controladores diretos ou indiretos

suportada

por

subsidiárias,

controladas

ou

A Companhia adotou o programa de ILP para seus diretores estatutários. Esse programa é
estabelecido e administrado pela The 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 The AES Corporation responsável pelos outros
50% que se referem a remuneração baseada em ações. Ademais na seção 13.15 do Formulário
de Referência, divulgamos as remunerações dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria estatutária reconhecidas no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de
sociedades sob controle comum e de nossas controladas, agrupadas por órgão.
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(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não há remuneração ou benefícios vinculados à ocorrência de eventos societários da
Companhia.

(h)
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria
Para a definição da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, são
utilizadas pesquisas salariais contratadas pela Companhia em consultorias especializadas.
Tais pesquisas levam em consideração estudos comparativos de posições com atribuições e
responsabilidades semelhantes em empresas do mesmo segmento ou empresas que possuem
boas práticas de recursos humanos e/ou governança corporativa.
Os resultados apresentados pelas pesquisas são comparados às práticas da Companhia e
avaliados pelo Comitê de Remuneração e Pessoas que realizam suas recomendações ao
Conselho de Administração, responsável por aprovar qualquer alteração ou manutenção
proposta

i.

órgãos e comitês que participam do processo decisório e de que forma
participam

O processo decisório relacionado às práticas de remuneração dos Administradores considera a
participação do Comitê de Remuneração e Pessoas que possui uma atuação meramente
opinativa, cabendo-lhe emitir sugestões e opiniões a serem submetidas ao Conselho de
Administração, órgão este responsável pela decisão final.

ii.

critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual

A política de remuneração da Companhia segue as práticas com base em pesquisas de mercado
e visa atrair e reter profissionais competentes e qualificados para as funções previstas.
Para a definição dos valores alvos de remuneração variável e fixa, a Companhia utiliza uma
metodologia que mensura a importância e a complexidade relativas aos resultados esperados
do cargo.
Além disto, a Companhia utiliza pesquisas de remuneração para comparação das práticas
internas às práticas de mercado.
Tais pesquisas levam em consideração a participação de um grupo de empresas que são
selecionadas a partir dos seguintes critérios:
x

Empresas que atuam no mesmo setor;

x

Empresas estruturadas, com processos claros e critérios definidos para gestão de
pessoas e remuneração; e

x

Empresas em regiões competitivas.
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iii.

frequência e forma de avaliação do conselho de administração para adequação
da política de remuneração

Não há política de remuneração avaliada pelo Conselho de Administração.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

2,00

5,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.367.600,00

1.613.405,00

810.600,00

4.791.605,00

0,00

291.167,00

0,00

291.167,00

Participações em comitês

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

Outros

497.520,00

322.681,00

162.120,00

982.321,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.329.008,00

0,00

1.329.008,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

688.926,00

0,00

688.926,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

R$336.322 ENCARGOS DE
INSS E R$ 352.603 DE LTC

Pós-emprego

0,00

103.297,00

0,00

103.297,00

Cessação do cargo

0,00

922.842,00

0,00

922.842,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

352.603,00

0,00

352.603,00

Observação

Total da remuneração

O número de membros foi apurado
da forma especificada no OfícioCircular CVM/SEP/Nº03/2019

O número de membros foi
apurado da forma especificada
no Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº03/2019

2.985.120,00

5.623.929,00

O número de membros foi
apurado da forma especificada
no Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº03/2019

972.720,00

9.581.769,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

2,25

5,00

18,25

4,75

2,25

5,00

12,00

1.645.900,00

1.672.151,51

638.000,00

3.956.051,51

0,00

344.968,85

0,00

344.968,85

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

341.180,00

334.430,32

127.600,00

803.210,32

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
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ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.089.157,93

0,00

1.089.157,93

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

496.617,89

0,00

496.617,89

Descrição de outras
remunerações variáveis

0,00

R$264.296 ENCARGOS DE
INSS E R$ 232.322 DE LTC

0

Pós-emprego

0,00

112.131,82

0,00

112.131,82

Cessação do cargo

0,00

335.018,04

0,00

335.018,04

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

231.968,47

0,00

231.968,47

Observação

O número de membros foi apurado
da forma especificada no OfícioCircular CVM/SEP/Nº02/2018

Total da remuneração

O número de membros foi
apurado da forma especificada
no Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº02/2018

2.047.080,00

O número de membros foi
apurado da forma especificada
no Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº02/2018

4.616.444,83

765.600,00

7.429.124,83

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

5,75

5,00

21,75

5,00

5,75

5,00

15,75

1.093.500,00

2.270.338,00

416.500,00

3.780.338,00

0,00

149.514,00

0,00

149.514,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

218.700,00

454.068,00

83.300,00

756.068,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.668.053,00

0,00

1.668.053,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

596.814,00

0,00

596.814,00
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R$ 333.611 ENCARGOS DE
INSS E 263.203 DE LTC

Pós-emprego

0,00

75.547,00

0,00

75.547,00

Cessação do cargo

0,00

1.086,00

0,00

1.086,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

212.364,00

0,00

212.364,00

1.352.200,00

5.427.784,00

499.800,00

7.279.784,00

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

10,00

6,58

5,00

21,58

5,08

6,58

2,75

14,41

788.800,00

1.965.552,00

410.115,00

3.164.467,00

Benefícios direto e indireto

0,00

346.109,00

0,00

346.109,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

157.760,00

393.110,00

82.023,00

632.893,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

ENCARGO INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.754.543,00

0,00

1.754.543,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

532.174,00

0,00

532.174,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

R$ 350.908 ENCARGOS DE
INSS E R$181.265 DE LTC

Pós-emprego

0,00

137.297,00

0,00

137.297,00

Cessação do cargo

0,00

810.141,00

0,00

810.141,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

143.000,00

0,00

143.000,00
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A Companhia não possuía nos
exercícios sociais de 2015 e 2014
remuneração prevista 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 passou a possuir
Remuneração que abrange os
Diretores Estatutários, Diretores não
estatutários, conselho de
administração e fiscal.
946.560,00

Versão : 1

A Companhia não possuía nos
exercícios sociais de 2015 e
2014 remuneração prevista 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 passou a possuir
Remuneração que abrange os
Diretores Estatutários, Diretores
não estatutários, conselho de
administração e fiscal.

A Companhia não possuía nos
exercícios sociais de 2015 e
2014 remuneração prevista 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 passou a possuir
Remuneração que abrange os
Diretores Estatutários, Diretores
não estatutários, conselho de
administração e fiscal.

6.081.926,00

492.138,00

7.520.624,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
A Companhia não possui plano de remuneração variável para o Conselho de Administração e
para o Conselho Fiscal.
Remuneração variável¹ prevista para o exercício social corrente findo em 31/12/2019
Conselho de
Administração

1

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número total de membros

11

2

5

18

Número de membros
remunerados

0

0

0

0

Bônus

0

0

0

0

Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0

3.060.078

0

3.060.078

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas²

0

1.727.520

0

1.727.520

Participação nos resultados

0

0

0

0

Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0

0

0

0

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas

0

0

0

0

O critério utilizado para cálculo da Remuneração Variável consta no item 13.1(c) deste Formulário de Referência.
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração variável¹ - exercício social findo em 31/12/2018
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número total de
membros

11,00

2,25

5,00

18,25

Número de membros
remunerados

4,75

2,25

5,00

12,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.292.656

0

2.292.656

0

1.552.435

0

1.552.435

0

1.321.480

0

1.321.480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bônus
Valor mínimo
previsto no
plano de
remuneração
Valor máximo previsto
no plano de
remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas²
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social²
Participação nos
resultados
Valor mínimo
previsto no
plano de
remuneração
Valor máximo previsto
no plano de
remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas
1

O critério utilizado para cálculo da Remuneração Variável consta no item 13.1(c) deste Formulário de Referência.
O Valor efetivamente reconhecido refere-se ao somatório do item “Bônus” e “ILP”, conforme mencionado no item 13.2 deste
Formulário de Referência
2
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração variável¹ - exercício social findo em 31/12/2017
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número total de membros

11,00

5,75

5,00

21,75

Número de membros
remunerados

5,00

5,75

5,00

15,75

Bônus

0

0

0

0

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

0

3.669.228

0

3.669.228

0

2.158.369

0

2.158.369

0

1.931.256

0

1.931.256

Participação nos resultados

0

0

0

0

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

0

0

0

0

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas

0

0

0

0

Valor efetivamente
reconhecido no resultado do
exercício social

0

0

0

0

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado do
exercício social²

1

O critério utilizado para cálculo da Remuneração Variável consta no item 13.1(c) deste Formulário de Referência.
O Valor efetivamente reconhecido refere-se ao somatório do item “Bônus” e “ILP”, conforme mencionado no item 13.2 deste
Formulário de Referência
2
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração variável¹ - exercício social findo em 31/12/2016
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número total de membros

10,00

6,58

5,00

21,58

Número de membros
remunerados

5,08

6,58

2,75

14,41

Bônus

0

0

0

0

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

0

2.179.863

0

2.179.863

0

1.348.338

0

1.348.338

0

1.935.808

0

1.935.808

Participação nos resultados

0

0

0

0

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

0

0

0

0

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado do
exercício social²

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado do
exercício social
1

O critério utilizado para cálculo da Remuneração Variável consta no item 13.1(c) deste Formulário de Referência.
O Valor efetivamente reconhecido refere-se ao somatório do item “Bônus” e “ILP”, conforme mencionado no item 13.2 deste
Formulário de Referência
2
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
D  WHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
E  SULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
F  IRUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
G  FRPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
H  FRPR R SODQR DOLQKD RV LQWHUHVVHV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H GR HPLVVRU D FXUWR
PpGLRHORQJRSUD]R
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
I  Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
J  Q~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
K  FRQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
L  FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
M  FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
N  IRUPDGHOLTXLGDomR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
,  UHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
P FULWpULRV H HYHQWRV TXH TXDQGR YHULILFDGRV RFDVLRQDUmR D VXVSHQVmR DOWHUDomR RX
H[WLQomRGRSODQR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
Q  HIHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGRHPLVVRUVREUHVHXVGLUHLWRVSUHYLVWRV
QRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRUWDQWR QHQKXPD RSomR GH FRPSUD GH Do}HV IRL RXWRUJDGD
SHOD&RPSDQKLDDRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHQmRKRXYHTXDOTXHUH[HUFtFLRGHRSomRGHFRPSUDGH
Do}HVSHORVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRUWDQWR QHQKXPD RSomR GH FRPSUD GH Do}HV IRL RXWRUJDGD
SHOD &RPSDQKLD DRV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV UHODFLRQDGRV jV Do}HV GH VXD HPLVVmR H QmR KRXYH
TXDOTXHUH[HUFtFLRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVSHORVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRILQDOGR
~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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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
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRUWDQWR QHQKXPD RSomR GH FRPSUD GH Do}HV IRL RXWRUJDGD
SHOD&RPSDQKLDDRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHQmRKRXYHTXDOTXHUH[HUFtFLRGHRSomRGHFRPSUDGH
Do}HVSHORVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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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
D  PRGHORGHSUHFLILFDomR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
E  GDGRV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QR PRGHOR GH SUHFLILFDomR LQFOXLQGR R SUHoR PpGLR
SRQGHUDGRGDVDo}HVSUHoRGHH[HUFtFLRYRODWLOLGDGHHVSHUDGDSUD]RGHYLGDGDRSomR
GLYLGHQGRVHVSHUDGRVHDWD[DGHMXURVOLYUHGHULVFR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
F  PpWRGR XWLOL]DGR H DV SUHPLVVDV DVVXPLGDV SDUD LQFRUSRUDU RV HIHLWRV HVSHUDGRV GH
H[HUFtFLRDQWHFLSDGR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
G  IRUPDGHGHWHUPLQDomRGDYRODWLOLGDGHHVSHUDGD
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
H  VH DOJXPD RXWUD FDUDFWHUtVWLFD GD RSomR IRL LQFRUSRUDGD QD PHQVXUDomR GH VHX YDORU
MXVWR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
A tabela abaixo apresenta a quantidade de valores mobiliários de emissão da Companhia
diretamente detidos por administradores e conselheiros fiscais na data de encerramento do
último exercício social.
Ações
Quantidade(1)

%

Conselho de Administração

0

0

Diretoria

0

0

Conselho Fiscal

0

0

1

Conforme posição informada pelos administradores da Companhia pelo Formulário 358.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
A partir de 1º de janeiro de 2016 a Companhia passou a pagar valores a seus administradores a
título de previdência privada conforme abaixo:
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

-

2,25

Nº de membros remunerados

-

Nome de plano

-

2,25
Metropolitan
Life
Seguros
e
Previdência Privada S/A (”Metlife”)
Fundação CESP – Plano De
Previdência Psap Tiete ("Funcesp)

Quantidade de administradores que
reúnem as condições para se
aposentar

-

Condições para se aposentar
antecipadamente

Valor atualizado das contribuições
acumuladas no plano de previdência
até o encerramento do último
exercício social, descontada a
parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores
(em R$)
Valor total acumulado das
contribuições realizadas durante o
último exercício social, descontada a
parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores
(em R$)

Possibilidade e condições para
resgate antecipado

-

0
Metlife: Na ocorrência de invalidez
ou morte do participante, o saldo
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.
Funcesp: O participante que tiver
cumprida a carência de filiação e
contar com mínimo 30 anos de
Tempo de serviço, se do sexo
masculino e com 25, se do sexo
feminino, poderá requerer um
Benefício vitalício antecipado. Na
ocorrência de Invalidez ou Morte, se
possuir 90 dias de filiação, exceto
em acidente de trabalho.

-

R$ 476.503,56

-

R$ 112.131,82

-

Metlife: O participante poderá, após
completado o prazo de, no mínimo,
60 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 dias,
contados a partir da data do registro
do último pedido ou solicitação.
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
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
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 as informações da
tabela abaixo
Funcesp: Ao perder o vínculo
empregatício com a empresa, O
participante
pode
optar
pelo
recebimento
do
saldo
das
contribuições de acordo com a
modalidade do benefício - Benefício
Definido - BD: Serão restituídos os
saldos da contribuição mensal feita
pelo participante e da joia atuarial
(caso tenha sido paga). As
contribuições
relativas
à
patrocinadora
feitas
pelos
participantes auto patrocinados, a
partir de julho de 2005, serão
devolvidas, exceto as destinadas à
cobertura de benefícios de risco
(aposentadoria por invalidez e
pensão por morte). Contribuição
Variável – CV: Serão restituídos os
saldos
das
contribuições
do
participante e até 90% das
contribuições
feitas
pelo
patrocinador, conforme o tempo de
filiação do participante (0,5% para
cada mês).

Tempo de contribuição ao
programa
Até 1 mês
A partir de 1 mês

% a ser liberado sobre as contribuições básicas da
instituidora
Metlife e Funcesp: 0%
Metlife: 100%
Funcesp: Serão restituídos até 90% das contribuições
feitas pelo patrocinador, conforme o tempo de filiação
do participante (0,5% para cada mês).

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 s requisitos para aquisição de direitos de exercício,
descritos acima.
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5,75

1.926.036,00

1.512.836,00

943.962,43

2,25

2.230.435,00

1.717.275,00

2.051.753,00

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

6,58

6,58
5,00

5,00

5,00

5,00

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o cargo durante os 12 meses de 2017. Não foram considerados os membros que
deixaram seus cargos ao longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e (iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do
maior valor pago a um diretor considerando que este exerceu o cargo por 12 meses em 2017.

Não aplicável

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o cargo durante os 12 meses de 2018. Não foram considerados os membros que
deixaram seus cargos ao longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e (iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do
maior valor pago a um diretor considerando que este exerceu o cargo por 12 meses em 2018.

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2018

Conselho Fiscal
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(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o cargo durante os 12 meses de 2018. Não foram considerados os membros que
deixaram seus cargos ao longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e (iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do
maior valor pago a um diretor considerando que este exerceu o cargo por 12 meses em 2018.

178.959,27

100.800,00

31/12/2018

Conselho de Administração

2,75

5,00

Versão : 1

100.800,00

31/12/2016

Não aplicável.

99.960,00

96.600,00

100.800,00

31/12/2017

31/12/2016

153.120,00

153.120,00

153.120,00

31/12/2018

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o cargo durante os 12 meses de 2017. Não foram considerados os membros que
deixaram seus cargos ao longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e (iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do
maior valor pago a 1 diretor considerando que este exerceu o cargo por 12 meses em 2017.

186.330,71

167.280,00

199.920,00

5,08

10,00

31/12/2016

31/12/2017

270.440,00

229.800,00

266.400,00

5,00

11,00

31/12/2017

Diretoria Estatutária

430.964,00

359.040,00

574.200,00

4,75

11,00

31/12/2018

Conselho Fiscal

(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o cargo durante os 12 meses de 2018. Não foram considerados os membros que
deixaram seus cargos ao longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e (iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do
maior valor pago a 1 diretor considerando que este exerceu o cargo por 12 meses em 2018.

924.304,86

178.219,00

1.797.255,00

31/12/2016

Conselho de Administração

31/12/2018

Observação

5,75

31/12/2017

2,25

31/12/2018

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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(i) O valor da menor remuneração foi apurado considerando apenas membros de órgão que exerceram o cargo durante os 12 meses de 2017. Não foram considerados os membros que
deixaram seus cargos ao longo do ano; (ii) o valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados; e (iii) o valor da maior remuneração foi apurado por meio do
maior valor pago a um diretor considerando que este exerceu o cargo por 12 meses em 2017.
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
(P FDVR GH UHVFLVmR LPRWLYDGD H TXH WHQKD RFRUULGR SRU LQLFLDWLYD GD &RPSDQKLD R GLUHWRU
HVWDWXWiULR WHUi GLUHLWR DR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR HTXLYDOHQWH D VHLV YH]HV R YDORU GH VXD
UHWLUDGDPHQVDOGHGX]LQGRRVLPSRVWRVUHWLGRVQDIRQWHH,QVWLWXWR1DFLRQDOGD6HJXULGDGH6RFLDO
,166HDFRQWLQXLGDGHQRSODQRGHVD~GHPpGLFRH[WHQVLYRDRVVHXVGHSHQGHQWHVOHJDLVSRUXP
SHUtRGR GH DWp VHLV PHVHV $LQGD WHUi GLUHLWR GH UHFHEHU VHP TXDOTXHU {QXV VHUYLoR GH
DVVLVWrQFLDSDUDUHFRORFDomRGHH[HFXWLYRVSHORSUD]RGHVHLVPHVHVSRUPHLRGHFRQWUDWRFRP
HPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHGHTXDOLGDGHUHFRQKHFLGDQRPHUFDGRDVHUHVFROKLGDSHOD&RPSDQKLD
2V DUUDQMRV FRQWUDWXDLV H DSyOLFHV GH VHJXUR GD &RPSDQKLD QmR SUHYHHP PHFDQLVPRV GH
UHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRSDUDFDVRVGHDSRVHQWDGRULD
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
A tabela abaixo apresenta o percentual na remuneração total detido por administradores e
membros do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores nos três últimos
exercícios sociais:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018
Conselho de Administração

2017

2016

0%

20%

35%

Diretoria Estatutária

100%

82%

97%

Conselho Fiscal

20%

46%

0%
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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
1mR IRUDP UHFRQKHFLGRV YDORUHV QR UHVXOWDGR GD &RPSDQKLD FRPR UHPXQHUDomR GH
DGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mR
TXHQmRDIXQomRTXHRFXSDPQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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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 sejam remunerados aqueles conselheiros que não sejam
membros da diretoria estatutária ou não estatutária de qualquer uma das empresas do grupo de
tais controladores.
O conselho de administração da Companhia recebeu de sua controladora indireta The AES
Corporation R$ 32,3 milhões, R$ 14,6 milhões e R$ 13,4 milhões, respectivamente, em 2018,
2017 e 2016. Este valor foi recebido por alguns dos membros do Conselho de Administração da
Companhia como remuneração pelo exercício de suas funções na The AES Corporation,
portanto, esta remuneração está desvinculada ao exercício da função de conselheiro de
administração da Companhia.
Exercício social 2018 - Remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor
Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

R$ 32.757.813

-

-

R$ 32.757.813

Controladas

-

-

-

-

Sociedades sob controle comum

-

R$ 927.494

R$ 81.600

R$ 1.009.094

Controladores diretos e indiretos

Exercício social 2017 - Remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor

Controladores diretos e indiretos
Controladas
Sociedades sob controle comum

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

R$ 14.625.942

-

-

R$ 14.625.942

-

-

-

-

R$ 266.400

R$ 7.611.746

R$ 295.200

R$ 8.173.346

Exercício social 2016 - Remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor

Controladores diretos e indiretos
Controladas
Sociedades sob controle comum

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

R$ 13.379.108

-

-

R$ 13.379.108

-

-

-

-

R$ 191.760

R$ 5.717.180

-

R$ 5.908.940
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13.16 - Outras informações relevantes

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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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)
A Companhia apresenta abaixo o número consolidado de empregados, incluindo todos os cargos
e posições até o nível de presidência:
Número de empregados
(Por cargo)

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Administrativo

101

59

49

Operacional

31

22

26

132

81

75

142

166

106

6

2

2

148

168

108

4

6

7

26

27

27

30

33

34

3

3

4

24

24

22

27

27

26

0

0

0

18

14

12

18

14

12

0

0

0

2

11

12

2

11

12

1

1

1

12

11

11

13

12

12

Escritório de Bauru

Total
Escritório de São Paulo
Administrativo
Operacional
Total
Usina de Água Vermelha
Administrativo
Operacional
Total
Usina de Bariri
Administrativo
Operacional
Total
Usina de Barra Bonita
Administrativo
Operacional
Total
Usina de Caconde
Administrativo
Operacional
Total
Usina de Euclides da
Cunha
Administrativo
Operacional
Total
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
Número de empregados
(Por cargo)

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

0

0

0

10

15

17

10

15

17

4

3

3

25

18

16

29

21

19

0

0

0

2

2

2

2

2

2

1

1

1

17

17

17

18

18

18

4

6

7

15

20

20

19

26

27

4

0

0

5

0

0

9

0

0

457

428

362

Usina de Ibitinga
Administrativo
Operacional
Total
Usina de Limoeiro
Administrativo
Operacional
Total
Usina de Mogi -Guaçu
Administrativo
Operacional
Total
Usina de Avanhandava
Administrativo
Operacional
Total
Usina de Promissão
Administrativo
Operacional
Total
Complexo Alto Sertão II
Administrativo
Operacional
Total
TOTAL
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
(b)
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada
e por localização geográfica)
A Companhia não possui informações referentes ao número de terceirizados contratados
segregados por atividade desempenhada. A tabela a seguir indica a quantidade total de
empregados terceirizados que prestaram serviços para a Companhia nos períodos indicados:
Número de terceirizados
(Por cargo)

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Escritório de Bauru

52

62

97

Escritório de São Paulo

5

0

0

Usina de Água Vermelha

95

227

137

Usina de Bariri

59

161

99

Usina de Barra Bonita

67

130

188

Usina de Caconde

32

37

48

Usina de Euclides da Cunha

47

71

43

Usina de Ibitinga

65

82

60

Usina de Limoeiro

41

92

48

Usina de Mogi -Guaçu

33

41

29

Usina de Avanhandava

63

99

79

Usina de Promissão

139

169

95

Usina São Joaquim

14

27

38

Usina São José

20

21

18

Gestão de Reservatório

0

0

95

111

0

0

843

1.348

1.074

Complexo Eólico Alto Sertão II
TOTAL

(c)

índice de rotatividade

A tabela abaixo apresenta o índice de rotatividade da Companhia para os períodos indicados.
Índice de Rotatividade
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

14,79%

7,45%

5,67%
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

3DUD D &RPSDQKLD R DQR GH  IRL GH FRQVROLGDomR GD HVWUXWXUD VHJUHJDGD DWXDQGR GH IRUPD
DXW{QRPDFRPIRUWHHQJDMDPHQWRGRVFRODERUDGRUHVQDFRQVWUXomRGHXPDFXOWXUDYROWDGDSDUDR
FOLHQWHEXVFDQGRVROXo}HVLQRYDGRUDVGHIRUPDDOWDPHQWHFRODERUDWLYD$&RPSDQKLDWDPEpPIH]
D LPSOHPHQWDomR GR VHX &HQWUR GH 6HUYLoRV &RPSDUWLOKDGRV FHQWUDOL]DQGR WRGDV DV DWLYLGDGHV
WUDQVDFLRQDLVSRVVLELOLWDQGRPDLRUIOXLGH]HIRFRQDVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR
1mRKRXYHRXWUDVDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDRVQ~PHURV GLYXOJDGRVQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

D  SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO
$&RPSDQKLDFRQVLGHUDVXDSROtWLFDGHUHFXUVRVKXPDQRVFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHVXDHVWUDWpJLD
HPSUHVDULDO3RUPHLRGHVWDSROtWLFDHODDVVHJXUD
•

5HPXQHUDomRDOLQKDGDjVSUiWLFDVGHPHUFDGRHPIXQomRGRYDORUTXHDJUHJDjRUJDQL]DomR

•

'HILQLomR GH XPD HVWUXWXUD GH FDUJRV H VDOiULRV DGHTXDGD H WUDQVSDUHQWH DRV SURFHVVRV
RUJDQL]DFLRQDLV

•

*HUDomRGHXPFRQMXQWRGHRULHQWDo}HVHUHJUDVGHUHPXQHUDomRHPRYLPHQWDomR

•

)RUQHFLPHQWRGHXPDEDVHGHFRQGXWDSDUDTXHRFRODERUDGRUFRQKHoDFRPFODUH]DDVVXDV
DWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVH

•

&RQGLo}HV GH DWUDLU H UHWHU RV SURILVVLRQDLV QHFHVViULRV SDUD D &RPSDQKLD SRU PHLR GR
DOLQKDPHQWRjPHGLDQDGHPHUFDGR

2V FDUJRV GD &RPSDQKLD SDUD ILQV GH VDOiULR H UHPXQHUDomR HVWmR FODVVLILFDGRV HP GLUHWRUHV
HVWDWXWiULRV H[HFXWLYRV H GHPDLV FRODERUDGRUHV 3DUD FDGD JUXSR IRUDP HVWDEHOHFLGDV IDL[DV
VDODULDLVFRPEDVHHPSHVTXLVDVGHPHUFDGRHPIXQomRGRYDORUDJUHJDGRj&RPSDQKLD
2VH[HFXWLYRV *HUHQWHV'LUHWRUHV1mR(VWDWXWiULRV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVHR'LUHWRU3UHVLGHQWH 
UHFHEHPVDOiULREDVHHLQFHQWLYRGHFXUWRSUD]R E{QXV SDJRDQXDOPHQWHFRQIRUPHLWHPDEDL[R
$OpPGLVVRRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVHR'LUHWRU3UHVLGHQWHUHFHEHPLQFHQWLYRVGHORQJRSUD]RQDV
PRGDOLGDGHV568H38 GHVFULWDVDEDL[R 
2V VDOiULRVEDVH GRV H[HFXWLYRV VmR UHDMXVWDGRV DQXDOPHQWH jPHVPD pSRFD GR SDJDPHQWR GH
E{QXVFRQIRUPHFULWpULRVHSHUFHQWXDLVSUpHVWDEHOHFLGRV2VUHDMXVWHVDRVGHPDLVFRODERUDGRUHV
VmRFRQFHGLGRVGHIRUPDJHUDOFRPEDVHHPDFRUGRFROHWLYRGHWUDEDOKRFHOHEUDGRFRPGDWDEDVH
QRPrVGHMXQKRGHFDGDDQR
2IHUHFHPRVDRVQRVVRVHPSUHJDGRV3DUWLFLSDomRQRV/XFURVH5HVXOWDGRV 3/5&ROHWLYD DVVLP
FRPRQHJRFLDGRHP$FRUGR&ROHWLYRGH7UDEDOKRH3/5,QGLYLGXDODTXDOXWLOL]DD$YDOLDomRGH
'HVHPSHQKR,QGLYLGXDOGHFDGDFRODERUDGRUSDUDHVWDEHOHFHUP~OWLSORVGHVDOiULRVSDUDRS~EOLFR
QmRH[HFXWLYRGD&RPSDQKLD
%{QXV
$ HOHJLELOLGDGH GR E{QXV VH Gi DSHQDV DRV H[HFXWLYRV H HVWi UHODFLRQDGR DR GHVHPSHQKR
LQGLYLGXDOGD&RPSDQKLDGHIRUPDTXHDFODVVLILFDomRQRSURFHVVRLQGLFDUiRYDORUGRE{QXVDVHU
FRQFHGLGR 6RPHQWH VHUi FRQFHGLGR R E{QXV FDVR RV LQGLFDGRUHV GHILQLGRV SDUD FDGD FDWHJRULD
DWLQMDPRPtQLPRGHWHUPLQDGRSDUDFDGDPHWD
,QFHQWLYRVGH/RQJR3UD]RPerformance Units ³38´ 
$QXDOPHQWH VmR FRQFHGLGDV XQLGDGHV GH SHUIRUPDQFH SDUD RV 'LUHWRUHV (VWDWXWiULRV GD
&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHQWHVDRPRQWDQWHGHXPGyODUHPSURSRUomRGHWHUPLQDGDGHFDGDVDOiULR
2YDORUGDV38VYDULDFRQIRUPHDSROtWLFDJOREDOGD&RPSDQKLDHRSUD]RGHH[HUFtFLRpGHDQRV
5HVWULFWHG6WRFN8QLWV ³568´ 
6mR XQLGDGHV FRUUHVSRQGHQWHV jV Do}HV GD HPSUHVD QD EROVD GH 1RYD <RUN FRQFHGLGDV DRV
H[HFXWLYRV GD &RPSDQKLD FRQIRUPH SROtWLFD JOREDO GD &RPSDQKLD 2 YDORU LQLFLDO FRUUHVSRQGH D
XPSHUFHQWXDOGRVDOiULRGRH[HFXWLYRHRSUD]RGHH[HUFtFLRpGHXPDQR
2V GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV GD &RPSDQKLD UHFHEHP VDOiULR EDVH E{QXV LQFHQWLYRV GH ORQJR SUD]R
FRQIRUPHGHVFULWRVQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHEHQHItFLRV
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

E  SROtWLFDGHEHQHItFLRV
$ SROtWLFD GH EHQHItFLRV GD &RPSDQKLD YLVD D DVVHJXUDU EHQHItFLRV XVXDOPHQWH FRQFHGLGRV QR
PHUFDGR$VVLPRVEHQHItFLRVFRQFHGLGRVVmR
3ODQRGH6D~GH
$ &RPSDQKLD PDQWpP SODQRV GH VD~GH SDUD WRGRV RV VHXV HPSUHJDGRV 2V HPSUHJDGRV GD
&RPSDQKLDID]HPMXVDHVVHEHQHItFLRDSDUWLUGDGDWDGHDGPLVVmR7DLVSODQRVVmRFRQWUDWDGRV
SRU PHLR GH HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD QD iUHD GH VD~GH H SRVVXHP FREHUWXUD FRPSDWtYHO FRP R
SUDWLFDGRSRURXWUDVHPSUHVDVQRPHUFDGR
$VVLVWrQFLD2GRQWROyJLFD
$ &RPSDQKLD GLVSRQLELOL]D D WRGRV RV VHXV HPSUHJDGRV SODQRV GH DVVLVWrQFLD RGRQWROyJLFD
2V HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD ID]HP MXV D HVVH EHQHItFLR D SDUWLU GD GDWD GH DGPLVVmR 2V
VHUYLoRVUHDOL]DGRVQRDWHQGLPHQWRDRVHPSUHJDGRVVmRFRPSDWtYHLVFRPRVWUDGLFLRQDOPHQWH
RIHUWDGRVQRPHUFDGR
6HJXURGH9LGD
$&RPSDQKLDSRVVXLDSyOLFHGHVHJXURGHYLGDHDFLGHQWHVSHVVRDLVTXHRIHUHFHPFREHUWXUDV
SDUDPRUWHQDWXUDO2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDID]HPMXVDHVVHEHQHItFLRDSDUWLUGDGDWD
GHDGPLVVmR
3UHYLGrQFLD3ULYDGD
$&RPSDQKLDRIHUHFHRV3ODQRVGH3UHYLGrQFLD3ULYDGDSDUDWRGRVRVVHXVHPSUHJDGRVTXHQmR
VHMDP GLUHWRUHV $ &RPSDQKLD HIHWXD D FRQWUDSDUWLGD GR SDJDPHQWR GH  DWp R YDORU OLPLWH
GHWHUPLQDGRFRQIRUPHUHJXODPHQWRGHFDGDXPGRVSODQRV2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDSRGHP
RSWDU SRU HVWH EHQHItFLR D TXDOTXHU PRPHQWR GHVGH D DGPLVVmR 2V GLUHWRUHV VmR HOHJtYHLV DR
3ODQRGH3UHYLGrQFLD0HWOLIH$&RPSDQKLDHIHWXDRDSRUWHHTXLYDOHQWHDVDOiULRQRPLQDODQXDO
VHPQHFHVVLGDGHGHFRQWUDSDUWLGDGRFRODERUDGRU
9DOH5HIHLomRH$OLPHQWDomR
$ &RPSDQKLD RIHUHFH 9DOH 5HIHLomR H 9DOH $OLPHQWDomR DRV VHXV FRODERUDGRUHV FRP YDORUHV H
SROtWLFDVGHGHVFRQWRGHILQLGRVDQXDOPHQWHHP$FRUGR&ROHWLYR
Check up$QXDO
$ &RPSDQKLD RIHUHFH DRV VHXV H[HFXWLYRV check up PpGLFR DQXDOPHQWH 2V H[HFXWLYRV GD
FRPSDQKLDVmRHOHJtYHLVDREHQHItFLRDSDUWLUGRPRPHQWRTXHSDVVDPDRFXSDURFDUJR
9HtFXOR'HVLJQDGR
$ &RPSDQKLD RIHUHFH DRV VHXV GLUHWRUHV H GLUHWRUHV HVWDWXiULRV YHtFXOR GHVLJQDGR FRP YDORU
DOLQKDGRDRSUDWLFDGRQRPHUFDGR2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDVmRHOHJtYHLVDREHQHItFLRDSDUWLU
GRPRPHQWRTXHSDVVDPDRFXSDURFDUJR
F  FDUDFWHUtVWLFDV GRV SODQRV GH UHPXQHUDomR EDVHDGRV HP Do}HV GRV HPSUHJDGRV QmR
DGPLQLVWUDGRUHV JUXSRV GH EHQHILFLiULRV FRQGLo}HV SDUD R H[HUFtFLR SUHoRV GH
H[HUFtFLRSUD]RVGHH[HUFtFLRTXDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDVSHORSODQR 
'HVGH  DSHQDV RV 'LUHWRUHV (VWDWXWiULRV H R 'LUHWRU 3UHVLGHQWH VmR HOHJtYHLV D SODQRV GH
UHPXQHUDomR HP Do}HV GD $(6 &RUSRUDWLRQ 2V GHWDOKHV GHVWH SODQR HVWmR GHVFULWRV QR LWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

$QWHV GH  RV'LUHWRUHVQmRHVWDWXWiULRVSDUWLFLSDYDPGRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHP
Do}HV GD 7KH $(6 &RUSRUDWLRQ FRQGLFLRQDGR DR DOFDQFH GH PHWDV FRUSRUDWLYDV JOREDLV H
LQGLYLGXDLV2V'LUHWRUHVQmR(VWDWXWiULRVUHFHELDPDWpGRSUyODERUHRXGRVDOiULRDQXDOHP
Do}HV GD $(6 &RUSRUDWLRQ SDUD FDVR GHVHMDVVHP DOLHQiODV QR PHUFDGR VHFXQGiULR DSyV XP
SHUtRGR GH FDUrQFLD GH  DQR DSyV VXD RXWRUJD $OpP GLVVR RV 'LUHWRUHV QmR (VWDWXWiULRV Vy
DGTXLULDPGHIDWRDVDo}HVDHOHVDWULEXtGDVQDSURSRUomRGHDRILQDOGHFDGDSHUtRGRGHXP
DQRGDUHVSHFWLYDSHUPDQrQFLDQD&RPSDQKLDSRGHQGRH[HUFHURVYDORUHVORJRDSyVRUHFHELPHQWR
2UHVSHFWLYRYDORUHUDEDVHDGRQRSUHoRGHPHUFDGRGDVDo}HVGD$(6&RUSRUDWLRQQDEROVDGH
1RYD,RUTXHQDpSRFDGHFRQFHVVmR$LQGDRQ~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDVHUD
GHILQLGR SHOD $(6 &RUSRUDWLRQ H OHYDYDHP FRQWD WRGDV VXDV RSHUDo}HV QR PXQGR H Q~PHUR GH
H[HFXWLYRVHOHJtYHLVDHVVHWLSRGHUHPXQHUDomR1mRKDYLDDo}HVGD&RPSDQKLDFRPSURPHWLGDV
XPDYH]TXHDVDo}HVVmRGD$(6&RUSRUDWLRQ
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

$&RPSDQKLDSUH]DHPDQWpPXPERPUHODFLRQDPHQWRFRPRVVLQGLFDWRVTXHUHSUHVHQWDPVHXV
FRODERUDGRUHV WHQGR FRPR 6LQGLFDWR PDMRULWiULR R 6LQGLFDWR GRV 7UDEDOKDGRUHV QD ,QG~VWULD GH
(QHUJLD(OpWULFDGH&DPSLQDV 67,((& 
2DFRUGRILUPDGRHQWUHD&RPSDQKLDHRVLQGLFDWRHVWiHPOLQKDFRPRVHWRUHOpWULFRQmRFRQWHQGR
YDQWDJHQVHEHQHItFLRVTXHGHVWRHPGDSUiWLFDJHUDOGRPHUFDGR
$ &RPSDQKLD UHQHJRFLD RV DFRUGRV GH WUDEDOKR DQXDOPHQWH FRP R VLQGLFDWR WHQGR D ~OWLPD
QHJRFLDomRVLGRFRQFOXtGDHPDJRVWRGH
1mRKRXYHSDUDOLVDo}HVRXJUHYHVQRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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14.5 - Outras informações relevantes
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PÁGINA: 348 de 441

477.289.199

TOTAL

Classe ação

OUTROS

TOTAL

Classe ação

Não

00.383.281/0001-09

BNDES Participações S.A.

TOTAL

Classe ação

Não

00.001.180/0001-26

155.179.442

111.477.600

31.228.340

Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

TOTAL

Classe ação

Não

05.692.190/0001-79

AES Holdings Brasil Ltda.

Classe ação

Brasileira

Brasil-SP

Brasileira

0

Qtde. de ações (Unidades)

20,018000%

0

Qtde. de ações (Unidades)

14,381000%

0

Qtde. de ações (Unidades)

4,029000%

0

Qtde. de ações (Unidades)

61,572000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Não

Sim

Ações %

0,000000%

Ações %

620.914.627

0,000000%

Ações %

445.910.403

0,000000%

Ações %

124.913.360

0,000000%

Ações %

471.926

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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Não

Não

Sim

Tipo pessoa

52,081000%

37,402000%

10,477000%

0,040000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

31/12/2015

30/04/2014

31/12/2015

776.094.069

557.388.003

156.141.700

477.761.125

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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39,448000%

28,331000%

7,937000%

24,284000%

Total ações %

Versão : 1

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

TOTAL

Classe ação

775.174.584

3

100,000000%

0

Qtde. de ações (Unidades)

0,000000%

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 07/07/2017

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

1.192.210.328

0,000000%

Ações %

12

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Tipo pessoa

100,000000%

0,000000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

1.967.384.912

15

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000000%

0,000000%

Total ações %

Versão : 1

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

TOTAL

OUTROS

150.238.273.002

0

100,000000

0,000000

0

TOTAL

99,999000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

150.238.273.001

Não

15.248.541/0001-00

Holandesa

0

Cemig II, CV

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho

0,001000

Classe ação

1

Sim

AES Cayman Guaíba, Ltd

Holandesa

0

0

0

Não

0

Não

0,000000

0,000000

0,000000

Sim

0,000000

Fisica

Não

150.238.273.002

0

150.238.273.001

14/01/2016

1

14/01/2016
712.196.924-68

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

CPF/CNPJ acionista

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ

05.692.190/0001-79

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Acionista controlador
Tipo pessoa

AES Holdings Brasil Ltda.

Ações ordinárias %

Nome do Representante Legal ou Mandatório

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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100,000000

0,000000

99,999000

0,001000

Composição capital social

Total ações %

Versão : 1

TOTAL

100

100,000000

0,000000

0

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000000

Holandesa

Ações ordinárias %

TOTAL

0

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000000

Ações %

0

0

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Classe ação

100

Não

15.248.541/0001-00

Cemig II, CV

AES Cayman Guaíba, Ltd

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Acionista controlador

0,000000

0,000000

0,000000

Sim

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

100

0

100

14/01/2016

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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100,000000

0,000000

100,000000

Composição capital social

Total ações %

Versão : 1

Sim

10.000

100,000000

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

0,100000

Americana

0,000000

Classe ação

10

Sim

The AES Corporation

0

0

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

99,900000

Holandesa

Ações ordinárias %

TOTAL

9.990

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000000

Ações %

--

0.000000

Ações %

--

0

0

Não

0

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Classe ação

La Plata III, CV

Cemig II, CV

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Acionista controlador

0,000000

0,000000

Juridica

Não

0,000000

0,000000

Juridica

Sim

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

10.000

10

12/07/2011

0

9.990

12/07/2011

15.248.541/0001-00

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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100,000000

0,100000

0,000000

99,900000

Composição capital social

Total ações %

Versão : 1

Nacionalidade-UF

0

TOTAL

OUTROS

10.000

0

100,000000

0,000000

0

TOTAL

99,190000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

9.919

Sim

Americana

Qtde. de ações (Unidades)

0,810000

Americana

Ações ordinárias %

TOTAL

AES Foreign Energy Holdings, LLC

Participa de acordo de acionistas

0.000000

Ações %

--

0.000000

Ações %

--

0

0

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Classe ação

81

Sim

AES EDC Holding, LLC

La Plata III, CV

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária
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Acionista controlador

0,000000

0,000000

0,000000

Juridica

Sim

0,000000

Juridica

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

10.000

0

9.919

31/03/2018

81

31/03/2018

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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100,000000

0,000000

99,190000

0,810000

Composição capital social

Total ações %

Versão : 1

Sim

Sim

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

11,051000

Classe ação

73.335.401

Americana

0

The Capital Group

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

5,114000

Americana

61,525000

Classe ação

33.935.278

Sim

State Street Global Advisor

408.298.272

0

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

9,541000

Americana

Ações ordinárias %

TOTAL

63.316.409

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000000

Ações %

--

0.000000

Ações %

--

0.000000

Ações %

--

0

Não

0

Não

0

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Classe ação

Blackrock Inc

The AES Corporation

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Acionista controlador

0,000000

Juridica

Não

0,000000

Juridica

Não

0,000000

0,000000

Juridica

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

73.335.401

31/03/2018

33.935.278

31/03/2018

408.298.272

63.316.409

31/03/2018

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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11,051000

5,114000

61,525000

9,541000

Composição capital social

Total ações %

Versão : 1

663.626.161

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

12,769000

Americana

100,000000

Ações ordinárias %

0.000000

Ações %

-0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Classe ação

84.740.801

Sim

Vanguard Group, Inc.

TOTAL

The AES Corporation

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Acionista controlador

0,000000

Juridica

Não

0,000000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

84.740.801

31/03/2018

663.626.161

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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12,769000

100,000000

Composição capital social

Total ações %

Versão : 1

0

TOTAL

100,000000

0

TOTAL

100,000000

Americana

0,000000

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

10.000

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000000

Ações %

--

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Classe ação

10.000

Sim

The AES Corporation

OUTROS

AES EDC Holding, LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Acionista controlador

0,000000

0,000000

Juridica

Sim

0,000000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

10.000

10.000

03/02/2015

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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100,000000

100,000000

0,000000

Composição capital social

Total ações %

Versão : 1

0

TOTAL

100,000000

0

TOTAL

100,000000

Americana

0,000000

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

10.000

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000000

Ações %

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Classe ação

10.000

Não

The AES Corporation

OUTROS

AES Foreign Energy Holdings, LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Acionista controlador

0,000000

0,000000

Não

0,000000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

10.000

10.000

03/02/2015

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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100,000000

100,000000

0,000000

Composição capital social

Total ações %
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

10/09/2018

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

32.599

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

383

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

477

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)

297.885.382

38,428167%

Quantidade preferenciais (Unidades)

1.191.738.390

99,960415%

Total

1.489.623.772

75,715929%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
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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 Ltda. (“AES Holdings
Brasil”), a The AES Corporation (“AES Corporation”) e a BNDES Participações S.A.
(“BNDESPAR”).

(b)

data de celebração

O acordo de acionistas foi celebrado pelas partes em 31 de dezembro de 2015.

(c)

prazo de vigência

O acordo de acionistas vigorará até o que ocorrer primeiro (i) 19 de dezembro de 2029; ou (ii) a
data em 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.

(d)
descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de
controle
No que se refere ao direito de voto, durante a vigência do acordo de acionistas, 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”):
x

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 acordo de acionistas;

x

Alteração dos termos, condições, características ou vantagens das ações existentes ou
criação ou emissão de quaisquer outras classes de ações distintas das existentes;

x

Redução do dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia;

x

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);

x

Criação de reservas estatutárias pela Companhia, nos termos do artigo 194 da Lei das
Sociedades por Ações, para alocação anual de valores superiores a 15% (quinze por
cento) do lucro líquido anual no exercício social correspondente;

x

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;
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
x

Dissolução ou liquidação da Companhia ou de qualquer de suas Controladas Relevantes
ou cessação do estado de liquidação, bem como pedido de autofalência, de recuperação
judicial ou extrajudicial da Companhia ou de suas Controladas Relevantes;
(i)

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 contábeis auditadas mais recentes de ambas as sociedades.

x

Participação ou realização de quaisquer operações com Partes Relacionadas que
envolvam, isolada ou conjuntamente, valor igual ou superior a R$10 milhões por
exercício social (sendo que para os fins do Acordo de Acionistas, “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);

x

Prestação de quaisquer garantias por obrigações de terceiros que excedam, isolada ou
conjuntamente, o valor de R$5 milhões 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% do
ativo imobilizado consolidado, aferido com base nas demonstrações contábeis anuais
auditadas mais recentes apresentadas pela Companhia à CVM;

x

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 contábeis
anuais auditadas mais recentes apresentadas pela Companhia à CVM;

x

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 um 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:
(i)

contratação de operações de endividamento;

(ii)

aprovação de qualquer proposta para distribuição de dividendos ou juros sobre
capital próprio;

(iii)

aprovação de projetos de investimento; e

(iv)

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,
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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.
“EBITDA” significa o somatório: (a) do resultado operacional conforme
apresentado nas demonstrações contábeis 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, 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 contábeis trimestrais auditadas da
Companhia.
x

Cancelamento de registro de Companhia aberta ou redução do nível de governança
corporativa da B3 em que a Companhia se encontra listada;

x

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

x

Redução do capital social da Companhia, com restituição aos acionistas, para valor
inferior ao capital social da Companhia indicado nas demonstrações contábeis 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 se abster 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, membros de
comitês estatutários ou de pessoas que assumam posições gerenciais
Nos termos do acordo de acionistas, a BNDESPAR terá o direito de eleger um membro do
Conselho de Administração e seu respectivo suplente, e um membro do Conselho Fiscal e seu
respectivo suplente. A eleição de ambos os membros indicados pela BNDESPAR é suportada
pelo voto conferido às ações de propriedade da AES Holdings Brasil. A eleição de membros da
Diretoria Executiva não é regulada ou limitada pelo acordo de acionistas, sendo de competência
exclusiva do Conselho de Administração.
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(f)
descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para
adquiri-las
A AES Holdings Brasil 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, a AES Holdings
Brasil deverá vincular ao acordo de acionistas novamente as ações desvinculadas não alienadas,
no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da Data da Desvinculação, conforme definida no
acordo de acionistas, observado o direito de venda conjunta descrito abaixo.
Em qualquer alienação de ações vinculadas pela AES Holdings Brasil 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 pela AES Holdings Brasil e pela BNDESPAR previamente à alienação,
abrangidas em tal cálculo as ações desvinculadas do acordo que não tenham sido alienadas
(“Tag Along Proporcional”).
Caso a Parte Adquirente se recuse a concluir a aquisição das ações vinculadas indicadas pela
BNDESPAR no exercício do Tag Along Proporcional, a AES Holdings Brasil 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 Holdings Brasil 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 de acionistas
não será aplicável:
x

caso a alienação de ações vinculadas pela AES Holdings Brasil 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 Holdings Brasil;

x

em qualquer alienação de ações vinculadas pela AES Holdings Brasil 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 de acionistas, assumindo os mesmos direitos e obrigações
então assumidos pela AES Holdings Brasil 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 de acionistas, nos termos e para os fins previstos no artigo 118, da Lei das
Sociedades por Ações; e

x

em uma única operação de alienação, pela AES Holdings Brasil, à Parte Adquirente, de
até 25% (vinte e cinco por cento) das ações vinculadas detidas por tal acionista na data
de emissão, 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
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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 dos membros
de conselho de administração ou de outros órgãos de fiscalização e controle
Os membros do conselho de administração indicados pela AES Holdings Brasil e pela
BNDESPAR deverão observar o disposto no item 15.5(d) acima com relação ao eventual Item
de Aprovação submetido à deliberação do conselho de administração e não podem aprová-lo
caso a BNDESPAR tenha se manifestado desfavoravelmente à sua aprovação.
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1mR KRXYH DOWHUDo}HV UHOHYDQWHV GDV SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV GD DFLRQLVWD FRQWURODGRUD RX GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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$&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXTXDLVTXHUHYHQWRVVRFLHWiULRVUHOHYDQWHVQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHP
GHGH]HPEURGH

DHYHQWR
ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV
GHIHLWRVGD
RSHUDomRQR
TXDGURDFLRQiULR
GD&RPSDQKLD
HTXDGUR
VRFLHWiULRDQWHVH
GHSRLVGD
RSHUDomR

$TXLVLomRGR&RPSOH[R(yOLFR$OWR6HUWmR,,
(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRPD5HQRYD(QHUJLD6$XPFRQWUDWRGHFRPSUDH
YHQGDGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGD1RYD(QHUJLD+ROGLQJ6$GHWHQWRUDSRUPHLRGD5HQRYD(yOLFD
3DUWLFLSDo}HV 6$ GR &RPSOH[R (yOLFR $OWR 6HUWmR ,, FRPSRVWR SRU  VRFLHGDGHV GH SURSyVLWR
HVSHFtILFR 2 YDORU WRWDO GD DTXLVLomR IRL GH 5 PLOK}HV $GLFLRQDOPHQWH R SUHoR GH DTXLVLomR
SRGHUi VRIUHU DFUpVFLPR GH DWp 5  PLOK}HV VRE D IRUPD GH earn out TXH VHUi FDOFXODGR FRP
EDVHQDJHUDomRGHHQHUJLDGDVVRFLHGDGHVGHSURSyVLWRHVSHFtILFRGXUDQWHXPSHUtRGRGHFLQFR
DQRVFRQWDGRVGDGDWDGRIHFKDPHQWRGDRSHUDomR
2 &RPSOH[R (yOLFR $OWR 6HUWmR ,, HVWi ORFDOL]DGR QR (VWDGR GD %DKLD SRVVXL FDSDFLGDGH WRWDO GH
0:SUD]RGHDXWRUL]DomRGHIXQFLRQDPHQWRGHDQRVHHQHUJLDFRQWUDWDGDSRUDQRV
SRUPHLRGROHLOmRGHHQHUJLDGHUHVHUYDHOHLOmRGHHQHUJLDQRYDUHDOL]DGRVHPHFXMRV
FRQWUDWRVH[SLUDPHPHUHVSHFWLYDPHQWH
$ DTXLVLomR IRL DSURYDGD SHOR &$'( HP  GH PDLR GH  H SHOD WRWDOLGDGH GRV FUHGRUHV GR
&RPSOH[R$OWR6HUWmR,,HPGHMXOKRGH
$DTXLVLomRIRLDSURYDGDSHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHPDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDUHDOL]DGD
HPGHPDLRGHVHQGRFRQIHULGRDRVDFLRQLVWDVGLVVLGHQWHVRGLUHLWRGHUHFHVVRHFRQFOXtGD
HPGHDJRVWRGH
&RPSDQKLD 5HQRYD (QHUJLD 6$ 5HQRYDSDU 6$ 1RYD (QHUJLD +ROGLQJ 6$ 5HQRYD (yOLFD
3DUWLFLSDo}HV 6$ H R FRQMXQWR GH VRFLHGDGHV GH SURSyVLWR HVSHFtILFR TXH FRPS}HP R &RPSOH[R
(yOLFR$OWR6HUWmR,,
$1RYD(QHUJLD+ROGLQJ6$HR&RPSOH[R(yOLFR$OWR6HUWmR,,SDVVDUDPDVHUVXEVLGLiULDVLQWHJUDLV
GD&RPSDQKLD
$QWHV

'HSRLV
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DHYHQWR
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TXDGURDFLRQiULR
GD&RPSDQKLD
HTXDGUR
VRFLHWiULRDQWHVH
GHSRLVGD
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$TXLVLomRGD)DVHGR&RPSOH[R6RODU2XURHVWH 3DUTXH6RODU%RD+RUD 
(P  GH DJRVWR GH  D &RPSDQKLD DVVLQRX FRQWUDWR GH FRPSUD GH Do}HV SDUD DTXLVLomR GD
WRWDOLGDGH GDV Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GR FDSLWDO VRFLDO GH WUrV VRFLHGDGHV GH SURSyVLWR HVSHFtILFR
GHWHQWRUDV GH DXWRUL]Do}HV SDUD D FRQVWUXomR GH XVLQDV GH IRQWHV IRWRYROWDLFD WHQGR FRPR
YHQGHGRUDVDVHPSUHVDV(XURSHDQ(QHUJ\$6(yOLFD7HFQRORJLD/WGDH6RODU7HFQRORJLD/WGD2
YDORUWRWDOGDDTXLVLomRIRLGH5PLOK}HV
2&RPSOH[R6RODUIRLRXWRUJDGRQR/HLOmRGH(QHUJLDGH5HVHUYDUHDOL]DGRHPGHQRYHPEURGH
FRPHQHUJLDFRQWUDWDGDSRUDQRVHFRPLQtFLRGHRSHUDomRFRPHUFLDOSUHYLVWRSDUDRSULPHLUR
WULPHVWUHGHFRPFDSDFLGDGHWRWDOSURMHWDGD0:DF
2SURFHVVRGHDTXLVLomRIRLFRQFOXtGRHPGHVHWHPEURGH
&RPSDQKLD (XURSHDQ (QHUJ\ $6 (yOLFD 7HFQRORJLD /WGD 6RODU 7HFQRORJLD /WGD %RD +RUD 
*HUDGRUDGH(QHUJLD6RODU6$%RD+RUD*HUDGRUDGH(QHUJLD6RODU6$H%RD+RUD*HUDGRUD
GH(QHUJLD6RODU6$
$%RD+RUD*HUDGRUDGH(QHUJLD6RODU6$D%RD+RUD*HUDGRUDGH(QHUJLD6RODU6$HD%RD
+RUD*HUDGRUDGH(QHUJLD6RODU6$SDVVDUDPDVHUVXEVLGLiULDVLQWHJUDLVGD&RPSDQKLD
$QWHV

'HSRLV
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DHYHQWR
ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV
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RSHUDomRQR
TXDGURDFLRQiULR
GD&RPSDQKLD
HTXDGUR
VRFLHWiULRDQWHVH
GHSRLVGD
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$TXLVLomRGR&RPSOH[R6RODU*XDLPEr
(PGHVHWHPEURGH D &RPSDQKLDDVVLQRXXPDFRUGR GHLQYHVWLPHQWRFRPD&REUD%UDVLO
6HUYLoRV&RPXQLFDo}HVH(QHUJLD6$SDUDUHDOL]DULQYHVWLPHQWRVHPGHErQWXUHVQmRFRQYHUVtYHLV
HP Do}HV QR YDORU GH 5  PLOK}HV SRU FLQFR VRFLHGDGHV GH SURSyVLWR HVSHFtILFR WRGDV
VXEVLGLiULDVGD&REUD%UDVLO6HUYLoRV&RPXQLFDo}HVH(QHUJLD6$FXMRVUHFXUVRVVHULDPXWLOL]DGRV
SDUDILQDQFLDUDFRQVWUXomRGHXVLQDVGHIRQWHVRODUIRWRYROWDLFDQRPXQLFtSLRGH*XDLPErQR(VWDGR
GH6mR3DXOR$GLFLRQDOPHQWHRDFRUGRSUHYLDDDTXLVLomRGHDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDO
GDV63(VQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
$V DXWRUL]Do}HVSDUD LPSOHPHQWDomR GR &RPSOH[R 6RODU *XDLPEr IRUDP RXWRUJDGDV jV VRFLHGDGHV
GHSURSyVLWRHVSHFtILFRDSyVR/HLOmRGH(QHUJLDGH5HVHUYDUHDOL]DGRHPGHRXWXEURGH
FRPHQHUJLDFRQWUDWDGDSRUDQRVHFDSDFLGDGHWRWDOSURMHWDGDGH0:$3ODQWDWHYHLQtFLRGH
RSHUDomRFRPHUFLDOHPVHWHPEURGH
2SURFHVVRGHDTXLVLomRIRLFRQFOXtGRHPGHVHWHPEURGH
&RPSDQKLD &REUD %UDVLO 6HUYLoRV &RPXQLFDo}HV H (QHUJLD 6$ H R FRQMXQWR GH VRFLHGDGHV GH
SURSyVLWRHVSHFtILFRTXHFRPS}HPR&RPSOH[R6RODU*XDLPEr
2&RPSOH[R6RODU*XDLPErSDVVRXDVHUVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&RPSDQKLD

$QWHV

'HSRLV
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&RQVWUXomRGD)DVHGR&RPSOH[R6RODU2XURHVWH $*9 6RODU
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD REWHYH QR /HLOmR $ R GLUHLWR GH FRPHUFLDOL]DU QR
PHUFDGRUHJXODGRHQHUJLDDVHUJHUDGDSRUXPFRPSOH[RIRWRYROWDLFRFRPFDSDFLGDGHLQVWDODGDGH
0:DVHUFRQVWUXtGDQR(VWDGRGH6mR3DXOR
$$*96RODUSRVVXLXPDJDUDQWLDItVLFDGH0:PGHHQHUJLDFRQWUDWDGDSRUDQRVVHQGRVXD
FDSDFLGDGHGHJHUDomRFHUWLILFDGDGHDSUR[LPDGDPHQWHGDSODQWDSDUDRVSULPHLURVDQRVGH
JHUDomR$HQHUJLDJHUDGDDFLPDGDJDUDQWLDItVLFDVHUiFRPHUFLDOL]DGDQRPHUFDGRGHFXUWRSUD]R
$ FRQVWUXomR LQLFLRX HP  H D RSHUDomR FRPHUFLDO HVWi SUHYLVWD SDUD R VHJXQGR VHPHVWUH GH
 2LQYHVWLPHQWRWRWDOHVWLPDGRSDUDDFRQVWUXomRp GHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HV
&RPSDQKLD$*96RODU,9*HUDGRUDGH(QHUJLD6$$*96RODU9*HUDGRUDGH(QHUJLD6$H$*9
6RODU9,*HUDGRUDGH(QHUJLD6$
$$*96RODU,9*HUDGRUDGH(QHUJLD6$D$*96RODU9*HUDGRUDGH(QHUJLD6$HD$*96RODU9,
*HUDGRUDGH(QHUJLD6$SDVVDUDPDVHUVXEVLGLiULDVLQWHJUDLVGD&RPSDQKLD
$QWHV

'HSRLV




IPHFDQLVPRV
1mRKRXYHLPSDFWRDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV


$&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXTXDLVTXHUHYHQWRVVRFLHWiULRVUHOHYDQWHVQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHP
GHGH]HPEURGH
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Acordo de Acionistas com BNDESPAR
A BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, como um dos principais acionistas, é signatária do
Acordo de Acionistas da Companhia para regular a sua participação nas decisões relativas a
determinadas matérias, com vistas à preservação de valor do investimento e das condições
mínimas de governança e sustentabilidade do negócio.
Portanto, inexiste motivação que caracterize, de forma preponderante, o exercício do controle de
grupo econômico mediante exploração das atividades econômicas exercidas pela Companhia,
destacadamente a geração 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
$VWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGD&RPSDQKLDVmRVHPSUHUHDOL]DGDVFRPDREVHUYkQFLDGRV
SUHoRVHFRQGLo}HVXVXDLVGHPHUFDGRHSRUWDQWRQmRJHUDPTXDOTXHUSUHMXt]Rj&RPSDQKLDRXD
TXDLVTXHU RXWUDV SDUWHV $OpP GLVVR DV RSHUDo}HV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD LQFOXVLYH DTXHODV
FRQWUDWDGDVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVVmRVHPSUHDPSDUDGDVSHODVGHYLGDVDQiOLVHVSUpYLDVGHVXDV
FRQGLo}HV H GR HVWULWR LQWHUHVVH GD &RPSDQKLD HP VXD UHDOL]DomR 1HVVH VHQWLGR D &RPSDQKLD
QHJRFLDLQGLYLGXDOPHQWHRVFRQWUDWRVDVHUHPFHOHEUDGRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDQDOLVDQGRVHXV
WHUPRV HP UHODomR jV FRQGLo}HV SUDWLFDGDV QR PHUFDGR EHP FRPR DV SDUWLFXODULGDGHV GH FDGD
RSHUDomRWDLVFRPRSUD]RVYDORUHVDWHQGLPHQWRDSDGU}HVGHTXDOLGDGHHWF
4XDQGRQHFHVViULRRSURFHGLPHQWRGHWRPDGDGHGHFLV}HVSDUDDUHDOL]DomRGHRSHUDo}HVFRP
SDUWHV UHODFLRQDGDV VHJXLUi RV WHUPRV GD /HL Q  GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH
DOWHUDGD ³/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV´  TXH GHWHUPLQD TXH R DFLRQLVWD RX R DGPLQLVWUDGRU
FRQIRUPHRFDVRQDVDVVHPEOHLDVJHUDLVRXQDVUHXQL}HVGD$GPLQLVWUDomRDEVWHQKDVHGHYRWDU
QDVGHOLEHUDo}HVUHODWLYDV L DRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomR
GRFDSLWDOVRFLDO LL jDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUH LLL DTXDLVTXHUPDWpULDV
TXH SRVVDP EHQHILFLiOR GH PRGR SDUWLFXODU RX TXH VHX LQWHUHVVH FRQIOLWH FRP R GD &RPSDQKLD
$OpP GLVVR D /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV SURtEH FRQVHOKHLURV H GLUHWRUHV GH L  UHDOL]DU
TXDOTXHUDWRJUDWXLWRFRPDXWLOL]DomRGHDWLYRVGDFRPSDQKLD HPGHWULPHQWRGD&RPSDQKLD LL 
UHFHEHUHPUD]mRGHVHXFDUJRTXDOTXHUWLSRGHYDQWDJHPSHVVRDOGLUHWDRXLQGLUHWDGHWHUFHLURV
VHP DXWRUL]DomR FRQVWDQWH GR UHVSHFWLYR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQFHGLGD SRU PHLR GH DVVHPEOHLD
JHUDO H LLL  LQWHUYLU HP TXDOTXHU RSHUDomR VRFLDO HP TXH WLYHU LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R GD
&RPSDQKLDRXQDVGHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWRWRPDUHVRVGHPDLVFRQVHOKHLURV
'H DFRUGR FRP R DUWLJR  DOtQHD [[LY  GR HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD D SDUWLFLSDomR RX
UHDOL]DomR GH TXDLVTXHU RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV TXH HQYROYDP LVRODGD RX
FRQMXQWDPHQWHYDORULJXDORXVXSHULRUD5PLOK}HVSRUH[HUFtFLRVRFLDOHVWmRFRQGLFLRQDGDVj
SUpYLDDSURYDomRSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
(P UD]mR GR DFRUGR GH DFLRQLVWDV D DSURYDomR GD FHOHEUDomR GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD WDPEpP HVWi FRQGLFLRQDGD j
PDQLIHVWDomRSUpYLDGR%1'(63$5TXHWHUiRGLUHLWRGHYHWDUDDSURYDomRGDPDWpULD
$ &RPSDQKLD H GHPDLV HPSUHVDV GR *UXSR $(6 %UDVLO HVWmR GLVSHQVDGDV GH VXEPHWHU VHXV
FRQWUDWRV FHOHEUDGRV HQWUH SDUWHV UHODFLRQDGDV j DSURYDomR GD $1((/ XPD YH] TXH QmR
HQYROYHP FRQFHVVLRQiULDV SHUPLVVLRQiULDV RX DXWRUL]DGDV GH JHUDomR FRP WDULID UHJXODGD
WUDQVPLVVmRRXGLVWULEXLomRFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHOD5HVROXomR1RUPDWLYD$1((/Q
$V UHJUDV FRQWiEHLV TXH WUDWDP GR DVVXQWR VREUHWXGR R &3&  HVWDEHOHFHP TXH DV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGHYHPFRQWHUDVGLYXOJDo}HVQHFHVViULDVSDUDHYLGHQFLDUDSRVVLELOLGDGH
GH TXH VXD SRVLomR ILQDQFHLUD H VHX UHVXOWDGR SRVVDP WHU VLGR DIHWDGRV SHOD H[LVWrQFLD GH
WUDQVDo}HV H VDOGRV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV (VVDV UHJUDV HVWDEHOHFHP SRU H[HPSOR TXH RV
UHODFLRQDPHQWRV HQWUH FRQWURODGRUD H FRQWURODGDV RX FROLJDGDV GHYHP VHU GLYXOJDGRV
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH WHU KDYLGR RX QmR WUDQVDo}HV HQWUH HVVDV SDUWHV UHODFLRQDGDV TXH D
HQWLGDGH GHYH GLYXOJDU D UHPXQHUDomR GR SHVVRDOFKDYH GD DGPLQLVWUDomR QR WRWDO H SDUD FDGD
XPD GDV VHJXLQWHVFDWHJRULDV D  EHQHItFLRV GH FXUWR SUD]R D HPSUHJDGRV H DGPLQLVWUDGRUHV E 
EHQHItFLRV SyVHPSUHJR F  RXWURV EHQHItFLRV GH ORQJR SUD]R G  EHQHItFLRV GH UHVFLVmR GH
FRQWUDWRGHWUDEDOKRH H UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVHTXHVHWLYHUKDYLGRWUDQVDo}HVHQWUH
SDUWHV UHODFLRQDGDV D HQWLGDGH GHYH GLYXOJDU D QDWXUH]D GR UHODFLRQDPHQWR FRP DV SDUWHV
UHODFLRQDGDVDVVLPFRPRLQIRUPDo}HVVREUHDVWUDQVDo}HVHVDOGRVH[LVWHQWHVQHFHVViULDVSDUDD
FRPSUHHQVmRGRSRWHQFLDOHIHLWRGHVVHUHODFLRQDPHQWRQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV1RPtQLPR
DVGLYXOJDo}HVGHYHPLQFOXLURPRQWDQWHGDVWUDQVDo}HVRPRQWDQWHGRVVDOGRVH[LVWHQWHVHVHXV
WHUPRV H FRQGLo}HV LQFOXLQGR VH HVWmR RX QmR FRP FREHUWXUD GH VHJXUR D QDWXUH]D GD
UHPXQHUDomR D VHU SDJD LQIRUPDo}HVGH TXDLVTXHU JDUDQWLDV GDGDV RX UHFHELGDV SURYLVmR SDUD
FUpGLWRV GH OLTXLGDomR GXYLGRVD UHODFLRQDGD FRP R PRQWDQWH GRV VDOGRV H[LVWHQWHV H GHVSHVD
UHFRQKHFLGD GXUDQWH R SHUtRGR D UHVSHLWR GH GtYLGDV LQFREUiYHLV RX GH OLTXLGDomR GXYLGRVD GH
SDUWHVUHODFLRQDGDV
1R kPELWR PXQGLDO GR JUXSR $(6 D &RPSDQKLD VHJXH SUiWLFDV GH FRQWUROH H PRQLWRUDPHQWR GH
SDUWHVUHODFLRQDGDVHHYHQWXDLVWUDQVDo}HVILUPDGDVFRPEDVHHPUHJUDVORFDLVHLQWHUQDFLRQDLV
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Não aplicável por não se tratar de empréstimo ou outro tipo de dívida.

Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A.

Especificar

Posição contratual do emissor

31/12/2011

Credor

634.000,00

R$0,00

R$634.000,00

10 (dez) anos, com
NÃO
início a partir da data de
aprovação da ANEEL.
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0,000000

A contratante (Boa Hora 3 Geradora de Energia S.A.) poderá rescindir o contrato nos casos de: (i) falência, requerimento de recuperação judicial ou
extrajudicial ou dissolução da contratada; (ii) cessão e/ou transferência total e/ou parcial do contrato a terceiros sem prévia anuência, por escrito da
contratante; (iii) circunstância provocada pela contratada ou terceiros que desencadeie ou possa vir a desencadear um estado de insolvência da
contratada; (iv) alteração nas leis ou normas vigentes, que torne ilegal ou proíba o cumprimento ou observância, por qualquer das partes, de
qualquer disposição do contrato; e (v) alteração do controle societário direto ou indireto, cisão, fusão ou incorporação, incluindo incorporação de
ações ou quotas da controlada.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Seguro para cobertura de riscos na construção do Complexo Solar durante o período das obras, com vigência de 17/05/2018 à 19/06/2019. O risco
de engenharia possui cobertura na importância segurada de R$357.290 mil e o seguro de responsabilidade civil de obras de R$15.000 mil.

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Contrato de prestação de serviços entre as controladas AES Tietê Integra e Boa Hora 3, tendo como finalidade a construção pela AES Tietê Integra
de uma subestação para conexão do Complexo Solar Boa Hora.

30/04/2019

Objeto contrato

R$12.632.000,00

Sociedades pertencente ao mesmo grupo econômico.

R$12.632.000,00

Relação com o emissor

12.632.000,00

21/12/2017

AES Tietê Integra Ltda. e Boa Hora 3 Geradora
de Energia S.A.

Especificar

Não aplicável.

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não há.

Indeterminado.

Garantia e seguros

R$3.372.000,00

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.

R$32.139.000,00

Objeto contrato

3.372.000,00

A Companhia é parte integrante do Conselho Deliberativo da FUNCESP.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

25/11/1997

Montante (Reais)

FUNCESP

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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Não há.

Não aplicável.

Não aplicável por não se tratar de empréstimo ou outro tipo de dívida.

Devedor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor
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Juros sobre o Capital Próprio referente ao exercício findo de 31 de dezembro de 2018, com data de pagamento a ser definida em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária de 25 de abril de 2019.

Objeto contrato

Especificar

Controladora direta.

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

31/12/2018

AES Holdings Brasil Ltda.

Não aplicável, por se
tratar de juros sobre o
capital próprio.

Devedor

Posição contratual do emissor

R$9.776.000,00

Não aplicável por não se tratar de empréstimo ou outro tipo de dívida.

Natureza e razão para a operação

R$9.776.000,00

Esse contrato foi rescindido em junho de 2018.

Rescisão ou extinção

9.776.000,00

Não há.

Garantia e seguros

Especificar

Locação de imóvel comercial. Em 04 de junho de 2018, a controladora direta AES Holdings Brasil Ltda vendeu a totalidade das ações da Eletropaulo
para a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A., deixando de ser parte relacionada da Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico até 04 de junho de 2018.

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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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

D  LGHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
$&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDLQFOXLQGRRVSURFHGLPHQWRVGRSURJUDPD
GH Compliance GD $(6 %UDVLO TXH VH IDoDP QHFHVViULRV FRPR H[HPSORV VXSRUWH jV HYHQWXDLV
G~YLGDV UHODFLRQDGDV D VLWXDo}HV TXH SRVVDP HVWDEHOHFHU FRQIOLWR EHP FRPR DYHULJXDo}HV H
LQYHVWLJDo}HVFDVRWHQKDPRVFRQKHFLPHQWRRXLQIRUPDo}HVGHDOJRTXHVXVFLWHXPDVXVSHLWDGH
FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV  DOpP GDTXHODV UHFRPHQGDGDV HRX H[LJLGDV SRU OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomR LQFOXVLYH DV SUHYLVWDV QR 5HJXODPHQWR GH /LVWDJHP GR 1tYHO  GH *RYHUQDQoD
&RUSRUDWLYD GD % 6$ ± %UDVLO %ROVD %DOFmR ³%´  (P FRPSOHPHQWR jV ERDV SUiWLFDV DFLPD
GHVFULWDV D $(6 %UDVLO FRQFHLWXD H RULHQWD VHXV FRODERUDGRUHV HP UHODomR DR DVVXQWR HP VHX
&yGLJRGH&RQGXWDDOpPGHWHUHQWUHVXDVSROtWLFDVSXEOLFDGDVD3ROtWLFDGH&RQIOLWRGH,QWHUHVVHV
TXH GHILQH R TXH p H TXDQGR RFRUUH R FRQIOLWR FLWD H[HPSORV H RULHQWD VHXV IXQFLRQiULRV H
H[HFXWLYRVDFRPRSURFHGHUQRFDVRGHKDYHUXPDVLWXDomRTXHVHMDRXSRVVDSDUHFHUTXHKDMD
FRQIOLWRVHQWUHRVLQWHUHVVHVGDFRPSDQKLDHRVLQWHUHVVHVSHVVRDLVGHVHXVFRODERUDGRUHV
$DSURYDomRGDVRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVpWDPEpPVXEPHWLGDjDSURYDomRGRVyUJmRV
GHFLVyULRVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHUHJUDVSUHYLVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD$GHPDLV
HP FRQIRUPLGDGH FRP D /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV TXDOTXHU DFLRQLVWD RX PHPEUR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWiSURLELGRGHYRWDUHPGHOLEHUDomRDFHUFDGHPDWpULDHPTXHWHQKD
LQWHUHVVHVFRQIOLWDQWHVFRPRVGD&RPSDQKLD
E  GHPRQVWUDURFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
$V RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD REVHUYDP FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR SRLV DV FOiXVXODV
HFRQ{PLFDVHILQDQFHLUDVGHVXDVFRQWUDWDo}HVVmRFRPSDWtYHLVFRPDVSUDWLFDGDVQRPHUFDGRHP
DWRV RX QHJyFLRV MXUtGLFRV YHUVDQGR VREUH EHQV RX VHUYLoRV VXEVWLWXWRV FXMD XWLOLGDGH SRGH VHU
REWLGDFRPDPHVPDIRUPDHLQWHQVLGDGH
$GLFLRQDOPHQWH FRQIRUPH R GLVSRVWR QR DFRUGR GH DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD D SDUWLFLSDomR RX
UHDOL]DomR GH TXDLVTXHU RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV TXH HQYROYDP LVRODGD RX
FRQMXQWDPHQWH YDORU LJXDO RX VXSHULRU D 5 PLOK}HV SRU H[HUFtFLR VRFLDO HVWi FRQGLFLRQDGD j
SUpYLD DSURYDomR SHOD $(6 +ROGLQJV /WGD H SHOD %1'(6 3DUWLFLSDo}HV 6$  %1'(63$5 HP
UHXQLmR SUpYLD 3DUD RV ILQV GR DFRUGR GH DFLRQLVWDV ³3DUWHV 5HODFLRQDGDV´ WHP R VLJQLILFDGR
SUHYLVWR QD 'HOLEHUDomR &90 Q  GH  GH RXWXEUR GH  H[FHWXDQGRVH GHVWH FRQFHLWR
TXDLVTXHU VXEVLGLiULDV LQWHJUDLV GD &RPSDQKLD RX VRFLHGDGHV HP TXH D &RPSDQKLD GHWHQKD DR
PHQRVGRFDSLWDOVRFLDOWRWDO
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16.4 - Outras informações relevantes

1mRKiTXDLVTXHURXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSDUDRVILQVGHVWHLWHP
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26/10/2015

Tipo de capital

Preferencial Classe A

1.192.210.328

4.600.000.000,00

Capital Autorizado

1.192.210.328

Quantidade de ações (Unidades) Título

416.645.639,97

Capital Integralizado

1.192.210.328

Quantidade de ações (Unidades) Título

416.645.639,97

Capital Subscrito

Capital social por classe de ações

Classe de ação preferencial

15/08/2016

Tipo de capital

Preferencial Classe A

Classe de ação preferencial

15/08/2016

416.645.639,97

Quantidade de ações (Unidades) Título

Capital social por classe de ações

Preferencial Classe A

Tipo de capital

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

Capital social por classe de ações

Classe de ação preferencial

15/08/2016

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

17.1 - Informações sobre o capital social
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Não aplicável

Não aplicável

Prazo de integralização

775.174.584

0

0

1.192.210.328

Condições para conversão

Outros títulos conversíveis em ações

775.174.584

1.192.210.328

Condições para conversão

Outros títulos conversíveis em ações

Condições para conversão

1.192.210.328

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Outros títulos conversíveis em ações

775.174.584

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)
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0

1.967.384.912

1.967.384.912

1.967.384.912

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

24.081.050

Subscrição
particular
37.036.400

Preferênciais
(Unidades)
61.117.450

0,59013831

2,53

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

R$ por Unidade

Fator cotação
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Direitos - Capitalização da Reserva Especial de Ágio em proveito da acionista AES Brasil, nos termos do artigo 7º, caput, da Instrução CVM nº 319/1999. o Aumento de Capital decorre da capitalização parcial da
Reserva Especial de Ágio registrada pela Companhia, no valor do efetivo crédito fiscal por ela auferido, equivalente a R$154.627.148,50, em razão da amortização do ágio registrado nas demonstrações
financeiras da Companhia e refletido no item 9 das notas explicativas das demonstrações financeiras anuais da Companhia referente ao exercício de 2015.

154.627.148,50

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Forma de integralização

15/08/2016

Valor total emissão
(Reais)

O preço de emissão foi fixado em observância ao inciso III do §1º do artigo 170 da Lei 6.404/76, determinado com base no deságio de 10% aplicado sobre o preço médio de fechamento das Units (TIET11) nos
últimos 22 pregões ocorridos anteriormente a 22 de junho de 2016, data de convocação da Reunião do Conselho de Administração que aprovou referida matéria e a consequente autorização da convocação da
Assembleia Geral para a apreciação da proposta da Administração de Aumento de Capital pelos acionistas. Tendo em vista serem as Units o valor mobiliário de emissão da Companhia com liquidez relevante no
mercado e representativas de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais, aplicou-se preços equivalentes para cada classe de ações.

AGE

15/08/2016

Data emissão

Versão : 1

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do capital social
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações nos
últimos três exercícios sociais.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não sofreu reduções do capital social nos últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras informações relevantes

(PGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDODSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDOUHDOL]DGDHPGH
DJRVWR GH  QR PRQWDQWH GH 5 R FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD SDVVRX GH
5 SDUD 5 &RQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDUHIHULGRDXPHQWRGHFDSLWDOGHFRUUHXGDFDSLWDOL]DomRSDUFLDOGDUHVHUYDHVSHFLDOGH
iJLRUHJLVWUDGDSHOD&RPSDQKLDQRYDORUGRHIHWLYRFUpGLWRILVFDODXIHULGRDWpGHGH]HPEURGH
 HTXLYDOHQWH D 5 HP UD]mR GD DPRUWL]DomR GR iJLR UHJLVWUDGR QDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLVGD &RPSDQKLD 6HP SUHMXt]R GR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD DVVHJXUDGR DRV
GHPDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDVQRYDVDo}HVHPLWLGDVHPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGHFDSLWDO
IRUDPDWULEXtGDVj$(6+ROGLQJV%UDVLO/WGDQRVWHUPRVGRDUWLJRFDSXWGD,QVWUXomR&90Q

$V QRYDV Do}HV HPLWLGDV HP GHFRUUrQFLD GR DXPHQWR GH FDSLWDO IRUDP WUDQVIHULGDV j %1'(6
3DUWLFLSDo}HV 6$ QD SURSRUomR H QRV WHUPRV HVSHFLILFDGRV QR &RQWUDWR GH &HVVmR GH 'LUHLWRV
FHOHEUDGRHQWUHD$(6+ROGLQJV%UDVLO/WGDHD%1'(63DUWLFLSDo}HV6$HPGHRXWXEURGH
WHQGRVLGRDVVHJXUDGRRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR
DUWLJRGD/HL
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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 25% do lucro líquido ajustado 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 possuem reembolso do capital no caso de liquidação da Companhia. Ainda, qualquer um
dos acionistas dissidentes de certas deliberações tomadas em Assembleia Geral poderá retirar-se
da Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial, nos
termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, desde que ocorra qualquer uma das
hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por
Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados da publicação da ata
da assembleia geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137,
IV da Lei das Sociedades por Ações.

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As ações de emissão da Companhia e de titularidade do acionista controlador têm sua circulação
estrita 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 15.5
deste Formulário de Referência.

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas assembleias gerais;
e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Nos termos do Acordo de Acionistas, a BNDESPAR terá direito a se manifestar previamente e por
escrito sobre propostas a serem submetidas ao CA e/ou assembleia sobre: (i) alteração de
condições, características ou vantagens das ações existentes ou criação/emissão de quaisquer
outras classes de ações distintas das existentes; (ii) redução do dividendo mínimo obrigatório; e (iii)
criação de certificados de depósito de ações, incluindo fora do Brasil com composição de ações
distinta das units ou de múltiplo de units ou valores mobiliários que confiram direito à subscrição ou
conversíveis em units.
As ações preferenciais da Companhia terão direito de ser incluídas em OPA de alienação de
controle da Companhia, nos termos do art. 254-A da LSA e Regulamento do Nível II de modo a lhes
ser assegurado preço igual ao valor pago por ação ordinária.

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 25% do lucro líquido ajustado da Companhia, em igualdade de
condições para as ações ordinárias e preferenciais.

Direito a voto

Restrito
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18.1 - Direitos das ações

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 controlador, conforme art. 43 do Estatuto Social, diretamente ou por meio
de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o controlador tenha interesse, sempre
que, por força de disposição legal ou estatutária, sejam deliberados em AGE; (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
arts. 47 e 49 do Estatuto Social; (v) alteração ou revogação de dispositivos do Estatuto Social que
alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2.

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações possuem reembolso do capital no caso de liquidação da Companhia. Ainda, qualquer um
dos acionistas dissidentes de certas deliberações tomadas em Assembleia Geral poderá retirar-se
da Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial, nos
termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, desde que ocorra qualquer uma das
hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por
Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados da publicação da ata
da assembleia geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137,
IV da Lei das Sociedades por Ações. As ações preferenciais da Companhia terão prioridade no
reembolso de capital no caso de liquidação da Companhia.

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As ações de emissão da Companhia e de titularidade do acionista controlador 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 15.5
desde formulário de Referência.

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas assembleias gerais;
e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Nos termos do Acordo de Acionistas, a BNDESPAR terá direito a se manifestar previamente e por
escrito sobre propostas a serem submetidas ao CA e/ou assembleia sobre: (i) alteração de
condições, características ou vantagens das ações existentes ou criação/emissão de quaisquer
outras classes de ações distintas das existentes; (ii) redução do dividendo mínimo obrigatório; e (iii)
criação de certificados de depósito de ações, incluindo fora do Brasil com composição de ações
distinta das units ou de múltiplo de units ou valores mobiliários que confiram direito à subscrição ou
conversíveis em units.
As ações preferenciais da Companhia terão direito de ser incluídas em OPA de alienação de
controle da Companhia, nos termos do Regulamento do Nível II de modo a lhes ser assegurado
preço igual ao valor pago por ação ordinária.

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 uma ação ordinária e
quatro ações preferenciais de emissão da Companhia e farão jus aos dividendos atribuídos a tais
ações conforme descrito neste item 18.1 do Formulário de Referência.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não
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18.1 - Direitos das ações

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Características de reembolso 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

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas assembleias gerais;
e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

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
$DOLHQDomRGRFRQWUROHGD&RPSDQKLDWDQWRSRUPHLRGHXPD~QLFDRSHUDomRFRPRSRUPHLRGH
RSHUDo}HV VXFHVVLYDV GHYHUi VHU FRQWUDWDGD VRE FRQGLomR VXVSHQVLYD RX UHVROXWLYD GH TXH R
DGTXLUHQWH GR FRQWUROH VH REULJXH D HIHWLYDU RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GDV Do}HV GRV GHPDLV
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDREVHUYDQGRDVFRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRYLJHQWHH
QR 5HJXODPHQWR GR 1tYHO  GH IRUPD D OKHV DVVHJXUDU WUDWDPHQWR LJXDOLWiULR DR GR DFLRQLVWD
FRQWURODGRUDOLHQDQWH
$ RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR ³23$´  DFLPDGHVFULWD WDPEpPGHYHUiVHU HIHWLYDGD L  QRVFDVRV
HPTXHKRXYHUFHVVmRRQHURVDGHGLUHLWRVGHVXEVFULomRGHDo}HVHGHRXWURVWtWXORVRXGLUHLWRV
UHODWLYRV D YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV TXH YHQKD D UHVXOWDU QD DOLHQDomR GR
FRQWUROHGD&RPSDQKLDH LL HPFDVRGHDOLHQDomRGHFRQWUROHGHVRFLHGDGHTXHGHWHQKDRSRGHU
GHFRQWUROHGD&RPSDQKLDVHQGRTXHQHVWHFDVRRDFLRQLVWDFRQWURODGRUDOLHQDQWHILFDUiREULJDGR
DGHFODUDUj%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ³%´ RYDORUDWULEXtGRj&RPSDQKLDQHVVDDOLHQDomRH
DQH[DUGRFXPHQWDomRTXHFRPSURYHWDOLQIRUPDomR
$GLFLRQDOPHQWH DTXHOH TXH DGTXLULU R SRGHU GH FRQWUROH GD &RPSDQKLD HP UD]mR GH FRQWUDWR
SDUWLFXODU GH FRPSUD GH Do}HV FHOHEUDGR FRP R DFLRQLVWD FRQWURODGRU HQYROYHQGR TXDOTXHU
TXDQWLGDGH GH Do}HV HVWDUi REULJDGR D L  HIHWLYDU XPD 23$ QRV WHUPRV GR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD H LL SDJDUTXDQWLD HTXLYDOHQWH j GLIHUHQoDHQWUH RSUHoRGD RIHUWD S~EOLFD HR YDORU
SDJR SRU DomR HYHQWXDOPHQWH DGTXLULGD HP EROVD QRV  VHLV  PHVHV DQWHULRUHV j GDWD GH
DTXLVLomR GR SRGHU GH FRQWUROH GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR DWp D GDWD GR SDJDPHQWR $ UHIHULGD
TXDQWLD GHYHUi VHU GLVWULEXtGD HQWUH WRGDV DV SHVVRDV TXH YHQGHUDP Do}HV GD &RPSDQKLD QRV
SUHJ}HVHPTXHRDGTXLUHQWHUHDOL]RXDVDTXLVLo}HVSURSRUFLRQDOPHQWHDRVDOGROtTXLGRYHQGHGRU
GLiULR GH FDGD XPD FDEHQGR j % RSHUDFLRQDOL]DU D GLVWULEXLomR QRV WHUPRV GH VHXV
UHJXODPHQWRV
2 (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD SUHYr DLQGD TXH HP FDVR GH FDQFHODPHQWR GH UHJLVWUR GH
FRPSDQKLD DEHUWD RX GH VDtGD GR 1tYHO  VHMD SDUD TXH DV Do}HV SDVVHP D WHU UHJLVWUR SDUD
QHJRFLDomRIRUDGR1tYHOVHMDGHYLGRjUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGDTXDODFRPSDQKLDUHVXOWDQWH
QmRVHMDDGPLWLGDSDUDQHJRFLDomRQR1tYHO RDFLRQLVWDFRQWURODGRURXD&RPSDQKLDFRQIRUPH
R FDVR GHYHUi mR  UHDOL]DU 23$ GH Do}HV SHUWHQFHQWHV DRV GHPDLV DFLRQLVWDV QR PtQLPR SHOR
YDORU HFRQ{PLFR GDV Do}HV GD &RPSDQKLD D VHU DSXUDGR HP ODXGR GH DYDOLDomR QRV WHUPRV GD
OHJLVODomRYLJHQWHHDEDL[RGLVSRVWR
$ DSXUDomR GR YDORU HFRQ{PLFR GDV Do}HV GD &RPSDQKLD SDUD ILQV GH VDtGD GR 1tYHO  RX
FDQFHODPHQWR GH UHJLVWUR GH FRPSDQKLD DEHUWD VHUi UHDOL]DGD SRU LQVWLWXLomR HVFROKLGD SHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGHQWUHDVLQVWLWXLo}HVTXDOLILFDGDVHLQGLFDGDVHPOLVWDWUtSOLFHSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR REVHUYDGRV RV WHUPRV GD OHJLVODomR YLJHQWH $ HVFROKD GD LQVWLWXLomR RX HPSUHVD
HVSHFLDOL]DGDUHVSRQViYHOSHODGHWHUPLQDomRGRYDORUHFRQ{PLFRHPTXHVWmRGHYHUiVHUWRPDGD
QmRVHFRPSXWDQGRRVYRWRVHPEUDQFRSHODPDLRULDGRVYRWRVGRVDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQWHVGDV
Do}HVHPFLUFXODomRSUHVHQWHVQDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLD*HUDODTXDOVHLQVWDODGDHPSULPHLUD
FRQYRFDomRGHYHUiFRQWDUFRPDSUHVHQoDGHDFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHPQRPtQLPRGRWRWDO
GDVDo}HVHPFLUFXODomRRXVHLQVWDODGDHPVHJXQGDFRQYRFDomRSRGHUiFRQWDUFRPDSUHVHQoD
GHTXDOTXHUQ~PHURGHDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQWHVGDVDo}HVHPFLUFXODomR
1D KLSyWHVH GH QmR KDYHU XP DFLRQLVWD FRQWURODGRU QRV WHUPRV GHILQLGRV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD FDVR VHMD DSURYDGR HP $VVHPEOHLD *HUDO D VDtGD GR 1tYHO  VHMD HP UD]mR GH
UHJLVWUR SDUD QHJRFLDomR GDV Do}HV IRUD GR 1tYHO  VHMD HP GHFRUUrQFLD GH UHRUJDQL]DomR
VRFLHWiULD  D VDtGD HVWDUi FRQGLFLRQDGD j UHDOL]DomR GH 23$ QDV PHVPDV FRQGLo}HV SUHYLVWDV
DFLPD$UHIHULGD$VVHPEOHLD*HUDOGHYHUiGHILQLUR V UHVSRQViYHO LV SHODUHDOL]DomRGD23$R V 
TXDO LV SUHVHQWH V QDDVVHPEOHLDGHYHUi mR DVVXPLUH[SUHVVDPHQWHDREULJDomRGHUHDOL]DUD
RIHUWD1DDXVrQFLDGHGHILQLomRGRVUHVSRQViYHLVSHODUHDOL]DomRGD23$GHDo}HVQRFDVRGH
RSHUDomR GH UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD QD TXDO D FRPSDQKLD UHVXOWDQWH GHVVD UHRUJDQL]DomR QmR
WHQKD VHXV YDORUHV PRELOLiULRV DGPLWLGRV j QHJRFLDomR QR 1tYHO  FDEHUi DRV DFLRQLVWDV TXH
YRWDUDPIDYRUDYHOPHQWHjUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDUHDOL]DUDUHIHULGDRIHUWD
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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
$LQGDDVDtGDGR1tYHOHPUD]mRGHGHVFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVFRQVWDQWHVGR5HJXODPHQWR
GR1tYHOHVWiFRQGLFLRQDGDjHIHWLYDomRGH23$GHDo}HVQRPtQLPRSHORYDORUHFRQ{PLFRGDV
Do}HV D VHU DSXUDGR HP ODXGR GH DYDOLDomR QRV WHUPRV DFLPD GHVFULWRV REVHUYDGR TXH L  R
DFLRQLVWDFRQWURODGRUGHYHUiHIHWLYDUD23$GHDo}HVDFLPDSUHYLVWD LL QDKLSyWHVHGHQmRKDYHU
XPDFLRQLVWDFRQWURODGRUHDVDtGDGR1tYHO D GHFRUUHUGHGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDORV
DFLRQLVWDV TXH WHQKDP YRWDGR D IDYRU GD GHOLEHUDomR TXH LPSOLFRX R UHVSHFWLYR GHVFXPSULPHQWR
GHYHUmR HIHWLYDU D 23$ GH Do}HV H E  RFRUUHU HP UD]mR GH DWR RX IDWR GD DGPLQLVWUDomR RV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD GHYHUmR FRQYRFDU $VVHPEOHLD *HUDO GH DFLRQLVWDV FXMD RUGHP GR
GLD VHUi D GHOLEHUDomR VREUH FRPR VDQDU R GHVFXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV FRQVWDQWHV GR
5HJXODPHQWRGR1tYHORXVHIRURFDVRGHOLEHUDUSHODVDtGDGD&RPSDQKLDGR1tYHOGHYHQGRD
UHIHULGD$VVHPEOHLDGHILQLUR V UHVSRQViYHO LV SHODUHDOL]DomRGD23$GHDo}HV
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
$/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRXWRUJDj$VVHPEOHLD*HUDORGLUHLWRGHVXVSHQGHURH[HUFtFLRGH
GLUHLWRVSHORDFLRQLVWDTXHGHL[DUGHFXPSULUREULJDomRLPSRVWDSRUOHLRXSHOR(VWDWXWR6RFLDOGD
&RPSDQKLDFHVVDQGRWDOVXVSHQVmRLPHGLDWDPHQWHDSyVRFXPSULPHQWRGHWDOREULJDomR
1mRKiFOiXVXODVHVWDWXWiULDVVXVSHQVLYDVUHODWLYDVDGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRXSROtWLFRV
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31/12/2018

Valor Mobiliário

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

31/12/2017

Valor Mobiliário

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Exercício social

Trimestre

31/03/2018

30/06/2018

30/09/2018

31/12/2018

31/03/2018

30/06/2018

30/09/2018

31/12/2018

Exercício social

Trimestre

31/03/2017

30/06/2017

30/09/2017

31/12/2017

31/12/2017

30/09/2017

30/06/2017

31/03/2017

Preferencial

Preferencial

Preferencial

Preferencial

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Espécie

Preferencial

Preferencial

Preferencial

Preferencial

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Espécie

PNA

PNA

PNA

PNA

Classe

PNA

PNA

PNA

PNA

Classe

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Mercado

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Mercado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

Entidade administrativa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

Entidade administrativa

54.277.606

39.340.602

39.821.736

23.144.765

6.006.337

9.016.646

9.044.222

9.215.942

Volume financeiro
negociado (Reais)

26.639.733

17.897.117

12.777.577

22.217.887

7.583.838

4.900.655

3.846.263

6.093.597

Volume financeiro
negociado (Reais)

3,75

2,88

2,97

2,92

2,90

3,00

2,89

3,48

Valor maior cotação
(Reais)

2,15

2,13

2,42

2,63

2,19

2,19

2,42

2,62

Valor maior cotação
(Reais)

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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2,68 R$ por Unidade

2,50 R$ por Unidade

2,75 R$ por Unidade

2,56 R$ por Unidade

2,55 R$ por Unidade

2,72 R$ por Unidade

2,47 R$ por Unidade

2,71 R$ por Unidade

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

1,92 R$ por Unidade

1,88 R$ por Unidade

1,90 R$ por Unidade

2,29 R$ por Unidade

1,94 R$ por Unidade

1,90 R$ por Unidade

1,92 R$ por Unidade

2,30 R$ por Unidade

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação
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2,97

2,72

2,86

2,68

2,67

2,86

2,71

3,05

Valor média
cotação (Reais)

2,04

1,99

2,15

2,48

2,06

2,03

2,16

2,47

Valor média
cotação (Reais)

Versão : 1

31/12/2016

Valor Mobiliário

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Ações

Exercício social

Trimestre

31/03/2016

30/06/2016

30/09/2016

31/12/2016

31/03/2016

30/06/2016

30/09/2016

31/12/2016

Preferencial

Preferencial

Preferencial

Preferencial

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Espécie

PNA

PNA

PNA

PNA

Classe

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Mercado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

Entidade administrativa

1.654.937

547.511

121.299

456.754

411.081

142.763

64.937

31.666

Volume financeiro
negociado (Reais)

3,34

3,67

3,64

3,17

3,86

4,18

3,37

3,27

Valor maior cotação
(Reais)

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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2,55 R$ por Unidade

2,80 R$ por Unidade

2,70 R$ por Unidade

2,48 R$ por Unidade

2,95 R$ por Unidade

3,06 R$ por Unidade

2,58 R$ por Unidade

2,89 R$ por Unidade

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação
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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 S.A. (atual AES Tietê Energia S.A.)

Data de emissão

15/12/2015

Data de vencimento

15/12/2020

Quantidade
(Unidades)

594.000

Valor total
(Reais)

594.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

337.326.000,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Caso legalmente permitido à Emissora 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, os termos e condições legais e regulamentares aplicáveis ao referido
resgate, hipótese na qual deverão ser observados os procedimentos indicados na
Cláusula 5.18.3 da Escritura.

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

5ª Emissão de Debêntures pela AES Tietê Energia S.A.

Data de emissão

15/11/2016

Data de vencimento

15/12/2023

Quantidade
(Unidades)

180.000

Valor total
(Reais)

180.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

187.919.000,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim
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Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Emissora poderá, desde que transcorridos quatro anos a contar da Data de Emissão,
nos termos da Resolução do CMN nº 4.476, de 11 de abril de 2016 (ou prazo inferior
que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis), resgatar
antecipadamente a totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de
tais Debêntures.
Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, os Debenturistas farão jus ao
pagamento (a) do Valor Nominal Unitário Atualizado ou do saldo do Valor Nominal
Unitário Atualizado, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata
temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do Resgate Antecipado Facultativo;
(b) de prêmio de resgate, calculado como a diferença, caso positiva, entre (b.i) o valor
determinado conforme fórmula na escritura da emissão e (b.ii) o Valor Nominal Unitário
Atualizado ou o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, conforme o
caso, acrescido da respectiva Remuneração, desde a Data de Integralização ou a data
de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
Resgate Antecipado Facultativo; e (c) os Encargos Moratórios devidos e não pagos até
a data do Resgate Antecipado Facultativo.

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

6ª Emissão de Debêntures pela AES Tietê Energia S.A.

Data de emissão

15/04/2017

Data de vencimento

15/04/2022

Quantidade
(Unidades)

1.000.000.000

Valor total
(Reais)

1.000.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

1.025.818.000,00

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 Emissora poderá, a partir do 13º mês a contar da Data de Emissão, ou seja, a partir
de 16 de abril de 2018, inclusive, realizar o resgate antecipado, total das Debêntures da
Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, com o consequente
cancelamento de tais Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda
Série.
Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série, os Debenturistas da
Primeira Série farão jus ao pagamento do (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures da
Primeira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série,
conforme o caso, acrescido da (b) Remuneração da Primeira Série calculada pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos, desde a última Data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures da Primeira Série até a data do efetivo pagamento do
Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série, acrescidos de (c) um prêmio de
acordo com tabela disponibilizada na Escritura de Emissão conforme fórmula nela
descrita, e acrescido (d) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do
referido resgate, se for o caso.
Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo da Segunda Série, os Debenturistas da
Segunda Série farão jus ao pagamento (a) do Valor Nominal Unitário Atualizado das
Debêntures da Segunda Série, acrescido (b) da Remuneração da Segunda Série,
calculada pro rata temporis desde a última Data de Pagamento da Remuneração das
Debêntures da Segunda Série até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado
Facultativo da Segunda Série, acrescidos de (c) um prêmio calculado como a diferença,
caso positiva, entre (c.i) o valor determinado e (c.ii) o Valor Nominal Unitário Atualizado
das Debêntures da Segunda Série acrescido da respectiva Remuneração das
Debêntures da Segunda Série, desde a última Data de Pagamento da Remuneração
das Debêntures da Segunda Série até a data do efetivo pagamento do Resgate
Antecipado Facultativo da Segunda Série e (d) os Encargos Moratórios devidos e não
pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo, se for o caso, conforme formula
disponibilizada na escritura da emissão.

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

9ª Emissão de Debênture pela AES Tietê Energia

Data de emissão

15/03/2019

Data de vencimento

15/05/2029

Quantidade
(Unidades)

2.200.000

Valor total
(Reais)

2.200.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim
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Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Desde que permitido e devidamente regulamentado pelo CMN, nos termos da Lei
12.431, a Emissora poderá, a partir de 15 de maio de 2022, inclusive, realizar o resgate
antecipado total das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures.
Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, os Debenturistas farão jus ao
pagamento do (a) Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures ou saldo do Valor
Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, acrescido da (b) Remuneração, calculada
pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização das
Debêntures, ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo,
acrescidos de (c) um prêmio de resgate, calculado como a diferença, caso positiva,
entre (1) o valor determinado conforme fórmula abaixo e (2) o Valor Nominal Unitário
Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, das Debêntures, conforme o
caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis por Dias Úteis decorridos,
desde a primeira Data de Integralização das Debêntures, ou a Data de Pagamento da
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento do Resgate Antecipado Facultativo e (d) dos Encargos Moratórios devidos e
não pagos até a data do referido resgate, se for o caso.

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 FRE

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

8ª Emissão de Debênture pela AES Tietê Energia

Data de emissão

15/05/2018

Data de vencimento

15/05/2030

Quantidade
(Unidades)

200.000

Valor total
(Reais)

200.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

199.075.000,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Desde que permitido e devidamente regulamentado pelo CMN, nos termos da Lei
12.431, a Emissora poderá, a partir de 15 de maio de 2022, inclusive, realizar o resgate
antecipado total das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures.
Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, os Debenturistas farão jus ao
pagamento do (a) Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures ou saldo do Valor
Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, acrescido da (b) Remuneração, calculada
pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização das
Debêntures, ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo,
acrescidos de (c) um prêmio de resgate, calculado como a diferença, caso positiva,
entre (1) o valor determinado conforme fórmula abaixo e (2) o Valor Nominal Unitário
Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, das Debêntures, conforme o
caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis por Dias Úteis decorridos,
desde a primeira Data de Integralização das Debêntures, ou a Data de Pagamento da
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento do Resgate Antecipado Facultativo e (d) dos Encargos Moratórios devidos e
não pagos até a data do referido resgate, se for o caso.
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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

7ª Emissão de Debêntures pela AES Tietê Energia S.A.

Data de emissão

15/02/2018

Data de vencimento

15/02/2023

Quantidade
(Unidades)

1.250.000

Valor total
(Reais)

1.250.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

1.292.394.000,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Emissora poderá, a partir de 1º de maio de 2018, inclusive, realizar o resgate
antecipado, total das Debêntures da Primeira Série consequente cancelamento de tais
Debêntures da Primeira Série. E a partir do 16 de janeiro de 2019, inclusive, realizar o
resgate antecipado, total das Debêntures da Segunda Série, com o consequente
cancelamento de tais Debêntures das Debêntures da Segunda Série. Por ocasião do
Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série, os Debenturistas da Primeira Série
farão jus ao pagamento do (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série
ou seu saldo, conforme o caso, acrescido da (b) Remuneração da Primeira Série,
calculada pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data da
Integralização das Debêntures da Primeira Série até a data do efetivo pagamento do
Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série, sem o acréscimo de qualquer
prêmio; Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo da Segunda Série, os
Debenturistas da Segunda Série farão jus ao pagamento do (a) Valor Nominal Unitário
das Debêntures da Segunda Série ou seu saldo, conforme o caso, acrescido da (b)
Remuneração da Segunda Série, calculada pro rata temporis por Dias Úteis decorridos,
desde a primeira Data da Integralização das Debêntures da Segunda Série, ou a última
Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo
da Segunda Série, acrescidos de (c) um prêmio de acordo com tabela disponibilizada na
Escritura de Emissão, calculado conforme fórmula nela descrita e (d) dos Encargos
Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate, se for o caso.

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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Pessoas Físicas
1475

Pessoas Jurídicas
0

705
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à
negociação

Os valores mobiliários de emissão da Companhia são admitidos a negociação na B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão.
As ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia são negociadas na B3, sob os
códigos de negociação TIET11, TIET3 e TIET4, respectivamente, e são listadas no segmento
especial de governança corporativa denominado Nível 2.
As debêntures emitidas pela Companhia são negociadas na B3, sob os códigos de negociação
TIET34, TIET15, TIET26, TIET27, TIET18, TIET19 TIET29 e TIET39.
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09/08/2017

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
Sim: Itaú Unibanco S.A.

Sim: Bank of New York Mellon

0.700000%

Sim: 1 ADR representa 1 Unit que representa 1 ação ordinária e 4 ações preferenciais

Sim: Nível I de depositary receipts – ADR

09/08/2017

Estados Unidos

American Depositary Receipts

American Depositary Receipts

Mercado de balcão (OTC Market)

Descrição da Instituição Custodiante

Percentual

Mercado Valor Mobiliário

Descrição de Proporção de Certificados de Depósito no Exterior

Data de Início listagem

País

Descrição do Banco Depositário

Data de admissão

Entidade Administradora

Descrição de Segmento de Negociação

Identificação do Valor Mobiliário

Valor Mobiliário

18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados estrangeiros
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários emitidos no exterior. Porém, as
ações de emissão da Companhia são admitidas à negociação sobre a forma de ADRs Nível I no mercado de balcão (OTC
Market) de Nova York, Estados Unidos da América. Para informações sobre ADRs Nível I da Companhia, veja o item 18.7
deste Formulário de Referência.
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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

Abaixo apresentamos as emissões públicas realizadas pela Companhia no exercício social
corrente e nos últimos três exercícios sociais.

5ª Emissão de Debêntures
Em 15 de novembro de 2016, a Companhia emitiu 180.000 debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, em série única, sob regime de garantia firme de colocação,
com valor nominal unitário de R$1 mil, no valor total de R$180 milhões, e vencimento final em
15 de dezembro de 2023. A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus a uma
remuneração equivalente a IPCA + 6,54% a.a.
6ª Emissão de Debêntures
Em 15 de abril de 2017, a Companhia emitiu 1.000.000.000 debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, sob regime de garantia firme
de colocação, com valor nominal unitário de R$1, no valor total de R$1 bilhão, e vencimento final
da 1ª serie em 15 de abril de 2022 e da 2ª serie em 15 de abril de 2024. A partir da Data de
Emissão, as Debêntures da 1ª serie farão jus a uma remuneração equivalente a CDI + 0,90%
a.a. e as Debêntures da 2ª serie farão jus a uma remuneração equivalente a IPCA + 6,78% a.a.
As debêntures da 1ª série foram objeto de resgate antecipado facultativo total em 18 de abril de
2019.
3ª Emissão de Notas Promissórias
Em 26 de junho de 2017, a Companhia emitiu 90 notas promissórias comerciais, em série única,
com valor nominal unitário de R$10 milhões, no valor total de R$ 900 milhões, com vencimento
em 26 de junho de 2018 e remuneração de CDI + 1,350% a.a. As respectivas notas promissórias
foram totalmente liquidadas antecipadamente em 28 de fevereiro de 2018.
7ª Emissão de Debêntures
Em 15 de fevereiro de 2018, a Companhia emitiu 1.250.000 debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, sob regime de garantia firme
de colocação, com valor nominal unitário de R$1 mil, no valor total de R$1,25 bilhão, e
vencimento final da 1ª serie em 15 de fevereiro de 2020 e da 2ª serie em 15 de fevereiro de 2023.
A partir da Data de Emissão, as Debêntures da 1ª serie farão jus a uma remuneração equivalente
a CDI + 0,52% a.a. e as Debêntures da 2ª serie farão jus a uma remuneração equivalente a CDI
+ 1,30% a.a. As debêntures da 1ª série foram objeto de resgate antecipado facultativo total em
23 de abril de 2019.
8ª Emissão de Debêntures
Em 15 de maio de 2018, a Companhia emitiu 200.000 debêntures simples, não conversíveis em
ações, com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, sob regime de
garantia firme de colocação, com valor nominal unitário de R$1 mil, no valor total de R$200
milhões, e vencimento final em 15 de maio de 2030. A partir da Data de Emissão, as Debêntures
farão jus a uma remuneração equivalente a IPCA + 6,02% a.a.

PÁGINA: 399 de 441

Formulário de Referência - 2019 - AES TIETE ENERGIA SA

Versão : 1

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
9ª Emissão de Debêntures
Em 15 de março de 2018, a Companhia emitiu 2.200.000 debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, em três séries, sob regime de garantia firme de colocação,
com valor nominal unitário de R$1 mil, no valor total de R$2,2 bilhão, e vencimento final da 1ª
serie em 15 de março de 2026 e das 2ª e 3ª séries em 15 de março de 2029. A partir da Data de
Emissão, as Debêntures da 1ª serie farão jus a uma remuneração equivalente a CDI + 0,52%
a.a. e as Debêntures das 2ª e 3ª series farão jus a uma remuneração equivalente a IPCA +
4,7133% a.a.
Para maiores informações sobre as emissões de debêntures e nota promissória, vide item 18.5
deste Formulário de Referência.
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas

(a)

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

5ª Emissão de Debêntures
Os recursos a serem obtidos pela Companhia por meio da 5ª emissão de debêntures foram
destinados ao custeio de despesas já incorridas ou a incorrer com a finalidade de modernizar
e/ou recapacitar os equipamentos das usinas.
6ª Emissão de Debêntures
Os recursos obtidos pela Companhia por meio da 6ª emissão de debêntures foram destinados
para o refinanciamento do passivo da Companhia, com o resgate antecipado facultativo total das
2ª e 3ª emissões de debêntures da Companhia e da 2ª série da 4ª emissão de debêntures da
Emissora.
7ª Emissão de Debêntures
Os recursos obtidos pela Companhia por meio da 7ª emissão de debêntures foram utilizados
para reforço de caixa e gestão ordinária dos negócios da Companhia, nos termos do seu estatuto
social.
8ª Emissão de Debêntures
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da 8ª emissão de debêntures, foram
utilizados exclusivamente para o pagamento de despesas e gastos futuros e/ou o reembolso de
despesas e gastos incorridos, em ambos os casos, diretamente relacionados ao complexo de
usinas de fonte solar fotovoltaica, localizado na cidade de Ouroeste, Estado de São Paulo.
9ª Emissão de Debêntures
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio das debêntures da primeira série serão
utilizados para reforço de caixa e pré-pagamento mediante a realização de oferta de resgate
antecipado e/ou eventual resgate antecipado facultativo da 6ª Emissão de Debêntures da
Emissora, bem como de outras dívidas atuais da Emissora, a seu exclusivo critério. Já os
recursos líquidos captados por meio das debêntures da segunda série e da terceira série foram
exclusivamente destinados ao (i) pagamento de despesas e gastos futuros e/ou (ii) reembolso
de despesas e gastos incorridos, em ambos os casos, diretamente relacionados aos projetos
solares de Guaimbê e AGV.
3ª Emissão de Notas Promissórias
Os recursos obtidos pela Companhia por meio da 3ª emissão de notas promissórias foram
destinados ao reforço de capital de giro da Companhia e aquisição do Projeto Alto Sertão II.

(b)
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas
de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável, uma vez que os recursos foram utilizados conforme as propostas de aplicação.
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(c)

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável, uma vez que os recursos foram utilizados conforme as propostas de aplicação.
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emissão de terceiros
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Informações Complementares ao item 18.4
Exercícios sociais encerrados em 31/12/2016 e 31/12/2017

Mercado

Entidade
Administrativa

Valor
financeiro
negociado
(Reais)

Cotação
máxima
(R$)

Cotação
mínima
(R$)

Cotação
média
(R$)

Unit

Bolsa

B3

769.261.331

13,12

11,35

12,32

Ação

Unit

Bolsa

B3

648.300.359

12,01

9,43

10,70

30/09/2018

Ação

Unit

Bolsa

B3

627.656.877

10,50

9,36

9,96

R$ por
unidade

31/12/2018

Ação

Unit

Bolsa

B3

677.091.925

10,74

9,51

10,17

R$ por
unidade

31/03/2017

Ação

Unit

Bolsa

B3

890.559.286

16,32

13,70

14,81

30/06/2017

Ação

Unit

Bolsa

B3

1.515.130.475

14,45

12,45

13,58

30/09/2017

Ação

Unit

Bolsa

B3

1.070.899.252

14,95

13,78

14,33

R$ por
unidade

31/12/2017

Ação

Unit

Bolsa

B3

1.074.777.762

14,48

12,73

13,38

R$ por
unidade

31/03/2016

Ação

Unit

Bolsa

B3

1.227.198.212

15,35

11,01

13,69

R$ por
unidade

30/06/2016

Ação

Unit

Bolsa

B3

1.467.167.200

16,17

13,59

14,49

R$ por
unidade

30/09/2016

Ação

Unit

Bolsa

B3

849.609.856

17,91

14,74

16,42

R$ por
unidade

31/12/2016

Ação

Unit

Bolsa

B3

903.853.957

16,84

12,89

15,00

R$ por
unidade

Trimestre
findo em

Valor
Mobiliário

Espécie

31/03/2018

Ação

30/06/2018

Fator
Cotação
R$ por
unidade
R$ por
unidade

R$ por
unidade
R$ por
unidade

Informações Complementares ao item 18.5
4ª Emissão de Debêntures
Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que acarretam o vencimento automático das
obrigações decorrentes da Escritura de Emissão:
(a)

pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de
plano de recuperação extrajudicial, formulado pela Emissora e/ou por suas controladas,
diretas ou indiretas, cujo EBITDA ajustado (conforme definido abaixo) represente valor
igual ou superior a 10% do EBITDA ajustado da Emissora (“Controladas Relevantes”),
independentemente de deferimento do respectivo pedido;

(b)

extinção, liquidação ou dissolução da Emissora, exceto no âmbito da Reorganização
Societária Previamente Autorizada;
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(c)

insolvência, pedido de autofalência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou
decretação de falência da Emissora, ou de suas Controladas Relevantes;

(d)

falta de pagamento, pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária relativa às
Debêntures e/ou a Escritura de Emissão na respectiva data de pagamento prevista na
Escritura de Emissão, não sanado no prazo de até 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 e a ANEEL, 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 por suas Controladas Relevantes, no mercado local ou
internacional, em valor individual ou global igual ou superior a US$25 milhões 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 BNDESPAR, como
acionista (direto ou indireto) da Emissora, exceto se a operação tiver sido previamente
aprovada pelos Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 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 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 dois anos a contar da Data de
Emissão;

(j)

decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória,
contra a Emissora ou qualquer de suas Controladas Relevantes, cujo valor total
ultrapasse US$25 milhões ou o equivalente em Real, salvo se a Emissora comprovar o
pagamento do referido valor ao Agente Fiduciário no prazo de 30 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 da Escritura de Emissão;

(l)

se for verificada a invalidade, nulidade ou inexequibilidade da Escritura de Emissão;
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(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 Emissão para fins diversos do
previsto na Escritura de Emissão;

(o)

transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela
Emissora, das obrigações assumidas na Escritura de Emissão, sem a prévia anuência
de Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 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 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 milhões 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 Escritura da Emissão,
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 na
Escritura de Emissão não sanada no prazo de 30 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 na Escritura de
Emissão;

(c)

protesto de títulos contra a Emissora, ainda que na condição de garantidora, cujo valor
individual ou global ultrapasse US$25 milhões ou equivalente em Real, salvo se no prazo
de cinco Dias Úteis do referido protesto (i) a Emissora tiver comprovado que o protesto
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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 período superior a 30 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, por 2 (dois) trimestres consecutivos, 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
contábeis, sendo a primeira verificação realizada com base nas demonstrações
contábeis 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) caso, a partir de 3 de março de 2017, ocorra uma Aquisição de Ativos, o índice obtido
da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado não poderá ser
superior a 3,85 vezes durante o período de 36 meses contados da data da efetiva
conclusão da respectiva Aquisição de Ativos (inclusive) ou até a Data de Vencimento,
o que ocorrer primeiro, sendo certo que o cálculo e a verificação do Índice Financeiro
imediatamente subsequente à data da efetiva conclusão da respectiva Aquisição de
Ativos já deverá considerar o Índice Financeiro constante deste item “ii” para o
trimestre em que a respectiva Aquisição de Ativos foi concluída. Findo o prazo de 36
meses aqui descrito, o Índice Financeiro de que trata o item (i) acima passará ser
aplicado novamente, permanecendo válido até a Data de Vencimento. O presente
item (ii) é válido para cada Aquisição de Ativos realizada pela Emissora, de modo
que o período de 36 meses será sempre contado da data da efetiva conclusão da
última Aquisição de Ativos realizada; e
(iii) O índice obtido da divisão entre EBITDA ajustado pelas Despesas Financeiras
(conforme definidos abaixo) não poderá ser inferior a 1,5 vezes, onde:
“Aquisição de Ativos” significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou
indiretamente, de qualquer participação societária, inclusive por meio de
subscrição ou compra e venda de valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação
ou incorporação de ações. Para fins desta Escritura de Emissão, a Aquisição de
Ativos será considerada como concluída quando a participação societária em
questão passar a ser contabilizada nas informações financeiras da Emissora.
“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.
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“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. No caso
de uma Aquisição de Ativos, o cálculo e a verificação do Índice Financeiro deverá
considerar o EBITDA ajustado proforma do ativo adquirido, consolidado com o da
Emissora, relativo aos 12 (doze) meses anteriores à data de liquidação da
respectiva Aquisição de Ativos.
“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;
(f)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas (neste caso, em qualquer aspecto
relevante), quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora na Escritura
de Emissão; e

(g)

se a Emissora e/ou qualquer de suas Controladas Relevantes 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.

5ª Emissão de Debêntures
Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que acarretam o vencimento automático das
obrigações decorrentes da Escritura de Emissão:
(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;

(c)

insolvência, pedido de autofalência, 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 Escritura de Emissão na respectiva data de pagamento prevista na
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Escritura de Emissão, não sanado no prazo de até 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 e a ANEEL, ou de qualquer de suas controladas para
exploração de serviços de geração de energia elétrica;

(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 milhões 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 BNDESPAR
como acionista (direto ou indireto) da Emissora, podendo, inclusive, o BNDESPAR
aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na Emissora, desde
que a AES Corporation seja preservada como acionista controlador (direto ou indireto)
da Emissora, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada pelos Debenturistas
representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures em Circulação;

(i)

sem o expresso consentimento dos Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das
Debêntures em Circulação, nos termos da Escritura de Emissão, a Emissora sofrer
qualquer cisão, fusão ou incorporação, exceto nos casos de operações realizadas entre
a Emissora e sociedades, direta ou indiretamente, controladas por controladoras da, ou
que estejam sob controle comum, direto ou indireto, com a Emissora;

(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
milhões ou o equivalente em Real, salvo se a Emissora comprovar o pagamento do
referido valor ao Agente Fiduciário no prazo de 30 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 da Escritura de Emissão;

(l)

se for verificada a invalidade, nulidade ou inexequibilidade da 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 Emissão para fins diversos do
previsto na Escritura de Emissão;

(o)

transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela
Emissora, das obrigações assumidas na Escritura de Emissão, sem a prévia anuência
de Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures em Circulação,
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas cuja convocação mencione
expressamente esta matéria;
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(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 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 milhões e que,
cumulativamente, resulte no vencimento antecipado de qualquer obrigação da Emissora,
nos termos de tais instrumentos financeiros.

(t)

Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento das
obrigações decorrentes das Debêntures, aplicando-se o disposto na Cláusula 6.3 da
Escritura de Emissão, quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou quaisquer dos
seguintes Eventos de Inadimplemento:

(u)

Falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista na
Escritura de Emissão não sanada no prazo de 30 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;

(v)

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 na Escritura de
Emissão;

(w)

protesto de títulos contra a Emissora, ainda que na condição de garantidora, cujo valor
individual ou global ultrapasse US$25 milhões ou equivalente em Real, salvo se no prazo
de 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;

(x)

intervenção ou interrupção das atividades da Emissora por um período superior a 30 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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(y)

a não observância, por dois trimestres consecutivos, 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 dias corridos
após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações contábeis, sendo a primeira
verificação realizada com base nas demonstrações contábeis consolidadas da Emissora
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016:
(i)
o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado
(conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a 3,5 vezes; ou
(ii)
caso, durante o prazo de vigência das Debêntures, ocorra uma Aquisição de
Ativos, o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado não
poderá ser superior a 3,85 vezes durante o período de 36 meses contados da data da
efetiva conclusão da respectiva Aquisição de Ativos (inclusive) ou até a Data de
Vencimento, o que ocorrer primeiro, sendo certo que o cálculo e a verificação do Índice
Financeiro imediatamente subsequente à data da efetiva conclusão da respectiva
Aquisição de Ativos já deverá considerar o Índice Financeiro constante deste item “ii”
para o trimestre em que a respectiva Aquisição de Ativos foi concluída. Findo o prazo de
36 meses aqui descrito, o Índice Financeiro de que trata o item (i) acima passará ser
aplicado novamente, permanecendo válido até a Data de Vencimento. O presente item
(ii) é válido para cada Aquisição de Ativos realizada pela Emissora, de modo que o
período de 36 meses será sempre contado da data da efetiva conclusão da última
Aquisição de Ativos realizada; e
Onde:
“Aquisição de Ativos” significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou indiretamente,
de qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição ou compra e venda
de valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações.
“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. No caso de uma Aquisição de Ativos, o
cálculo e a verificação do Índice Financeiro deverá considerar o EBITDA ajustado
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proforma do ativo adquirido, consolidado com o da Emissora, relativo aos 12 meses
anteriores à data de liquidação da respectiva Aquisição de Ativos.
“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;
(z)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas (neste caso, em qualquer aspecto
relevante), quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora na Escritura
de Emissão; e

(aa)

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.

6ª Emissão de Debêntures
Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que acarretam o vencimento automático das
obrigações decorrentes da Escritura de Emissão:
(a)

pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de
plano de recuperação extrajudicial, formulado pela Emissora e/ou por suas controladas,
diretas ou indiretas, cujo EBITDA ajustado (conforme definido abaixo) represente valor
igual ou superior a 10% do EBITDA ajustado da Emissora (“Controladas Relevantes”),
independentemente de deferimento do respectivo pedido;

(b)

extinção, liquidação ou dissolução da Emissora;

(c)

insolvência, pedido de autofalência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou
decretação de falência da Emissora e/ou de suas Controladas Relevantes;

(d)

falta de pagamento, pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária relativa às
Debêntures e/ou a Escritura de Emissão na respectiva data de pagamento prevista na
Escritura de Emissão, não sanado no prazo de até 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 nº 92/99 – ANEEL”, celebrado, em 20 de dezembro
de 1999, entre a Companhia e a ANEEL, ou de qualquer de suas controladas para
exploração de serviços de geração de energia elétrica;

(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 por suas Controladas Relevantes, no mercado local ou
internacional, em valor individual ou global igual ou superior a US$25 milhões ou
equivalente em Real na data da referida declaração de vencimento antecipado;

(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 BNDESPAR,
como acionista (direto ou indireto) da Emissora, podendo, inclusive, o BNDESPAR
aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na Emissora, desde
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que a AES Corporation seja preservada como acionista controlador (direto ou indireto)
da Emissora, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada pelos Debenturistas
representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures da Primeira Série em Circulação e das
Debêntures da Segunda Série em Circulação;
(i)

sem o expresso consentimento dos Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das
Debêntures da Primeira Série em Circulação e das Debêntures da Segunda Série em
Circulação, nos termos da Escritura de Emissão, a Emissora sofrer qualquer cisão, fusão
ou incorporação, exceto nos casos de operações realizadas entre a Emissora e
sociedades, direta ou indiretamente, controladas por controladoras da, ou que estejam
sob controle comum, direto ou indireto, com a Emissora;

(j)

decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória,
contra a Emissora ou suas Controladas Relevantes, cujo valor total ultrapasse US$25
milhões ou o equivalente em Real, salvo se a Emissora comprovar o pagamento do
referido valor ao Agente Fiduciário no prazo de 30 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 da Escritura de Emissão;

(l)

se for verificada a invalidade, nulidade ou inexequibilidade da 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 Emissão para fins diversos do
previsto na Escritura de Emissão;

(o)

transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela
Emissora, das obrigações assumidas na Escritura de Emissão, sem a prévia anuência
de Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures da Primeira Série em
Circulação e das Debêntures da Segunda Série em Circulação, reunidos em Assembleia
Geral de Debenturistas cuja convocação mencione expressamente esta matéria;

(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 entre a Emissora e suas
controladas, com prazo de vencimento de até 180 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 milhões e que,
cumulativamente, resulte no vencimento antecipado de qualquer obrigação da Emissora,
nos termos de tais instrumentos financeiros.
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Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento das
obrigações decorrentes das Debêntures, aplicando-se o disposto na Cláusula 6.3 da Escritura
de Emissão, 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 na
Escritura de Emissão não sanada no prazo de 30 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 na Escritura de
Emissão;

(c)

protesto de títulos contra a Emissora, ainda que na condição de garantidora, cujo valor
individual ou global ultrapasse US$25 milhões ou equivalente em Real, salvo se no prazo
de 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 período superior a 30 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, por dois trimestres consecutivos, 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
dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações contábeis, sendo
a primeira verificação realizada com base nas informações financeiras trimestrais
consolidadas da Emissora referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2017:
(i)
o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA
ajustado (conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a 3,5 vezes; ou
(ii)
caso, a partir de 3 de março de 2017, ocorra uma Aquisição de Ativos, o
índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado não
poderá ser superior a 3,85 vezes durante o período de 36 meses contados da
data da efetiva conclusão da respectiva Aquisição de Ativos (inclusive) ou até a
Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, sendo certo que o cálculo e a
verificação do Índice Financeiro imediatamente subsequente à data da efetiva
conclusão da respectiva Aquisição de Ativos já deverá considerar o Índice
Financeiro constante deste item “ii” para o trimestre em que a respectiva
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Aquisição de Ativos foi concluída. Findo o prazo de 36 meses aqui descrito, o
Índice Financeiro de que trata o item (i) acima passará ser aplicado novamente,
permanecendo válido até a Data de Vencimento. O presente item (ii) é válido para
cada Aquisição de Ativos realizada pela Emissora, de modo que o período de 36
meses será sempre contado da data da efetiva conclusão da última Aquisição de
Ativos realizada; e
(iii)
O índice obtido da divisão entre EBITDA ajustado pelas Despesas
Financeiras (conforme definidos abaixo) não poderá ser inferior a 1,5 vezes.
Onde:
“Aquisição de Ativos” significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou
indiretamente, de qualquer participação societária, inclusive por meio de
subscrição ou compra e venda de valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação
ou incorporação de ações. Para os fins da Escritura de Emissão, a Aquisição de
Ativos será considerada como concluída quando a participação societária em
questão passar a ser contabilizada nas informações financeiras da Emissora.
“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. No caso
de uma Aquisição de Ativos, o cálculo e a verificação do Índice Financeiro deverá
considerar o EBITDA ajustado proforma do ativo adquirido, consolidado com o da
Emissora, relativo aos 12 meses anteriores à data de liquidação da respectiva
Aquisição de Ativos.
“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.
(f)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas (neste caso, em qualquer aspecto
relevante), quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora na Escritura
de Emissão; e
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(g)

se a Emissora e/ou suas Controladas Relevantes 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.

7ª Emissão de Debêntures
Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que acarretam o vencimento automático das
obrigações decorrentes da Escritura de Emissão:
(a)

pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de
plano de recuperação extrajudicial, formulado pela Emissora e/ou por suas controladas,
diretas ou indiretas, cujo EBITDA ajustado (conforme definido abaixo) represente valor
igual ou superior a 10% do EBITDA ajustado da Emissora (“Controladas Relevantes”),
independentemente de deferimento do respectivo pedido ou de sua concessão pelo juiz
competente do respectivo pedido;

(b)

extinção, liquidação ou dissolução da Emissora;

(c)

insolvência, pedido de autofalência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou
decretação de falência da Emissora e/ou de suas Controladas Relevantes;

(d)

inadimplemento, pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures
e/ou a Escritura de Emissão na respectiva data de pagamento prevista na Escritura de
Emissão, não sanado no prazo de até 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 nº 92/99 – ANEEL”, celebrado, em 20 de dezembro
de 1999, entre a Companhia e a ANEEL, ou de qualquer de suas controladas para
exploração de serviços de geração de energia elétrica;

(f)

transformação do tipo societário da Emissora de sociedade por ações para qualquer
outro tipo societário, 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 por suas Controladas Relevantes, no mercado local ou
internacional, em valor individual ou agregado igual ou superior a US$25 milhões ou
equivalente em Real na data da referida declaração de vencimento antecipado;

(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 BNDESPAR,
como acionista (direto ou indireto) da Emissora, podendo, inclusive, o BNDESPAR
aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na Emissora, desde
que a AES Corporation seja preservada como acionista controlador (direto ou indireto)
da Emissora, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada pelos Debenturistas
representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures da Primeira Série em Circulação e das
Debêntures da Segunda Série em Circulação (conforme definidos abaixo);

(i)

qualquer cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de ações) da Emissora,
exceto (i) nos casos de operações realizadas entre a Emissora e sociedades, direta ou
indiretamente, controladas por, controladoras da, ou que estejam sob controle comum,
direto ou indireto, com a Emissora; ou (ii) se a operação tiver sido previamente aprovada
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pelos Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures da Primeira Série
em Circulação e das Debêntures da Segunda Série em Circulação, nos termos da
Escritura de Emissão;
(j)

decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória,
contra a Emissora ou suas Controladas Relevantes, cujo valor total ultrapasse US$25
milhões ou o equivalente em Real, salvo se a Emissora comprovar o pagamento do
referido valor ao Agente Fiduciário no prazo de 30 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 da Escritura de Emissão e/ou das
Debêntures;

(l)

se for verificada a invalidade, nulidade ou inexequibilidade da Escritura de Emissão e/ou
das Debêntures;

(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 representando,
no mínimo, 2/3 das Debêntures da Primeira Série em Circulação e das Debêntures da
Segunda Série em Circulação;

(n)

se a Emissora utilizar os recursos líquidos obtidos com a Emissão para fins diversos do
previsto no item 4.1 da Escritura de Emissão;

(o)

transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela
Emissora, das obrigações assumidas na Escritura de Emissão, sem a prévia anuência
de Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures da Primeira Série em
Circulação e das Debêntures da Segunda Série em Circulação, reunidos em Assembleia
Geral de Debenturistas cuja convocação mencione expressamente esta matéria;

(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) com relação a mútuos celebrados entre a Emissora e
suas controladas, com prazo de vencimento de até 180 dias; ou (ii) mediante a prévia e
expressa anuência dos Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das Debêntures da
Primeira Série em Circulação e das Debêntures da Segunda Série em Circulação;

(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 (i) a operação tiver sido previamente
aprovada pelo Debenturistas, conforme disposto no artigo 174, parágrafo 3º, da Lei das
Sociedades por Ações; ou (ii) 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 milhões 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:
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(a)

descumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista na
Escritura de Emissão não sanada no prazo de 30 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 na Escritura de
Emissão;

(c)

protesto de títulos contra a Emissora, ainda que na condição de garantidora, cujo valor
individual ou agregado ultrapasse US$25 milhões ou equivalente em Real, salvo se no
prazo de 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 período superior a 30Dias
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 (i) 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)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas (neste caso, em qualquer aspecto
relevante), quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora na Escritura
de Emissão;

(f)

se a Emissora e/ou suas Controladas Relevantes 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; e

(g)

até a Data de Vencimento, a não observância, por dois trimestres consecutivos, pela
Emissora, dos seguintes índices e limites financeiros (“Índices Financeiros”) verificados
trimestralmente pelo Agente Fiduciário em até 15 dias corridos após a divulgação à CVM
das demonstrações contábeis da Emissora, a serem calculados pelos auditores
independentes da Emissora, com base nas informações financeiras consolidadas da
Emissora ao final de cada trimestre, sendo a primeira verificação realizada com base nas
informações financeiras trimestrais consolidadas da Emissora referentes ao trimestre
encerrado em 31 de março de 2018:
(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA ajustado
(conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a 4,0 vezes; ou

(ii)

a partir de 1º de julho de 2018, caso ocorra um Evento de Investimento (conforme
abaixo definido), o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo
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EBITDA ajustado não poderá ser superior a (1) 4,50 vezes, até o 12º mês contado
da efetiva ocorrência do Evento de Investimento; e (2) 4,25 vezes, do 13º mês
contado da ocorrência da efetiva ocorrência do Evento de Investimento até o 24º
mês contado da efetiva ocorrência do Evento de Investimento, sendo certo que a
verificação do Índice Financeiro imediatamente subsequente à data da efetiva
ocorrência do Evento de Investimento já deverá considerar o Índice Financeiro
constante da alínea (2) deste item (ii) para o trimestre em que o Evento de
Investimento efetivamente ocorrer. A partir do 25º mês contado da efetiva
ocorrência do Eventos de Inadimplemento, o Índice Financeiro de que trata o item
(i) acima passará a ser aplicado novamente, permanecendo válido até a Data de
Vencimento, ainda que ocorra um novo Evento de Investimento posteriormente;
e
(iii)

o índice obtido da divisão entre EBITDA ajustado pelas Despesas Financeiras
(conforme definidos abaixo) não poderá ser inferior a 1,25 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,
aplicações financeiras.
“Dívida” significa o somatório de (i) todas as obrigações da Emissora por fundos
tomados em empréstimo ou em relação a depósitos ou adiantamento de qualquer
tipo; (ii) todas as obrigações da Emissora evidenciadas por títulos, debêntures,
notas ou instrumentos similares; (iii) saldo líquido das operações da emissora
evidenciados por contratos de derivativos; (iv) 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; (v)
todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora na qualidade de parte de
cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e (vi) 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. No caso
de um Evento de Investimento que seja uma aquisição de participação societária,
o cálculo e a verificação do Índice Financeiro deverão considerar o EBITDA
ajustado proforma do ativo adquirido, consolidado com o da Emissora, relativo
aos 12 meses anteriores à data de liquidação da respectiva Aquisição de Ativos
“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.
“Evento de Investimento” significa (i) uma aquisição, pela Emissora, direta ou
indiretamente, de qualquer participação societária, inclusive por meio de
subscrição ou compra e venda de valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação
ou incorporação de ações, ou (ii) outros investimentos pela Emissora para a
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construção ou desenvolvimento de projetos de geração, armazenamento,
comercialização e/ou gestão de energia, inclusive em decorrência de leilões de
energia elétrica.
Adicionalmente, somente serão considerados como um “Evento de Investimento”
os eventos cujo valor de investimento e/ou de aquisição individual seja igual ou
superior a R$ 150 milhões, sendo certo que estão excluídos da referida definição
quaisquer eventos que já tenham sido divulgados pela Emissora na data de
emissão.
Em ambas as hipóteses (i) e (ii) acima, o Evento de Investimento será
considerado como ocorrido quando a aquisição ou os investimentos em questão
passarem a ser contabilizados nas informações financeiras da Emissora, com
exceção de contratos de derivativos celebrados pela Emissora com o objetivo de
proteção cambial previamente à realização da aquisição ou dos investimentos em
questão, conforme o caso.
A ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado automático,
não sanados nos respectivos prazos de cura, se aplicável, acarretará o
vencimento antecipado automático das Debêntures, independentemente de
qualquer aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial.
Na ocorrência dos Eventos de Vencimento Antecipado não automático, o Agente
Fiduciário deverá convocar, no prazo máximo de dois Dias Úteis a contar do
momento em que tomar ciência do evento, Assembleias Gerais de Debenturistas
de cada uma das séries a se realizar nos prazos e demais condições descritas
na Cláusula Décima da Escritura de Emissão, para deliberar sobre a eventual
não decretação de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures da respectiva Série.

Nas Assembleias Gerais de Debenturistas de que trata o item anterior,
Debenturistas representando, no mínimo, (i) 2/3 do total das Debêntures da
Primeira Série em Circulação; e (ii) 2/3 do total das Debêntures da Segunda Série
em Circulação, poderão decidir por não declarar o vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das Debêntures da respectiva Série, sendo certo que tal
decisão terá caráter irrevogável e irretratável.
Na hipótese: (i) da não instalação, em segunda convocação, das referidas
Assembleias Gerais de Debenturistas; ou (ii) de não ser aprovado o exercício da
faculdade prevista no item anterior, o Agente Fiduciário deverá, imediatamente,
declarar o vencimento antecipado de todas as obrigações decorrentes das
Debêntures da(s) respectiva(s) série(s) e enviar, imediatamente, carta
protocolada ou com “aviso de recebimento” expedido pelo correio à Emissora,
com cópia para a B3 e ao Banco Liquidante.
Em caso de declaração do vencimento antecipado das obrigações decorrentes
das Debêntures da(s) respectiva(s) Série(s), a Emissora, deverá realizar
imediatamente o pagamento da totalidade das Debêntures da(s) respectiva(s)
Série(s), pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures da(s) respectiva(s) Série(s)
ou saldo do Valor Nominal Unitário Debêntures da(s) respectiva(s) Série(s),
conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração aplicável, calculada pro
rata temporis, desde a primeira Data de Integralização da respectiva Série ou
desde a Data de Pagamento da respectiva Remuneração imediatamente anterior,
até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo do pagamento dos Encargos
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Moratórios, quando for o caso e de quaisquer outros valores eventualmente
devidos pela Emissora nos termos da Escritura de Emissão, fora do âmbito da
B3, em até dois Dias Úteis contados da data em que for declarado o vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da(s) respectiva(s)
Série(s), mediante comunicação por escrito a ser enviada pelo Agente Fiduciário
à Emissora por meio de carta protocolada, ou com “aviso de recebimento”
expedido pelo correio ou por telegrama, no endereço constante da Cláusula Doze
da Escritura de Emissão ou por meio de fax, com confirmação de recebimento
enviado ao número constante da Cláusula Doze da Escritura de Emissão, sob
pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos
Moratórios.
O pagamento das Debêntures de que trata o item anterior será realizado
observando-se os procedimentos da B3, com relação às Debêntures que estejam
custodiadas eletronicamente na B3, e/ou do Escriturador, com relação às
Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3, observado o
prazo disposto no item anterior.
8ª Emissão de Debêntures
Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que acarretam o vencimento automático das
obrigações decorrentes da Escritura de Emissão:
(a)

pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de
plano de recuperação extrajudicial, formulado pela Emissora e/ou por qualquer Fiadora,
independentemente de deferimento do respectivo pedido ou de sua concessão pelo juiz
competente do respectivo pedido;

(b)

extinção, liquidação ou dissolução da Emissora e/ou de qualquer Fiadora;

(c)

insolvência, pedido de auto-falência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou
decretação de falência da Emissora e/ou de qualquer Fiadora;

(d)

inadimplemento, pela Emissora e/ou por qualquer Fiadora, de qualquer obrigação
pecuniária relativa às Debêntures e/ou a Escritura de Emissão na respectiva data de
pagamento prevista na Escritura de Emissão, não sanado no prazo de até um Dia Útil
contado da data do respectivo pagamento;

(e)

transformação do tipo societário da Emissora de sociedade por ações para qualquer
outro tipo societário, 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
assumidas pela Emissora ou por qualquer Fiadora, no mercado local ou internacional,
em valor individual ou agregado igual ou superior a US$25 milhões ou equivalente em
Real na data da referida declaração de vencimento antecipado ou valor equivalente em
outras moedas, considerado de forma individual ou agregado;

(g)

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 BNDESPAR, como
acionista (direto ou indireto) da Emissora, podendo, inclusive, o BNDESPAR aumentar,
diminuir e/ou se desfazer de sua participação acionária na Emissora, desde que a AES
Corporation seja preservada como acionista controlador (direto ou indireto) da Emissora,
exceto se a operação tiver sido previamente aprovada pelos Debenturistas, reunidos em
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Assembleia Geral de Debenturistas, conforme quórum previsto no item 10.9 da Escritura
de Emissão;
(h)

caso a Emissora deixe de ser a controladora, direta ou indireta, de qualquer das Fiadoras,
nos termos do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, sem prejuízo do inciso (xii)
do item 6.1.2 da Escritura de Emissão;

(i)

qualquer cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de ações) da Emissora
e/ou das Fiadoras, exceto (i) nos casos de operações realizadas entre a Emissora, as
Fiadoras e sociedades, direta ou indiretamente, controladas por, controladoras da, ou
que estejam sob controle comum, direto ou indireto, com a Emissora; ou (ii) se a operação
tiver sido previamente aprovada pelos Debenturistas, reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas, conforme quórum previsto no item 10.9 da Escritura de Emissão;

(j)

decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória,
contra a Emissora ou qualquer Fiadora, cujo valor total ultrapasse US$25 milhões ou o
equivalente em Real ou valor equivalente em outras moedas, considerado de forma
individual ou agregado, salvo se a Emissora ou as Fiadoras comprovarem o pagamento
do referido valor ao Agente Fiduciário no prazo de 30 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, por qualquer das Fiadoras ou por qualquer de
suas controladoras e/ou controladas, sobre a validade e/ou exequibilidade da Escritura
de Emissão e/ou das Debêntures e/ou das Garantias;

(l)

se for verificada a invalidade, nulidade ou inexequibilidade da Escritura de Emissão e/ou
das Debêntures;

(m)

se houver alteração do objeto social da Emissora e/ou de qualquer Fiadora de forma a
alterar as suas atividades preponderantes, sem a prévia e expressa anuência dos
Debenturistas, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, conforme quórum
previsto no item 10.9 da Escritura de Emissão;

(n)

se a Emissora não utilizar os recursos líquidos obtidos com a presente Emissão
estritamente para o Projeto, conforme previsto no item 4.1 da Escritura de Emissão;

(o)

transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela
Emissora e/ou por qualquer Fiadora, das obrigações assumidas na Escritura de Emissão,
sem a prévia anuência de Debenturistas, reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas, conforme quórum previsto no item 10.9 da Escritura de Emissão;

(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) com relação a mútuos celebrados entre a Emissora e
suas controladas, com prazo de vencimento de até 180 dias; ou (ii) mediante a prévia e
expressa anuência dos Debenturistas representando, no mínimo, a maioria simples das
Debêntures em Circulação, em ambos os casos (i) e (ii) acima, desde que permitido pela
regulamentação aplicável ou autorizado pela ANEEL, caso aplicável;

(q)

concessão de preferência a outros créditos, assunção de novas dívidas ou emissão de
debêntures, partes beneficiárias ou qualquer outro valor mobiliário, por quaisquer das
Fiadoras, exceto (i) com relação a celebração de mútuos pelas Fiadoras com a Emissora
para os fins de repassar às Fiadoras os recursos captados por meio da Emissão para a
implantação do Projeto, sendo certo que a transferência dos recursos da Emissão às
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Fiadoras sempre deverá ser realizada nas mesmas condições ou em condições menos
onerosas do que as da Emissão e desde que permitido pela regulamentação aplicável;
(ii) com relação a dívidas assumidas em função de obrigações regulatórias regulares
junto à ANEEL, à CCEE e/ou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS; (iii) com
relação a celebração de mútuos pelas Fiadoras para fins de capital de giro em valor
inferior a R$10 milhões, ou valor equivalente em outras moedas, considerado de forma
individual ou agregado; (iv) com relação a dívidas assumidas pelas Fiadoras com a
Emissora ou outras sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Emissora e
que sejam controladoras, direta ou indiretamente, das Fiadoras, desde que permitido e
em observância à regulamentação em vigor; ou (v) mediante a prévia e expressa
anuência dos Debenturistas representando, no mínimo, a maioria simples das
Debêntures em Circulação e, em todos os casos (i) a (ii) acima, desde que permitido pela
regulamentação aplicável ou autorizado pela ANEEL, caso aplicável;
(r)

celebração de contratos de mútuo por qualquer das Fiadoras, na qualidade de
mutuantes, exceto com relação a celebração de mútuos por qualquer das Fiadoras (i)
com a Emissora para os fins de suprir a Emissora de recursos para liquidar obrigações
assumidas perante os Debenturistas, nos termos da Escritura de Emissão; ou (ii) com as
demais Fiadoras, em ambos os casos (i) e (ii) acima, desde que permitido pela
regulamentação aplicável ou autorizado pela ANEEL, caso aplicável;

(s)

expropriação, nacionalização, desapropriação ou qualquer meio de aquisição
compulsória, por qualquer autoridade governamental, da totalidade ou parte substancial
dos ativos da Emissora e/ou de qualquer Fiadora;

(t)

redução de capital social da Emissora, exceto se (i) a operação tiver sido previamente
aprovada pelos Debenturistas, conforme disposto no artigo 174, parágrafo 3º, da Lei das
Sociedades por Ações, sendo certo que os Debenturistas, ao adquirirem as Debêntures,
expressamente anuem com a redução de capital social da Emissora caso não tenha sido
verificado o não atingimento do ICSD consolidado mínimo de 1,20 na apuração
imediatamente anterior à realização da referida redução; ou (ii) for realizada para
absorção de prejuízos, em ambos os casos (i) e (ii) acima, desde que permitido pela
regulamentação aplicável ou autorizado pela ANEEL, caso aplicável;

(u)

descumprimento, pela Emissora e/ou por qualquer Fiadora, 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 milhões)
ou valor equivalente em outras moedas, considerado de forma individual ou agregado, e
que, cumulativamente, resulte no vencimento antecipado de qualquer obrigação da
Emissora ou das Fiadoras, nos termos de tais instrumentos financeiros; e

(v)

alienação e/ou constituição e/ou prestação pela Emissora e/ou pelas Fiadoras, de
quaisquer ônus, gravames, garantias e/ou qualquer outra modalidade de obrigação que
limite, sob qualquer forma, a propriedade, titularidade, posse e/ou controle sobre os
ativos, bens e direitos de qualquer natureza, objeto das Garantias Reais.

Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento das
obrigações decorrentes das Debêntures, aplicando-se o disposto no item 6.3 da Escritura de
Emissão, quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou quaisquer dos seguintes Eventos de
Inadimplemento:
(a)

descumprimento pele Emissora e/ou por qualquer Fiadora de qualquer obrigação não
pecuniária prevista na Escritura de Emissão e/ou nos Contratos de Garantia não sanada
no prazo de 30 dias contados da data de comunicação do referido descumprimento: (i)
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pela Emissora ou pelas Fiadoras ao Agente Fiduciário; ou (ii) pelo Agente Fiduciário,
após sua ciência, à Emissora e às Fiadoras, 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 pela Emissora 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 da Emissora; ou (iii) realização de
pagamentos pela Emissora a seus acionistas sob obrigações contratuais, em qualquer
dessas hipóteses, caso a Emissora esteja em descumprimento com qualquer obrigação
pecuniária prevista na Escritura de Emissão;

(c)

não realização de recomposição do saldo mínimo da Conta Reserva e Pagamento da
Emissora no prazo e forma previstos no Contrato de Cessão Fiduciária;

(d)

protesto de títulos contra a Emissora e/ou qualquer Fiadora, ainda que na condição de
garantidora, cujo valor individual ou agregado ultrapasse US$25 milhões ou equivalente
em Real, salvo se no prazo de cinco Dias Úteis do referido protesto (1) a Emissora ou as
Fiadoras tiverem comprovado que o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiro
ou era ilegítimo; (2) o protesto for cancelado; ou, ainda, (3) o protesto tiver a sua
exigibilidade suspensa por sentença judicial;

(e)

intervenção ou interrupção das atividades da Emissora e/ou de qualquer Fiadora por um
período superior a 60 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,
observado que, caso seja comprovado ao Agente Fiduciário, na qualidade de
representante dos Debenturistas, que a Emissora está tomando todas as providências
administrativas e/ou judiciais cabíveis para reverter tal intervenção ou interrupção de
suas atividades, o prazo de 60 (sessenta) Dias Úteis referido acima será prorrogado por
30 Dias Úteis adicionais; 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;

(f)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas (neste caso, em qualquer aspecto
relevante), quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora e/ou pelas
Fiadoras na Escritura de Emissão e/ou nos Contratos de Garantia;

(g)

se a Emissora e/ou as Fiadoras 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 pela Emissora e pelas
Fiadoras de suas obrigações relativas às Debêntures, seja em uma única transação ou
em uma série de transações, relacionadas ou não;

(h)

alteração, não renovação, vencimento antecipado ou rescisão dos (i) CERs, CCEARs e
contratos celebrados pelas SPEs no Ambiente de Contratação Livre (ACL) ou no
Ambiente de Contratação Regulado (ACR), conforme aplicável, ressalvadas as
alterações e rescisões decorrentes da participação em MCSD – Energia Nova (conforme
abaixo definido) que seja permitida nos termos do inciso (xii) do item 8.3 da Escritura de
Emissão; ou (ii) Contratos de O&M celebrados pelas SPEs; desde que tal alteração, não
renovação, vencimento antecipado ou rescisão possa causar qualquer efeito adverso
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relevante, (1) na situação (econômica, financeira, operacional ou de outra natureza) da
Emissora e/ou de qualquer Fiadora nos seus negócios, bens, ativos, resultados
operacionais e/ou perspectivas; (2) no pontual cumprimento das obrigações assumidas
pela Emissora e/ou por qualquer Fiadora perante os Debenturistas, nos termos da
Escritura de Emissão e/ou nos Contratos de Garantia; (3) nos seus poderes ou
capacidade jurídica e/ou econômico-financeira de cumprir qualquer de suas obrigações
nos termos da Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia e/ou dos demais
documentos que instruem a Emissão e a Oferta, conforme aplicável; e/ou (4) a
capacidade da Emissora e/ou das Fiadoras, conforme aplicável, em cumprir
pontualmente suas obrigações financeiras ou de implantação do Projeto (“Efeito Adverso
Relevante”);
(i)

não atingimento, durante o prazo de vigência das Debêntures, do ICSD consolidado
mínimo de 1,20 (inclusive), a ser apurado pela Emissora e revisado pelos auditores
independentes, anualmente, com base nas demonstrações contábeis das SPEs e da
Emissora, considerando os 12 meses imediatamente anteriores, conforme metodologia
de cálculo constante do Anexo II a Escritura de Emissão, sendo a memória de cálculo
apresentada ao Agente Fiduciário na forma e prazo previstos nos itens 8.1, inciso (i),
alínea (b) e 8.3, inciso (i), alínea (a) abaixo, sendo que o ICSD será considerado como
cumprido caso a Emissora complemente o ICSD ao depositar na Conta Complementação
do ICSD (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), no prazo de até 15
(quinze) Dias Úteis contados da data de apuração do ICSD, o valor necessário para que
o ICSD consolidado atinja 1,20 (um inteiro e vinte centésimos), considerando em seu
cálculo os valores depositados na Conta Complementação do ICSD. Para os efeitos da
alínea e da alínea (i) abaixo, a apuração do ICSD consolidado deverá ocorrer
anualmente, sendo a primeira apuração realizada com base nas demonstrações
contábeis consolidadas da Emissora referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019;

(j)

não atingimento, em dois anos consecutivos ou três anos alternados, durante o prazo de
vigência das Debêntures, do ICSD consolidado mínimo de 1,20 (um inteiro e vinte
centésimos) (inclusive), a ser apurado pela Emissora e revisado pelos auditores
independentes em conformidade com a alínea (i) acima, exceto caso: (1) seja realizada
uma Oferta de Aquisição Obrigatória, nos prazos e condições do item 5.24 da Escritura
de Emissão, ou (2) a Oferta de Aquisição Obrigatória não possa ser realizada em virtude
de impedimento decorrente da legislação ou regulamentação em vigor no momento da
realização da Oferta de Aquisição Obrigatória. Para os efeitos desta alínea, (a) a
apuração do ICSD consolidado deverá ocorrer anualmente a partir do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme disposto acima, e não deverá
considerar os valores eventualmente depositados na Conta Complementação do ICSD
para fins de complementação nos termos da alínea (i) acima; (b) a publicação do anúncio
ou o envio de comunicado aos Debenturistas relativo à Oferta de Aquisição Obrigatória
deverá ser realizado em até 10 Dias Úteis contados da data em que for apurado o não
atingimento do ICSD consolidado mínimo pelo 2º ano consecutivo ou 3º ano alternado;

(k)

se for verificada a invalidade, nulidade ou inexequibilidade de qualquer dos Contratos de
Garantia, ou caso qualquer das Garantias venha a se tornar totalmente inválida, nula,
ineficaz, inexequível ou insuficiente, conforme determinado por decisão judicial, exceto
se: (i) no prazo de até 30 dias contados da verificação da referida invalidade, nulidade,
ineficácia, inexequibilidade ou insuficiência, seja constituída nova garantia nos exatos
termos e condições das Garantias e sobre os mesmos ativos onerados no âmbito da
Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia, em caso de vício sanável; ou (ii) caso
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não seja possível sanar o vício nos termos da alínea (i) acima, a Emissora e/ou as
Fiadoras constituam, no prazo de até 30 dias contados da verificação da referida
invalidade, nulidade, ineficácia, inexequibilidade ou insuficiência, novas garantias em
termos satisfatórios para os Debenturistas, conforme aprovado em Assembleia Geral de
Debenturistas nos termos da Cláusula Décima da Escritura de Emissão;
(l)

parceria, associação, joint venture ou qualquer acordo envolvendo o Projeto que (i)
restrinja os direitos da Emissora e/ou das SPEs em relação ao Projeto, incluindo à sua
construção, administração ou operação; e/ou (ii) que altere a participação direta ou
indireta da Emissora na totalidade das receitas decorrentes do Projeto, exceto se a
referida parceria, associação, joint venture ou acordo envolvendo o Projeto envolver
apenas a Emissora e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Emissora que
sejam controladoras das Fiadoras;

(m)

alteração do escopo e da finalidade do Complexo Boa Hora, exceto se (i) mediante a
prévia e expressa anuência da ANEEL, caso esta seja necessária nos termos da
legislação e regulamentação aplicáveis; e (ii) mediante anuência dos Debenturistas;

(n)

alienação e/ou constituição e/ou prestação pelas Fiadoras, de quaisquer ônus, gravames,
garantias e/ou qualquer outra modalidade de obrigação que limite, sob qualquer forma, a
propriedade, titularidade, posse e/ou controle sobre quaisquer ativos, bens e direitos de
qualquer natureza ou, ainda, garantias fidejussórias, exceto (i) em função de obrigações
regulatórias regulares junto à ANEEL, à CCEE e/ou ao Operador Nacional do Sistema
Elétrico - ONS; ou (ii) por garantias fidejussórias prestadas por uma Fiadora em garantia
de obrigações das demais Fiadoras; e

(o)

realização de outros investimentos pelas SPEs que não os relacionados ao Complexo
Boa Hora.

9ª Emissão de Debêntures
Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que acarretam o vencimento automático das
obrigações decorrentes da Escritura de Emissão:
i.

pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de
plano de recuperação extrajudicial, formulado pela Emissora e/ou por suas controladas,
diretas ou indiretas, cujo EBITDA Ajustado (conforme definido abaixo) represente valor
igual ou superior a 10% (dez por cento) do EBITDA Ajustado da Emissora (“Controladas
Relevantes”), independentemente de deferimento do respectivo pedido ou de sua
concessão pelo juiz competente do respectivo pedido;

ii.

extinção, liquidação ou dissolução da Emissora;

iii.

insolvência, pedido de auto-falência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou
decretação de falência da Emissora e/ou de suas Controladas Relevantes;

iv.

inadimplemento, 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;

v.

término, extinção, revogação ou transferência da concessão da Emissora, nos termos do
“Contrato de Concessão de Geração nº 92/99 – ANEEL”, celebrado, em 20 de dezembro
de 1999, entre a Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê (antiga razão social
da sociedade que a Emissora sucedeu por incorporação) e a Agência Nacional de
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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;
vi.

transformação do tipo societário da Emissora de sociedade por ações para qualquer
outro tipo socitário, inclusive transformação da Emissora em sociedade limitada, nos
termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;

vii.

declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigações financeiras
assumidas pela Emissora ou por suas Controladas Relevantes, no mercado local ou
internacional, em valor individual ou agregado igual ou superior a US$25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou equivalente em Real na data da
referida declaração de vencimento antecipado;

viii.

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, podendo, inclusive, o BNDESPAR aumentar, diminuir e/ou se desfazer de sua
participação acionária na Emissora, desde que a AES Corporation seja preservada como
acionista controlador (direto ou indireto) da Emissora, exceto se a operação tiver sido
previamente aprovada pelos Debenturistas reunidos, conforme o caso, em Assembleia
Geral de Debenturistas da Primeira Série e/ou Assembleia Geral Conjunta de
Debenturistas da Segunda e da Terceira Série, conforme respectivos quóruns previstos
nos subitens (i) e (ii) do item 10.9 abaixo;

ix.

qualquer cisão, fusão ou incorporação (inclusive incorporação de ações) da Emissora,
exceto (a) nos casos de operações realizadas entre a Emissora e sociedades, direta ou
indiretamente, controladas por, controladoras da, ou que estejam sob controle comum,
direto ou indireto, com a Emissora; ou (b) se a operação tiver sido previamente aprovada
pelos Debenturistas reunidos, conforme o caso, em Assembleia Geral de Debenturistas
da Primeira Série e/ou Assembleia Geral Conjunta de Debenturistas da Segunda e da
Terceira Série, conforme respectivos quóruns previstos nos subitens (i) e (ii) do item 10.9
abaixo;

x.

decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória,
contra a Emissora ou suas Controladas Relevantes, 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;

xi.

questionamento judicial, pela Emissora ou por qualquer de suas controladoras e/ou
controladas, sobre a validade e/ou exequibilidade desta Escritura de Emissão e/ou das
Debêntures;

xii.

se for verificada a invalidade, nulidade ou inexequibilidade desta Escritura de Emissão
e/ou das Debêntures;

xiii.

se houver alteração do objeto social da Emissora de forma a alterar as suas atividades
preponderantes, sem a prévia e expressa anuência dos Debenturistas reunidos,
conforme o caso, Debenturistas reunidos, conforme o caso, em Assembleia Geral de
Debenturistas da Primeira Série e/ou Assembleia Geral Conjunta de Debenturistas da
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Segunda e da Terceira Série, conforme respectivos quóruns previstos nos subitens (i) e
(ii) do item 10.9 abaixo;
xiv.

se a Emissora utilizar os recursos líquidos obtidos com a presente Emissão para fins
diversos do previsto no item Erro! Fonte de referência não encontrada. desta Escritura
de Emissão;

xv.

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 reunidos, conforme o caso, em Assembleia Geral de Debenturistas da
Primeira Série e/ou Assembleia Geral Conjunta de Debenturistas da Segunda e da
Terceira Série, conforme respectivos quóruns previstos nos subitens (i) e (ii) do item 10.9
abaixo;

xvi.

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 (a) com relação a mútuos celebrados entre a Emissora e
suas controladas, com prazo de vencimento de até 180 (cento e oitenta) dias; ou
(b) mediante a prévia e expressa anuência dos Debenturistas reunidos, conforme o caso,
em Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Série e/ou Assembleia Geral
Conjunta de Debenturistas da Segunda e da Terceira Série, conforme respectivos
quóruns previstos nos subitens (i) e (ii) do item 10.9 abaixo;

xvii.

expropriação, nacionalização, desapropriação ou qualquer meio de aquisição
compulsória, por qualquer autoridade governamental, da totalidade ou parte substancial
dos ativos da Emissora;

xviii.

redução de capital social da Emissora, exceto se (a) a operação tiver sido previamente
aprovada pelos Debenturistas, conforme disposto no artigo 174, parágrafo 3º, da Lei das
Sociedades por Ações; ou (b) for realizada para absorção de prejuízos; e

xix.

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 não
automático das obrigações decorrentes das Debêntures:

i.

descumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta
Escritura de Emissão (exceto pelas Obrigações Verdes cujo descumprimento acarretará
apenas a consequência prevista no item 2.6.5 acima) não sanada no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data 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;

ii.

(a) declaração de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo obrigatório,
conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (b) aprovação de
resgate ou amortização de ações; ou (c) realização de pagamentos a seus acionistas sob
obrigações contratuais. Em qualquer dessas hipóteses sempre que a Emissora estiver
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em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de
Emissão;
iii.

protesto de títulos contra a Emissora, ainda que na condição de garantidora, cujo valor
individual ou agregado 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 (a) a Emissora tiver comprovado que o protesto foi efetuado por erro ou
má-fé de terceiro ou era ilegítimo; (b) o protesto for cancelado; ou, ainda, (b) o protesto
tiver a sua exigibilidade suspensa por sentença judicial;

iv.

intervenção ou interrupção das atividades da Emissora por um período superior a 30
(trinta) Dias Úteis (a) 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 (b) 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 (a) e (b) acima de modo a afetar de forma
adversa e relevante a capacidade da Emissora em honrar seus compromissos
pecuniários da Emissão;

v.

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 (exceto pelas Declarações Verdes, cuja falsidade ou incorreção
acarretará apenas a consequência prevista no item 2.6.7 acima);

vi.

se a Emissora e/ou suas Controladas Relevantes 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; e

vii.

até a Data de Vencimento, a não observância, por 2 (dois) trimestres consecutivos, pela
Emissora, dos seguintes índices e limites financeiros (“Índices Financeiros”) verificados
trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados pela Emissora, 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 informações financeiras trimestrais
consolidadas da Emissora referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2019:
a) o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA Ajustado
(conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a 4,5 vezes; ou
b) o índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras
(conforme definidos abaixo) não poderá ser inferior a 1,25 vezes.
Onde:
“Aquisição de Ativos” significa uma aquisição, pela Emissora, direta ou indiretamente, de
qualquer participação societária, inclusive por meio de subscrição ou compra e venda de
valores mobiliários, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações. Para os fins
desta Escritura de Emissão, a Aquisição de Ativos será considerada como concluída
quando a participação societária em questão passar a ser contabilizada nas informações
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financeiras da Emissora, excluindo deste cálculo a dívida com entidade de previdência
privada.
“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, excluindo deste cálculo a dívida com entidade de previdência privada.
“Dívida” significa o somatório de (a) dos empréstimos e financiamentos com terceiros,
emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não, no mercado de capital local e/ou
internacional; e (b) do saldo líquido das operações da emissora evidenciados por
contratos de derivativos, desde que relacionadas ao item (a).
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. No caso de uma Aquisição de Ativos, o
cálculo e a verificação do Índice Financeiro deverá considerar o EBITDA Ajustado
proforma do ativo adquirido, consolidado com o da Emissora, relativo aos 12 (doze)
meses anteriores à data de liquidação da respectiva Aquisição de Ativos.
“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.
Caso seja editada nova lei, norma contábil ou ato normativo que altere as regras de
apuração contábil adotadas no Brasil e apresentadas nas informações financeiras
consolidadas da Emissora ao final de cada trimestre, que entre ou tenha entrado em vigor
a partir de 1º de Janeiro de 2019, incluindo mas não se limitando ao Pronunciamento
Técnico CPC 06 (R2) com correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS
16, tais alterações serão obrigatoriamente desconsideradas para fins de cálculo dos
Índices Financeiros, prevalecendo a regra contábil em vigor até 31 de dezembro de 2018.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há planos de recompra aprovados pela administração da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Exercício social 31/12/2018
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)
19.703

Quantidade adquirida
Quantidade alienada

0

0,00

19.700

2,46

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

Fator cotação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

78.812
0

0,00

78.800

2,46

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Descrição dos valores mobiliários

Quantidade (Unidades)

Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

12
0,000000%

Exercício social 31/12/2017
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

3

Quantidade adquirida

30.350

0,69

Quantidade alienada

10.650

2,76

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
19.703
0,002542%
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Preferencial

Preferencial Classe A

Movimentação

Descrição dos valores mobiliários

Quantidade (Unidades)

Quantidade Inicial

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

12

Quantidade adquirida

121.645

0,69

Quantidade alienada

42.845

2,77

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Fator cotação

0
78.812
0,006611%

Exercício social 31/12/2016
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

3

Quantidade adquirida

0

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)

12

Quantidade adquirida

0

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

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHIHUHQWHVDHVWHLWHPIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

15/05/2008

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
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 Valores Mobiliários de Emissão da
Companhia (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
A Companhia adota as regras estabelecidas na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM
358”), quanto à negociação de valores mobiliários de sua emissão. Sendo assim, as Pessoas Vinculadas são vedadas de negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia, incluindo operações com derivativos que envolvam valores mobiliários de emissão da
Companhia, nos períodos e condições descritos abaixo. A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão 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 CVM 358, capaz de
propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, com valores mobiliários. A
Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) site da
Companhia (ri.aestiete.com.br); (ii) site da CVM (www.cmv.gov.br); e (iii) site da B3 (www.b3.com.br).
Períodos de vedação e descrição
Nenhuma Pessoa Vinculada com acesso à informação privilegiada poderá negociar a qualquer
dos procedimentos de fiscalização tempo valores mobiliários de emissão da Companhia, independente de determinação do Diretor
de Relações com Investidores, antes que tal informação seja divulgada ao mercado. As Pessoas
Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários de emissão da Companhia nos seguintes
períodos: (i) no período de um mês que antecede o encerramento do exercício social, até a
publicação do anúncio que colocar à disposição dos acionistas as demonstrações contábeis
anuais da Companhia e demais documentos relacionados no artigo 133 da Lei das Sociedades
por Ações; (ii) durante o período de 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.
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20.2 - Outras informações relevantes

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
$V QRUPDV UHJLPHQWRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV UHODWLYRV j GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV TXH D
&RPSDQKLD DGRWD HVWmR GHVFULWRV QD VXD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 0DQXWHQomR GH 6LJLOR GH
,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVFRQIRUPHGLVSRVWDQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH  ³3ROtWLFD GH
'LYXOJDomR´ RX ³3ROtWLFD´  QRV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90 Q  GH  GH MDQHLUR GH 
FRQIRUPHDOWHUDGD ³,QVWUXomR&90´ HVXDVDOWHUDo}HVSRVWHULRUHV$3ROtWLFDGD&RPSDQKLD
IRLDSURYDGDHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHPDUoRGHHp
GHVWLQDGD DRV VHXV HYHQWXDLV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV DGPLQLVWUDGRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV H
SHVVRDV UHODFLRQDGDV TXH VLJQLILFD DV SHVVRDV TXH PDQWHQKDP RV YtQFXORV LQGLFDGRV D VHJXLU
FRPGLUHWRUHVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRFRQVHOKHLURVILVFDLVHPHPEURVGRVyUJmRV
FRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVGD&RPSDQKLDTXHWHQKDPDFHVVRDDWRRXIDWRUHOHYDQWHH
SHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVTXHPDQWHQKDPFRPDVSHVVRDVPHQFLRQDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHVRV
VHJXLQWHV YtQFXORV L  R F{QMXJH GH TXHP QmR HVWHMD VHSDUDGR MXGLFLDOPHQWH LL  R D 
FRPSDQKHLUR D H LLL TXDOTXHUGHSHQGHQWHLQFOXtGRQDGHFODUDomRDQXDOGRLPSRVWRGHUHQGD
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGD&RPSDQKLDWHPSRUREMHWLYRHVWDEHOHFHUGLUHWUL]HVHSURFHGLPHQWRVD
VHUHP REVHUYDGRV SHOD &RPSDQKLD H SHVVRDV D HOD YLQFXODGDV 3HVVRDV 5HODFLRQDGDV  QR TXH
WDQJH j GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH ³,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV´ RX ³,QIRUPDo}HV
3ULYLOHJLDGDV´ HDPDQXWHQomRGRVLJLORGH,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDV$3ROtWLFDIRLHODERUDGDQRV
WHUPRV GD OHJLVODomR DSOLFiYHO $WUDYpV GHOD D &RPSDQKLD DVVXPH R FRPSURPLVVR GH GLYXOJDU
LQIRUPDo}HV GH PDQHLUD RSRUWXQD FRQVLVWHQWH H FRQILiYHO HP FRQVRQkQFLD FRP DV H[LJrQFLDV
OHJDLV YLVDQGR R DFHVVR HTXkQLPH jV ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV GD &RPSDQKLD D WRGRV RV
VHJPHQWRVGDFRPXQLGDGHLQYHVWLGRUDHPHUFDGRHPJHUDO
$V3HVVRDV5HODFLRQDGDVGHYHUmRDGHULUPHGLDQWHDDVVLQDWXUDGRWHUPRGHDGHVmRj3ROtWLFDGH
'LYXOJDomRRXUHDOL]DUDGHVmRHOHWU{QLFDSRUPHLRGHVLVWHPDHVSHFtILFR
&DVR D &RPSDQKLD QR FXUVR GH TXDOTXHU QHJRFLDomR RX GLVFXVVmR GH DVVXQWRV D HOD
UHODFLRQDGRVPDQWHQKDFRQWDWRHGrFRQKHFLPHQWRGH,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDVD
WHUFHLURV TXH QmR VHMDP FRQVLGHUDGRV 3HVVRDV 5HODFLRQDGDV SRGHUi H[LJLU GH WDLV WHUFHLURV D
DVVLQDWXUDGHXPWHUPRGHFRQILGHQFLDOLGDGHQRVWHUPRVGR$QH[R,,j3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
$ 3HVVRD 5HODFLRQDGD TXH WLYHU FRQKHFLPHQWR GH ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH GHYHUi VHPSUH TXH
YHULILFDUDRPLVVmRQDVXDGLYXOJDomRUHODWDUDLUUHJXODULGDGHSRUHVFULWRDR'LUHWRUGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHQDKLSyWHVHGRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWLJRGD,QVWUXomR
&90  1D KLSyWHVH GH GHFRUULGRV FLQFR GLDV ~WHLV GD GDWD HP TXH IRL UHDOL]DGD D UHIHULGD
FRPXQLFDomR HQmRVHFRQILJXUDQGRDGHFLVmRGHPDQWHUVLJLORWRPDGDQDIRUPDGRDUWLJRGD
,QVWUXomR &90   D 3HVVRD 5HODFLRQDGD FRQVWDWDU D RPLVVmR GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV QR FXPSULPHQWR GH VHX GHYHU GH FRPXQLFDomR H GLYXOJDomR D SHVVRD YLQFXODGD
VRPHQWH VH H[LPLUi GH UHVSRQVDELOLGDGH SHOD RPLVVmR GH GLYXOJDomR GH ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH
FDVRDFRPXQLTXHLPHGLDWDPHQWHj&90
$ FRPXQLFDomR GH ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV j &90 H jV %ROVDV GH 9DORUHV GHYH VHU IHLWD
LPHGLDWDPHQWH SRU PHLR GH GRFXPHQWR HVFULWR GHVFUHYHQGR GHWDOKDGDPHQWH D ,QIRUPDomR
5HOHYDQWH GH IRUPD FODUD H SUHFLVD HP OLQJXDJHP DFHVVtYHO DR S~EOLFR LQYHVWLGRU LQGLFDQGR
DLQGD VHPSUH TXH SRVVtYHO RV YDORUHV HQYROYLGRV H RXWURV HVFODUHFLPHQWRV TXH D &RPSDQKLD
HQWHQGHUQHFHVViULR
$ ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH GHYH VHU GLYXOJDGD DR S~EOLFR SRU PHLR GH DQ~QFLR QR PtQLPR HP XP
GRVVHJXLQWHVFDQDLVGHFRPXQLFDomR L MRUQDLVGHJUDQGHFLUFXODomRXWLOL]DGRVUHJXODUPHQWHSDUD
WDOILPSHOD&RPSDQKLDRX LL SHORPHQRVXPSRUWDOGHQRWtFLDVFRPSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGH
FRPSXWDGRUHVTXHGLVSRQLELOL]HHPVHomRGLVSRQtYHOSDUDDFHVVRJUDWXLWRDLQIRUPDomRHPVXD
LQWHJUDOLGDGH2DQ~QFLRGLYXOJDGRQDIRUPD L PHQFLRQDGDSRGHFRQWHUDGHVFULomRUHVXPLGDGD
,QIRUPDomR5HOHYDQWHGHVGHTXHLQGLTXHHQGHUHoRQDLQWHUQHWRQGHHVWHMDGLVSRQtYHODGHVFULomR
FRPSOHWD GD ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH HP WHRU QR PtQLPR LGrQWLFR DR WH[WR HQYLDGR j &90 H jV
%ROVDVGH9DORUHV
6HPSUH TXH IRU YHLFXODGD ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH SRU TXDOTXHU PHLR GH FRPXQLFDomR LQFOXVLYH
LQIRUPDomR j LPSUHQVD RX HP UHXQLmR GH HQWLGDGHV GH FODVVH LQYHVWLGRUHV DQDOLVWDV RX FRP
S~EOLFRVHOHFLRQDGRQR%UDVLORXQRH[WHULRUD,QIRUPDomR5HOHYDQWHVHUiSUHFHGLGDRXGLYXOJDGD
VLPXOWDQHDPHQWH j &90 jV %ROVDV GH 9DORUHV HQWLGDGH GR PHUFDGR GH EDOFmR RUJDQL]DGR HP
TXHRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDVHMDPQHJRFLDGRVHDRS~EOLFRLQYHVWLGRUHPJHUDO
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
7RGDV DV ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV GD &RPSDQKLD VHUmR FHQWUDOL]DGDV QD SHVVRD GR 'LUHWRU GH
5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV R TXDO p UHVSRQViYHO SHOD FRPXQLFDomR H GLYXOJDomR GDV PHVPDV
4XDOTXHU 3HVVRD 5HODFLRQDGD TXH WHQKD FRQKHFLPHQWR GH DWRV RX IDWRV TXH SRVVDP FRQILJXUDU
,QIRUPDomR 5HOHYDQWH GHYHUi SURFHGHU j FRPXQLFDomR LPHGLDWD GRV PHVPRV SRU HVFULWR DR
'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV 3DUD ILQV GH RULHQWDomR VHPSUH TXH KRXYHU G~YLGD D
UHVSHLWRGRFDUiWHUGH,QIRUPDomR3ULYLOHJLDGDRX5HOHYDQWHGHGHWHUPLQDGDLQIRUPDomRGHYHVH
HQWUDUHPFRQWDWRFRPR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD
$V3HVVRDV5HODFLRQDGDVGHYHPJXDUGDUVLJLORDFHUFDGH,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDVRX5HOHYDQWHV
jVTXDLVWHQKDPDFHVVRDWpTXHWDLV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVVHMDPGLYXOJDGDVDRPHUFDGREHP
FRPR ]HODU SDUD TXH VHXV VXERUGLQDGRV H WHUFHLURV GH VXD FRQILDQoD WDPEpP R IDoDP 'HVVD
PDQHLUD GHYHP DEVWHUVH GH GLVFXWLU ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV HP OXJDUHV S~EOLFRV 'D PHVPD
IRUPD DV 3HVVRDV 5HODFLRQDGDV VRPHQWH GHYHUmR WUDWDU GH DVVXQWRV UHODFLRQDGRV j ,QIRUPDomR
5HOHYDQWHFRPDTXHOHVTXHGHODWHQKDPQHFHVVLGDGHGHWHUFRQKHFLPHQWR
$YLRODomRjVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRQD,QVWUXomR&90HQRVGHPDLV
GLVSRVLWLYRV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV DSOLFiYHLV SRGHUi VXMHLWDU R LQIUDWRU D UHVSRQGHU SURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYRVDQFLRQDGRUHjDSOLFDomRSHOD&90GDVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQRDUWLJR
GD/HLQ L DGYHUWrQFLD LL PXOWD LLL VXVSHQVmRRXLQDELOLWDomRSDUDRH[HUFtFLR
GRVFDUJRVGHDGPLQLVWUDGRURXFRQVHOKHLURILVFDOGHFRPSDQKLDDEHUWDGHHQWLGDGHGRVLVWHPDGH
GLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRVRXGHRXWUDVHQWLGDGHVTXHGHSHQGDPGHDXWRUL]DomRRXUHJLVWUR
QD&90HRX LY SURLELomRSDUDDWXDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHPXPDRXPDLVPRGDOLGDGHVGH
RSHUDomRQRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRV
4XDOTXHU DSULPRUDPHQWR RX UHIRUPXODomR GD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GHYHUi VHU GHOLEHUDGD SHOR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H HQFDPLQKDGD j &90 H jV %ROVDV GH 9DORUHV 7DLV GHOLEHUDo}HV
HQWUHWDQWRQmRSRGHUmRRFRUUHUQDSHQGrQFLDGH,QIRUPDomR5HOHYDQWHDLQGDQmRGLYXOJDGDSHOD
&RPSDQKLD
$ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR SRGH VHU DFHVVDGD QRV VHJXLQWHV HQGHUHoRV L  VLWH GD &RPSDQKLD
ULDHVWLHWHFRPEU  LL VLWH GD&90 ZZZFPYJRYEU H LLL VLWH GD% ZZZEFRPEU 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
2DGPLQLVWUDGRUUHVSRQViYHOSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomRGDSROtWLFD
GHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVpR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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21.4 - Outras informações relevantes

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSHUWLQHQWHVDHVWHLWHPIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPD
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