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Disclaimer
Esta apresentação (“Apresentação”) foi preparada pela AES Tietê Eólica S.A. (“AES Tietê”) com o único e exclusivo propósito de servir de suporte às apresentações a serem realizadas aos titulares das
debêntures (“Debenturistas”) da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, em duas séries, as quais foram
objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, da AES
Tietê (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), para fins de esclarecimentos acerca das alterações propostas pela AES Tietê de determinados termos e condições das
Debêntures, incluindo, mas não se limitando, a alterações de termos e condições do “Instrumento Particular de Escritura de 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Renova Eólica Participações S.A.”,
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em sessão de 16 de dezembro de 2014, sob o nº ED001590-8/000, conforme aditado (“Escritura de Emissão”) e do Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Administração de Contas e Outras Avenças (conforme definido na Escritura de Emissão).

As informações que formam o conteúdo deste documento são públicas, tendo sido preparadas e divulgadas pela AES Tietê ou obtidas de fontes públicas independentes, porém não foram objeto de
análise, revisão ou confirmação por terceiro independente, nem objeto de carta conforto emitida por auditores independentes ou opinião legal por assessores legais. Não é prestada nenhuma
declaração ou garantia sobre estas informações, de forma expressa ou implícita.

ESTE MATERIAL É CONFIDENCIAL, NÃO SENDO AUTORIZADA A SUA DISTRIBUIÇÃO E/OU ENTREGA FÍSICA A QUAISQUER TERCEIROS, E FOI PREPARADO COM FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE
INFORMATIVA, NÃO DEVENDO SER INTERPRETADO COMO UMA SOLICITAÇÃO OU OFERTA, PÚBLICA OU PRIVADA, REGISTRADA OU NÃO PERANTE A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, PARA
COMPRA OU VENDA DE QUAISQUER TIPOS DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA AES TIETÊ OU NELES REFERENCIADOS, OU, AINDA, COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE
INVESTIMENTO OU DESINVESTIMENTO EM REFERIDA COMPANHIA E NEM MESMO COMO UM ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE SOBRE UMA POTENCIAL OFERTA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA
AES TIETÊ.

A AES Tietê não assume qualquer obrigação e não se compromete em fornecer ao destinatário desta apresentação acesso a quaisquer informações adicionais, atualizar esta apresentação ou
qualquer parte de seu conteúdo, ou corrigir qualquer imprecisão em quaisquer dessas informações. Esta apresentação não contém e não tem propósito de conter todas as informações relevantes
sobre a AES Tietê ou sobre as alterações por ela propostas aos termos e condições previstos na Escritura de Emissão, Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Administração de Contas e
Outras Avenças e outros documentos relacionados à Emissão e à Oferta.

Esta apresentação pode conter perspectivas futuras sobre os negócios combinados da AES Tietê, caso as alterações propostas pela AES Tietê sejam implementadas, as quais devem ser consideradas
apenas como previsões informais, e não são e não devem ser interpretadas como uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Os Debenturistas devem estar cientes de que tais perspectivas
sobre o futuro estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a vários riscos, incertezas e fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da AES Tietê e de suas subsidiárias, os quais podem
fazer com que os resultados da AES Tietê apresentem variação material com relação aos resultados futuros, expressos ou implícitos, contidos em tais perspectivas. A AES Tietê, suas afiliadas, seus
diretores, agentes, funcionários ou gerentes não serão considerados responsáveis perante quaisquer Debenturistas ou terceiros (incluindo investidores) por qualquer investimento feito, ou decisão
de negócios tomada, com base nas informações e declarações contidas nesta apresentação, ou por qualquer dano direto ou indireto.

As informações e eventuais modificações propostas pela AES Tietê aos termos e condições das Debêntures constantes nesta apresentação não devem ser considerados como promessa e não têm
carácter definitivo ou vinculativo, sendo que podem estar sujeitos a alterações de qualquer tipo.



A AES Tietê



1 – Considera a totalidade do Complexo Eólico Tucano; 2 – data base 14 de Agosto de 2020
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Uma das maiores geradoras privadas do Brasil

Hidro: 2.658 MW – 12 ativos

Solar: 294 MW – 2 ativos

Eólico: 386 MW – 1 ativo

BA

SP

Tucano

Projeto de Tucano (eólico): 582 MW

Fases 1 e 2 em desenvolvimento: 3223 MW

Fase 3: 260 MW

Novo ativo 
eólico

MG

Geração Distribuída: 16 MW

PRESENÇA GEOGRÁFICA

PLATAFORMA ÚNICA DE ATIVOS RENOVÁVEIS

R$1,0 bi de EBITDA em 2019
11% 2017-2019 CAGR

3,7 GW renováveis 
Capacidade Instalada1

R$5,7 bilhões
Market Cap2

RATINGS
• Moody’s:  Nacional: Aa1.br 
• Fitch: Nacional: AA+ (bra)



Alto Sertão II



386 MW
Capacidade instalada

Caetité – Bahia
Localização do ativo

▪ Conclusão da aquisição em Agosto de 2017

▪ Previsibilidade de caixa: PPAs de 20 anos

• LER¹ 2010 (prazo até 2033)

• LEN² 2011 (prazo até 2035)

▪ 230 aerogeradores

▪ Fator de capacidade: 44%³

1 – Leilão de Energia de Reserva ; 2 – Leilão de Energia Nova; 3 – Considera P90

Alto Sertão II foi o primeiro ativo de fonte renovável adicionado 
ao portfólio da AES Tietê
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183,6 MW
Energia Assegurada
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Excelência na gestão de ASII
TURN AROUND

OPERAÇÃO INTEGRADA

▪ Incremento de 9% na disponibilidade das máquinas desde a aquisição

▪ Média de ~97.4% dos aerogeradores em operação em 2020, máxima de 98.2% em Maio

GESTÃO FINANCEIRA

▪ Redução do endividamento. Pré pagamento do FINEM em 2019

▪ ICSD de 2019 encerrou em 4.6x

1 - Centro de Operações

▪ Operação centralizada , automatizada e suporte técnico pelo COGE¹

▪ Monitoramento remoto garantindo agilidade e precisão na gestão do ativo
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Alto Sertão II em plena capacidade de operação

Fator de Disponibilidade Média (EAF %)

• Em 2020 atingimos disponibilidades superiores a 98% nos últimos meses

• Planejamento e ações da Dir. de Operações tem sido essenciais para melhora constante

✓ Revisão do planejamento e execução de manutenções

✓ Análises de falhas dos equipamentos 

✓ Auditorias pós Manutenções preventivas

✓ Melhoria do Planejamento de Manutenção e gestão de 
suprimentos

89,0

95,7 96,2
97,4

Ago-Dez
(2017)

2018 2019 2020

+9%

95,3

97,4

96,7

98,0

98,2

97,7

98,1

mai

Jan

jun

Feb

Mar

Apr

jul
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Atuação direta na ações de manutenção...



Destaques Financeiros



• Conjunto de ações comerciais e eficiência na gestão de recursos corroboram a melhora constante nos resultados da Cia

Lucro Líquido (R$ milhões)Ebitda (R$ milhões)

63 70 76

Margem (%)

209 207 207

2017¹ 20192018 -47
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65

20192017¹ 2018

Melhora significativa da Margem e Lucro Líquido
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Nota: 2017 considera resultado pré e pós aquisição. (ano full)



Perfil endividamento do projeto

• Redução significativa da alavancagem com pré-pagamento do FINEM em 2019

• ICSD apurado de 4,6x em 2019

Cronograma de Amortização (R$ milhões)2Endividamento Líquido (R$ milhões)¹

957

2018

170

2017

169

1.127

2019

912

1.081

168

Debêntures FINEM

36 38 34 22 20 17

2024202320222020 2021 2025
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1,3 1,6
4,6

ICSD (%)

1 Base dez/19 
2 Informações relativas ao principal



Proposta de aditamento
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Proposta

Maior segurança e eficiência ao Projeto Melhorias Propostas

✔ Manutenção das garantias do projeto

Fiança da AES Tietê

+

Eficiência Operacional e Financeira

Adição de Características Corporativas

Internalização das atividades de O&M

A

B

Permissão para realizar redução de capital, pagamento de 
dividendos, JSCP sem necessidade de anuência prévia dos 
Debenturistas¹

Ajuste da metodologia de cálculo do ICSD

Redução da Conta Reserva Debêntures para 1 PMT

Exclusão de Conta Reserva de O&M

Exclusão da previsão do Completion Financeiro do Projeto Renova 3

Melhorias operacionais do Cont. Cessão fiduciária e Adm de Contas

Realização de O&M por equipe própria preparada

Até o vencimento da dívida

Melhora da eficiência na operação do ativo com otimização de custos

A

B

1 Sem que seja caracterizado evento de vencimento antecipado das Debêntures



1
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2

3

4

Benefícios da internalização do O&M

>> Alongamento da vida útil do ativo

>> Alocação de recursos adequados à manutenção necessária e de forma imediata
>> Maior disponibilidade de equipes durante todos os turnos. Equipes multi-taskingMelhoria na alocação de equipes e recursos

>> Atuação imediata entre planejamento e execução
>> Eliminação de atividades de verificação e correção do operador atualExpertise AES

Ampliação do escopo de manutenções preventivas

Otimização dos Plano de Manutenção de curto a longo prazo

>> Manutenção de disponibilidade em altos níveis
>> Redução de gastos com ações corretivas



Backup



Alto Sertão II

Fonte Eólica

Leilão LER / LEN

Cidade / Estado Caetité / Bahia

# de Aerogeradores 230

Capacidade Instalada (MWac) 386

Garantia Física no Leilão (MWm) 191,3

Energia Contratada (MWm) 179,3

Garantia Física Atual (MWm) 183,6

Fator de Capacidade (%)¹ 44%

Ano do Leilão 2010 / 2011

Fim do PPA Set/33 - Dez/35

Fim da Autorização 2046 – 2047

Preço do PPA (R$/MWh)² 179,74

Índice de Atualização do PPA IPCA

Ajuste do PPA (mês) LEN: Jan / LER: Set

1 – Todos P90; 2 – Valores reais com base em junho/2020

Detalhes dos projetos
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Mecanismo de contrato

ANUAL
Energia gerada fora das bandas são liquidadas no anoseguinte:

• Acima de 130% da energia contratada: precificada à 70% do
preço de contrato (“PPA”)

• Abaixo de 90% da energia contratada: precificada em 115% do  PPA

QUADRIENAL
Superávit ou déficit é acumulado até o final do 4ºano:

• Superávit: pode ser transferido para o próximo
quadriênio, transferida para outras geradoras (que
tiveram projetos vendidos no mesmo leilão) é precificada  pelo
PPA

• Déficit, valorada à PPA

90%

100%

70% do PPA

115% do PPA

Energia  
contratada

130%

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Quadriênio

Energia é vendida no sistema, que depois a revendeaos  
distribuidores. Contratos de 20 anos de duração, mas  
quebrados em cinco períodos de verificação de 4 anos  

(“quadriênios).

100% do PPA

Nota: Mecanismo de contrato do LER 2010

LER 2010 – Leilão de Energia de Reserva (Fonte Eólica)
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Os limites das bandas têm uma queda de 10 p.p. ao anoe
depois voltam ao limite inicial:

• 1º ano: 130%

• 2º ano: 120%

• 3º ano: 110%

• 4º ano: 100%

• Menos de 90%: precificada pelo maior (PLD médio anualou  PPA) 
a ser estabelecido nos próximos 12 meses

QUADRIENAL

• Energia gerada entre 90% e 100%: déficit acumulado até o  final do 
4º ano é precificada pelo maior (PLD médioquadrienal  ou PPA). 
Reembolso em 12 meses.

90%

100%

PLD

PPA ou PLD
médio

110%

120%

130%

Energia  
contratada

Mecanismo de contrato

ANUAL
Superávit de energia dentro da banda é carregado para o ano  
subsequente como “crédito”. Se a geração ultrapassar o limiteda  
banda anual, a energia é liquidada àPLD.

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Quadriênio

Energia é vendida diretamente aos distribuidores.  Contratos 
possuem 20 anos de duração, mas são  quebrados em cinco 

períodos de verificação de 4 anos  (“quadriênio”). Neste caso, a 
liquidação que ocorre no finalnos  4 anos é determinada por escalas 

para cadaano.

Nota: Mecanismo de contrato do LEN 2011

LEN 2011 – Leilão de Energia Nova (Fonte Eólica)
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LER 2010 e LEN 2011 – Período quadrienal

LER

LEN

Quadriênio 1º 2º 3º 4º 5º

Início set/13 set/17 set/21 set/25 set/29

Término ago/17 ago/21 ago/25 ago/29 ago/33

Quadriênio 1º 2º 3º 4º 5º

Início jan/16 jan/20 jan/24 jan/28 jan/32

Término dez/19 dez/23 dez/27 dez/31 dez/35
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Phone: + 55 11 2195-7048
Fax: + 55 11 2195-1004

Estruturação Financeira

Av. das Nações Unidas, 12.495 - 12° andar
Cidade Monções – São Paulo – SP 
CEP: 04578-000

TESOURARIA.AESTIETE@AES.COM

+ 55 11 4197- 4700

WWW.AESTIETE.COM


