AES TIETÊ ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.183.550
CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 15 de março de 2017, às 10h00, na Avenida Dr. Marcos

Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5.º andar, Sala Individual 2, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040
(“Companhia” ou “AES Tietê Energia”).
2.

CO N VO C AÇ ÃO E PR E S EN Ç A: Convocação realizada nos termos do estatuto social da

Companhia, presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Arminio Francisco Borjas Herrera, Julian Jose
Nebreda Marquez, Francisco Jose Morandi Lopez, Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, Krista Sweigart,
Franklin Lee Feder, Kazi Kamhul Hasan, Luiz Pinguelli Rosa, Cláudio Jose de Oliveira Magalhães e Paulo
Roberto Robin Carvalho.
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra.

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
4.

O RD EM DO D I A: (i) deliberar sobre a 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não

conversíveis em ações, da espécie quirografária (“Debêntures”), em 2 (duas) séries, para distribuição
pública com esforços restritos de distribuição da Companhia, nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e
“Oferta”, respectivamente); e (ii) deliberar sobre a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos
os atos necessários ou convenientes à consecução da deliberação do item (i).
5.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada

a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
5.1. Tomaram conhecimento, nos termos informados pela Sr. Camila Abel Correia da Silva, profissional
indicada pela Companhia, de informações a respeito das Debêntures e da Oferta.
5. 2. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez, a 6ª

(sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas
séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da Companhia, nos termos da
Instrução CVM 476 (“Emissão”), com as características descritas a seguir, nos termos do “Instrumento
Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da AES Tietê
Energia S.A.” a ser celebrado pela Companhia e pelo Agente Fiduciário (conforme abaixo definido)
(“Escritura de Emissão”): (i) Número da Emissão: a Emissão representa a 6ª (sexta) emissão de
Debêntures da Companhia; (ii) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de
R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) (“Valor Total da Emissão”), na Data de Emissão (conforme abaixo
definida); (iii) Número de Séries: a Emissão será realizada em 2 (duas) séries, no sistema de vasos
comunicantes, sendo que a existência de cada série e a quantidade de Debêntures emitidas em cada série
será definida conforme o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelas
instituições financeiras contratadas pela Companhia para estruturar e distribuir a Oferta (“Coordenadores”),
nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão e no Contrato de Distribuição (conforme abaixo
definido) (“Procedimento de Bookbuilding”). Não haverá quantidade mínima ou máxima de Debêntures ou
valor mínimo ou máximo para alocação entre as séries, observado que, qualquer uma das séries poderá
não ser emitida, caso em que a totalidade das Debêntures será emitida na série remanescente, nos termos
acordados ao final do Procedimento de Bookbuilding; (iv) Quantidade de Debêntures: serão emitidas
1.000.000.000 (um bilhão) de Debêntures, sendo que a quantidade de Debêntures a serem emitidas em
cada série será definida conforme demanda apurada por meio do Procedimento de Bookbuilding; (v) Valor
Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será, na Data de Emissão, de R$ 1,00 (um real)
(“Valor Nominal Unitário”); (vi) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do
artigo 58, caput, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), não contando com garantia real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da Companhia
como garantia aos titulares das Debêntures (“Debenturistas”) em caso de necessidade de execução judicial
ou extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão, e
não conferindo qualquer privilégio, especial ou geral, aos Debenturistas; (vii) Data de Emissão: para todos
os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 15 de abril de 2017 (“Data de
Emissão”); (viii) Tipo, Forma e Comprovação da Titularidade das Debêntures: as Debêntures serão
emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou cautelas e, para todos os
fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures, emitido pelo
Escriturador (conforme abaixo definido). Adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem
custodiadas eletronicamente na CETIP, será expedido, por esta, extrato em nome do Debenturista, que
servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; (ix) Conversibilidade: as Debêntures serão
simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (x) Prazo e Data de Vencimento:
ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e de

Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série, do Resgate Antecipado Facultativo da Segunda Série e
da Oferta Resgate Antecipado (conforme definições abaixo) das Debêntures previstas na Escritura de
Emissão, as Debêntures terão os seguintes prazos de vencimento: (a) as Debêntures da primeira série
(“Debêntures da Primeira Série”) terão prazo de vencimento de 5 (cinco) anos contados da Data de
Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de abril de 2022 (“Data de Vencimento da Primeira Série”); e (b)
as Debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série”) terão prazo de vencimento de 7 (sete)
anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de abril de 2024 (“Data de Vencimento
da Segunda Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento da Primeira Série, “Data de Vencimento”);
(xi) Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: as Debêntures serão depositadas (a) para
distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”),
administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”), sendo a distribuição
liquidada financeiramente por meio da CETIP; e (b) para negociação no mercado secundário por meio do
CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as
negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP. Não
obstante, as Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores
mobiliários entre investidores qualificados (conforme definidos no artigo 9-B da Instrução da CVM nº 539,
de 13 de novembro de 2013, conforme alterada), depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada
subscrição ou aquisição por Investidores Profissionais (conforme definidos na Escritura de Emissão),
conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e depois de observado o cumprimento, pela
Companhia, dos requisitos do artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures
deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis; (xii) Local de Pagamento: os
pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela
Companhia nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão serão realizados pela Companhia, (a)
no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração (conforme abaixo
definido) e aos Encargos Moratórios (conforme abaixo definido), e com relação às Debêntures que estejam
custodiadas eletronicamente na CETIP, por meio da CETIP; ou (b) para as Debêntures que não estejam
custodiadas eletronicamente na CETIP, por meio do Escriturador ou, com relação aos pagamentos que
não possam ser realizados por meio do Escriturador, na sede da Companhia, conforme o caso; (xiii) Forma
de Subscrição e de Integralização e Preço de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão
integralizadas à vista e em moeda corrente nacional, na “Data de Integralização”, qual seja, cada data em
que ocorrerá a subscrição e integralização das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda
Série, consideradas em conjunto, de acordo com as regras de liquidação financeira da CETIP, sendo que
o preço de subscrição das Debêntures (a) na primeira Data de Integralização (conforme abaixo definido),
será o seu Valor Nominal Unitário; e (b) nas Datas de Integralização posteriores à primeira Data de
Integralização, será o Valor Nominal Unitário, no caso das Debêntures da Primeira Série, ou o Valor
Nominal Unitário Atualizado (conforme abaixo definido), no caso das Debêntures da Segunda Série,

acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a data da primeira integralização das
Debêntures da Primeira Série ou das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, até a data da efetiva
integralização; (xiv) Atualização Monetária das Debêntures: o Valor Nominal Unitário das Debêntures
da Primeira Série não será atualizado monetariamente. O Valor Nominal Unitário das Debêntures da
Segunda Série será atualizado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”),
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), calculado de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por Dia Úteis (conforme definido na Escritura de Emissão), desde a primeira
Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série ou desde a última data de amortização das
Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, até a próxima data de amortização das Debêntures da
Segunda Série ou Data de Vencimento da Segunda Série, conforme o caso, sendo o produto da atualização
incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série automaticamente (“Atualização
Monetária da Segunda Série” e “Valor Nominal Unitário Atualizado”, respectivamente), e calculado de
acordo com a fórmula a ser indicada na Escritura de Emissão; (xv) Remuneração das Debêntures: (a)
Remuneração das Debêntures da Primeira Série: sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da
Primeira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, conforme o caso,
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas
médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extragrupo, na forma percentual ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no
informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de
spread ou sobretaxa a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo que o spread ou sobretaxa
máxima será equivalente a 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração da Primeira Série”), calculados sob o regime de capitalização
composta de forma pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização
das Debêntures da Primeira Série ou a data de pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira
Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. A Remuneração da
Primeira Série será calculada de acordo com a fórmula a ser indicada na Escritura de Emissão; (b)
Remuneração das Debêntures da Segunda Série: sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das
Debêntures da Segunda Série, incidirá juros remuneratórios prefixados correspondentes a um determinado
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o
Procedimento de Bookbuilding, sendo que o percentual máximo será equivalente a 1,40% (um inteiro e
quarenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida
exponencialmente à taxa interna de retorno do título Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (denominação
atual da antiga Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN B), com vencimento em 2024, baseada na cotação
indicativa divulgada pela ANBIMA, a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data
de realização do Procedimento de Bookbuilding (excluindo-se a data de realização do Procedimento de
Bookbuilding) (“Remuneração da Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração da Primeira Série,

“Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos,
desde a primeira Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série ou a data de pagamento da
Remuneração da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento. A Remuneração da Segunda Série será calculada de acordo com a fórmula a ser indicada na
Escritura de Emissão; (xvi) Amortização Programada: exceto no(s) caso(s) de pagamentos ocorridos em
decorrência de Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série, Resgate Antecipado Facultativo da
Segunda Série, de Oferta de Resgate Antecipado, de Amortização Extraordinária Facultativa (conforme
abaixo definida) e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures: (a) o Valor
Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será amortizado em 2 (duas) parcelas anuais iguais e
consecutivas, no 4º (quarto) e 5º (quinto) anos contados da Data de Emissão, conforme tabela a ser
indicada na Escritura de Emissão; e (b) o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda
Série será amortizado em 2 (duas) parcelas anuais iguais e consecutivas, no 6º (sexto) e 7º (sétimo) anos
contados da Data de Emissão, conforme tabela a ser indicada na Escritura de Emissão; (xvii) Pagamento
da Remuneração: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do Resgate Antecipado Facultativo da
Primeira Série, do Resgate Antecipado Facultativo da Segunda Série, da Amortização Extraordinária
Facultativa, da Oferta de Resgate Antecipado e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes
das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga
semestralmente para todas as séries, sem carência, a partir da Data de Emissão, no dia 15 (quinze) dos
meses de abril e outubro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de outubro de 2017 e, o
último, na Data de Vencimento aplicável; (xviii) Destinação dos recursos: os recursos captados por meio
da emissão das Debêntures serão utilizados para o refinanciamento do passivo da Companhia, com o
resgate antecipado facultativo total das debêntures da 2ª e 3ª emissões da Companhia (Códigos TIET12 e
TIET13) e da 2ª série da 4ª emissão da Companhia (Código TIET24); (xix) Amortização Extraordinária
Facultativa: A Companhia poderá, a partir do 13º (décimo terceiro) mês a contar da Data de Emissão,
amortizar antecipadamente até 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário ou do saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e/ou do Valor Nominal Unitário Atualizado das
Debêntures da Segunda Série, a seu exclusivo critério (“Amortização Extraordinária Facultativa”). O valor
a ser pago em relação a cada uma das Debêntures da Primeira Série será equivalente à parcela do Valor
Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou parcela do saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da Primeira Série, conforme o caso, a ser amortizada, acrescida: (a) da Remuneração da
Primeira Série proporcional ao mesmo percentual da parcela do Valor Nominal Unitário das Debêntures da
Primeira Série ou parcela do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, conforme
o caso, a ser amortizada, calculada sob o regime de capitalização composta de forma pro rata temporis
por Dias Úteis decorridos, desde a data de pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série
imediatamente anterior até a data do efetivo pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa; e (b)
de um prêmio aos Debenturistas incidente sobre o valor da Amortização Extraordinária Facultativa,

equivalente a um percentual ao ano pelo prazo remanescente das Debêntures da respectiva série,
conforme indicado abaixo, calculado de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão, e
acrescido dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data da efetiva amortização, se for o caso,
sendo certo que tal percentual será equivalente a: (b.1) 0,60% (sessenta centésimos por cento), caso a
Amortização Extraordinária Facultativa seja realizada entre o 13º (décimo terceiro) mês após a Data de
Emissão, inclusive, e o final do 18º (décimo oitavo) mês após a Data de Emissão, inclusive; (b.2) 0,50%
(cinquenta centésimos por cento), caso a Amortização Extraordinária Facultativa seja realizada entre o 19º
(décimo nono) mês após a Data de Emissão, inclusive, e o final do 24º (vigésimo quarto) mês após a Data
de Emissão, inclusive; ou (b.3) 0,30% (trinta centésimos por cento), caso a Amortização Extraordinária
Facultativa seja realizada entre o 25º (vigésimo quinto) mês após a Data de Emissão, inclusive, e a Data
de Vencimento da respectiva série, exclusive. O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures
da Segunda Série será equivalente à parcela do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da
Segunda Série a ser amortizada, acrescida: (a) da Remuneração da Segunda Série proporcional ao mesmo
percentual da parcela do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série a ser
amortizada, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização das Debêntures da
Segunda Série ou a última data de pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série até a
data do efetivo pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures; e (b) de um prêmio
calculado como a diferença, caso positiva, entre (i) o valor determinado conforme a fórmula constante da
Escritura de Emissão e (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 da Amortização
Extraordinária Facultativa das Debêntures e dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data da
efetiva amortização, se for o caso; (xx) Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures: A Companhia
poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado total
ou parcial das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, com o consequente
cancelamento de tais Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas da Primeira Série e/ou a
todos os Debenturistas da Segunda Série, conforme o caso, sem distinção, assegurada a igualdade de
condições a todos os Debenturistas da Primeira Série e/ou a todos os Debenturistas da Segunda Série
para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e
condições previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”); (xxi) Resgate Antecipado
Facultativo Total: A Companhia poderá, a partir do 13º (décimo terceiro) mês a contar da Data de
Emissão, 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, conforme o caso (“Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série” e
“Resgate Antecipado Facultativo 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 calculado conforme fórmula constante de Escritura de Emissão, e acrescido (d) dos Encargos
Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate, se for o caso. O percentual do prêmio do
Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série será equivalente a: (1) 0,60% (sessenta centésimos por
cento), caso o Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série seja realizado entre o 13º (décimo terceiro)
mês após a Data de Emissão, inclusive, e o final do 18º (décimo oitavo) mês após a Data de Emissão,
inclusive; (2) 0,50% (cinquenta centésimos por cento), caso o Resgate Antecipado Facultativo da Primeira
Série seja realizado entre o 19º (décimo nono) mês após a Data de Emissão, inclusive, e o final do 24º
(vigésimo quarto) mês após a Data de Emissão, inclusive; ou (3) 0,30% (trinta centésimos por cento), caso
o Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série seja realizado entre o 25º (vigésimo quinto) mês após
a Data de Emissão, inclusive, e a Data de Vencimento da respectiva série, exclusive. 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 conforme fórmula constante da Escritura de Emissão 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; (xxii) Repactuação Programada: as Debêntures não serão objeto de repactuação programada;
(xxiii) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer valor
devido aos Debenturistas nos termos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, adicionalmente ao
pagamento da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização
das Debêntures da Primeira Série ou das Debêntures da Segunda Série ou a data de pagamento da
Remuneração da respectiva série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso, independentemente de aviso, notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata
temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa convencional,
irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”); (xxiv) Vencimento
Antecipado: as Debêntures estarão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado, a serem definidas na
Escritura de Emissão; (xxv) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de

oferta pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de
garantia firme de colocação para o Valor Total da Emissão, com intermediação dos Coordenadores, por
meio do MDA, administrado e operacionalizado pela CETIP, nos termos do “Instrumento Particular de
Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, em Série Única, da Espécie Quirografária, da 6ª
(Sexta) Emissão Pública com Esforços Restritos da AES Tietê Energia S.A.”, a ser celebrado entre a
Companhia e os Coordenadores (“Contrato de Distribuição”); (xxvi) Banco Liquidante e Escriturador: a
instituição prestadora de serviços de banco liquidante das Debêntures (“Banco Liquidante”) e a instituição
prestadora de serviços de escrituração das Debêntures, entre outras questões listadas em normas
operacionais da CETIP (“Escriturador”, sendo que as definições incluem qualquer outra instituição que
venha a suceder o Banco Liquidante e o Escriturador) será o Banco Bradesco S.A., instituição financeira,
com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Administrativo Cidade de Deus, s/nº,
Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12; (xxvii) Agente Fiduciário: a Companhia
nomeará e constituirá a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição
financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº
3.434, bloco, 07, sala 201 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 como agente fiduciário da
Emissão (“Agente Fiduciário”), com o propósito de representar os Debenturistas, observado o disposto na
legislação e instruções normativas da CVM; (xxviii) Demais características e aprovação da Escritura
de Emissão: as demais características e condições da Emissão de Debêntures serão especificadas na
Escritura de Emissão e negociadas diretamente pela Diretoria.
5.3. Autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização,
aperfeiçoamento e conclusão da Emissão e da Oferta, especialmente, mas não se limitando a, (i) contratar
os Coordenadores; (ii) contratar os prestadores de serviços necessários à realização da Emissão e da
Oferta, tais como o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante, o Escriturador e os assessores legais, a agência
de classificação de risco, entre outros; e (iii) negociar os termos e condições, celebrar todos os documentos
e praticar todos os atos necessários à efetivação da Emissão, incluindo, sem limitação, a Escritura de
Emissão, o Contrato de Distribuição e os demais documentos que irão compor a Emissão e a Oferta e seus
eventuais aditamentos, inclusive o aditamento à Escritura de Emissão o qual irá definir a taxa final da
Remuneração, o número de séries da Emissão e a quantidade de Debêntures a serem efetivamente
alocadas em cada série.
5.4. Ratificaram todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados às
deliberações acima, desde que estejam em conformidade com as informações e deliberações constantes
desta ata nos itens anteriores.

6.

EN C ER R AM E NT O : Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por

encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme
e assinada.
Barueri, 15 de março de 2017.
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