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AVISO LEGAL
Este material contém declarações prospectivas sobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações podem ser identificadas com palavras como “acredita”, “pode”,
“poderia”, “seria”, “possível”, “será”, “deveria”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “antecipa”, “estima”, “potencial”, “perspectivas” ou “continua”, bem como essas
palavras em sua forma negativa, outros termos de significado semelhante ou o uso de datas futuras. Tais declarações apenas refletem as atuais expectativas dos
administradores da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”), não constituindo projeções formais ou guidance sobre os negócios da Companhia e não
devendo ser assim interpretadas por investidores. As declarações prospectivas aqui contidas estão sujeitas a incertezas e riscos, previstos ou não, que podem fazer
com que expectativas não se concretizem e resultados reais sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Este material também contém dados que
derivam de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações públicas e publicações do setor. Embora não haja elementos que evidenciem eventual imprecisão
dessas informações ou relatórios em qualquer aspecto relevante, os dados fornecidos por terceiros, pelo setor ou por outras publicações não foram verificadas de
forma independente. Este material contém, ainda, informações gerais resumidas sobre a Companhia, as quais não se pretende que sejam completas. Nenhuma
declaração ou garantia, expressa ou implícita, é prestada em relação à exatidão, imparcialidade ou abrangência das informações aqui contidas.
A Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer informação ou declaração prospectiva, estando as opiniões expressas
neste material sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A Companhia, suas subsidiárias, seus administradores, colaboradores, assessores ou representantes não serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive
investidores) por quaisquer (i) atos e/ou decisões negociais ou de investimento tomados com base nas informações e declarações aqui contidas; e/ou (ii) danos
decorrentes ou de qualquer forma direta ou indiretamente relacionados às informações aqui contidas.
Este material não constitui nem deve ser interpretado como se constituísse oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição, compra ou venda de quaisquer
valores mobiliários. De igual modo, este material não oferece nem deve ser interpretado como se oferecesse recomendação referente a investimento. Este material e
as informações nele contidas também não constituem a base de um contrato, negociação ou compromisso de qualquer espécie.

Este material e seu conteúdo são informações exclusivas de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou de qualquer outra forma divulgados ou
distribuídas, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Companhia.
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Quem é a
AES Tietê e
qual o seu
propósito

UMA DAS LÍDERES EM GERAÇÃO RENOVÁVEL NO BRASIL
Investindo há 20 anos no Brasil, por meio de atuação
diligente e trajetória limpa
Sempre em busca de expansão, com estratégia de
crescimento apoiada por tecnologia de ponta e altos

padrões de compliance
Contribuição para uma matriz energética sustentável
para continuar criando cada vez mais valor aos seus

acionistas
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CRESCIMENTO ALIADO À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
PLATAFORMA ÚNICA DE ATIVOS RENOVÁVEIS

PRESENÇA GEOGRÁFICA

3,7 GW renováveis
Capacidade Instalada1

Tucano

BA

Novo ativo
eólico

R$6,0 bilhões
Market Cap2

Hidro: 2.658 MW – 12 ativos
MG

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

Solar: 294 MW – 2 ativos
Eólico: 386 MW – 1 ativo
Geração Distribuída: 16 MW

SP

Projeto de Tucano (eólico): 582 MW
Fases 1 e 2 em desenvolvimento: 3223 MW

+100% payout ratio
Prática consistente

7,4% dividend
yield em 2019

Fase 3: 260 MW

Nota: (1) Considera a totalidade do Complexo Eólico Tucano; (2) Em 17/04/2020 - R$ 15,06 /unit.
(3) AES Tietê tem 50% de participação na Fase 1 de Tucano
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SÓLIDO HISTÓRICO DE CRESCIMENTO RENOVÁVEL
HISTÓRICO DE CRESCIMENTO
Alto
Sertão II

Ouroeste

Guaimbê

Geração
Distribuída

Tucano

+1 GW de
capacidade limpa
adicionada

Tipo de Projeto

Operacional

Operacional

Greenfield

Greenfield

Greenfield

Ano

2017

2017

2018

2018

2019

Capacidade Instalada
(MW)

+386

+150

+16

+322

+144

12% de retorno
real médio¹

¹ Taxa interna de retorno a nível do projeto e alavancada
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Overview da
Oferta
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CONTEXTO
VISÃO GERAL DA PROPOSTA SUBMETIDA
▪
▪

▪
▪

No dia 01 de março a AES Tietê recebeu da Eneva uma oferta hostil de compra
da AES Tiete

FRENTES DE TRABALHO EXECUTADAS
Avaliações
financeiras

A Proposta era equivalente a aproximadamente R$16,74 por Unit
o

R$6,89 por Unit em caixa

o

0,2305x por Unit em ação da Eneva

Em 03 de março foi feita primeira reunião com o Conselho para discussão da
Proposta e convocada reunião para contratação de assessores
Em 19 de abril, o Conselho decidiu, de forma unânime, rejeitar a Proposta
▪

Foram efetuadas análises detalhadas e minuciosas da Proposta, incluindo
os materiais fornecidos pelos assessores da Eneva

▪

Decisão tomada após várias reuniões extraordinárias do Conselho de
Administração, com participação de seus assessores legais e financeiros,
bem como de executivos da Companhia – desde o recebimento da
proposta foram realizadas 11 reuniões do Conselho de Administração

Avaliação da
estrutura

•
•

•
•

Avaliação da AES Tietê e Eneva por diferentes metodologias (DCF, valor de
mercado, target price de analistas, múltiplos transações comparáveis,
múltiplos de negociação, entre outras)
Avaliação do potencial de sinergias e desinergias da transação

Entendimento da estrutura da oferta e impactos aos atuais acionistas de
AES Tietê
Avaliação das vantagens, desvantagens e riscos da estrutura proposta

Avaliação da
operação

•
•

Questionamentos e aprofundamento sobre as operações da Eneva
Tentativa de análises comprobatórias do volume e da vida útil das reservas
de gás da Eneva

Avaliação
estratégica

•
•

Avaliação dos méritos estratégicos da combinação de negócios
Avaliação das questões e potenciais impactos de ESG

Assessores
engajados
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LINHA DO TEMPO
Proposta Hostil de
Combinação de Negócios

Recebimento de carta da Eneva em
resposta à carta enviada em 05-Abr

Eneva submeteu proposta de
combinação com AES Tietê através
de Fato Relevante ao mercado

2º recebimento de
respostas: Q&A
feito em 25-Mar

Contratação de
assessores da transação

3ª solicitação de
informações e
esclarecimentos
adicionais à Eneva

1º recebimento de respostas:
Q&A feito em 12-Mar
12
Março

01
Março

13
Março

19
Março

25
Março

20
Março

30
Março

28
Março

02
Abril

1ª solicitação de informações
e esclarecimentos à Eneva

2ª Reunião entre AES
Tietê e executivos e
assessores da Eneva:
apresentação da
estrutura

Conselho de Administração decidiu, de
forma unânime, rejeitar a Proposta

30
Abril

11
Abril

05
Abril

2ª solicitação de
informações e
esclarecimentos
adicionais à Eneva
1ª Reunião entre AES
Tietê e executivos e
assessores da Eneva:
apresentação inicial dos
méritos da transação

Recebimento
minutas transação,
incluindo Protocolo
de Incorporação

Decisão do Conselho de
Administração da AES Tietê Energia

08
Abril

13
Abril

19
Abril

Nova comunicação formal à Eneva
sobre resposta recebida em 08-Abr
Envio de carta formal à Eneva: solicitação
de itens essenciais da transação
(protocolo, documentos, estudos, outros)

Prazo da proposta
Validade da proposta
original: 60 dias
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Análise da
oferta de
Eneva
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Porque
não
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AMBIENTE MACROECONÔMICO INCERTO
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FIT ESTRATÉGICO INEXISTENTE

1

Combinação com Eneva não agrega ao modelo único de negócios de AES Tietê

100% da capacidade instalada1 renovável

18%
3,7
GW

~100% do EBITDA renovável

Eólico

9%

Solar

74%

20% Eólico
R$ 1,0 8%
bi
72%

Hidro

Solar

~27% da capacidade instalada1 em carvão

27%

Gás natural

2,7 GW

~38% do EBITDA em ativos de E&P2
Outros
-8%

Carvão

32%

E&P

38%

Carvão

R$ 1,4
bi

73%

Hidro

38%

Gás natural

Uma das líderes no setor renovável com portfólio diversificado e complementar

Matriz energética com foco em térmica e carvão, contrária à estratégia da AES Tietê

Excelência comercial que otimiza o nível de contratação e a mitigação de riscos

Exposição a riscos relevantes e não mitigáveis intrínsecos ao modelo de negócios

Distribuição máxima de dividendos aos acionistas aliada a crescimento sustentável

Distribuição e investimentos limitados em função do elevado endividamento

Robusto perfil financeiro e estrutura de capital otimizada

Custo de capital superior devido a maiores riscos financeiros e operacionais

Sólido track-record de M&A e greenfield em renováveis com retornos superiores

Mercado de atuação com oportunidades limitadas de expansão

Fonte: AES Tietê; Eneva
Nota: (1) Considera a capacidade instalada dos ativos em construção, divulgada na apresentação de resultados de 2019 das
companhias; (2) Resultado de 2019
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RELAÇÃO DE TROCA NÃO ATRATIVA

2

Termos de troca propostos desconsideram o total potencial de AES Tietê
DIFERENÇAS NA PRECIFICAÇÃO

PRÊMIO INADEQUADO

MOMENTO OPORTUNISTA

Prêmio de aquisição implícito3

EV/EBITDA 20E (consenso de mercado)
11,0x

Preço anterior a oferta vs. target price de analista de mercado5

141%

18,8%

7,1x

31%
13%

1

Média de 4
transações
comparáveis

2

TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA ACIONISTAS DA ENEVA
R$ mm
2.751

1,4%

Utilização de balanço da AES
Tietê para financiar a transação

CONTRIBUIÇÃO DESBALANCEADA
%

R$ mm
Cap. instalada

6

57%

7

218
Acqusition finance proposto por
Eneva

Despesa financeira adicional em
2021E

NÃO CONSIDERA PLANO DE CRESCIMENTO DA AES TIETÊ

EBITDA 2020E

% da particip. na
entid. combinada

43%

43%
23%

57%
77%

R$1+ bi investidos em ativos e novos projetos até 2024
536
475
75
Expansão
73
Modernização
225
461
402
79
75
64
150
4 60
4 75
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E

Fonte: Factset; CapitalQ; CVM; Eneva; Banco Central do Brasil
Nota: (1) Termos da oferta de Eneva; (2) Preço de fechamento em 28/fev/20; (3) Preço médio ponderado por volume 30 dias anteriores ao
anúncio; (4) Transações públicas recentes envolvendo troca de controle; (5) Preço em 28/fev/20 vs. mediana do target prices dos analistas de
mercado; (6) Considera ativos em construção e já contratados; (7) Consenso de mercado
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A EVENTUAL COMBINAÇÃO SERIA VANTAJOSA APENAS
PARA A ENEVA
SINERGIAS LIMITADAS PARA A AES TIETÊ…
Plataforma diversificada de renováveis…
Estrutura operacional enxuta e eficiente…
Portfólio de longo-prazo com baixo custo de capital…
Planejamento financeiro adequado às necessidades de negócios…

Confiança na capacidade de execução e entrega de resultados…
Combinação poderia gerar potencial ágio relevante…

3

…E ENORMES OPORTUNIDADES PARA A ENEVA
…sem complementaridade na combinação com Eneva
…com espaço limitado para grandes sinergias de custos
…que se elevaria por exposição a ativos de maior percepção de risco
…sem incremento relevante em alavancagem financeira
…se for possível seguir com as iniciativas planejadas

…mas a estrutura proposta impossibilita a captura da sinergia
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SINERGIAS LIMITADAS E INCERTAS

3

As potencias sinergias são até 75% inferiores aos valores estimados pela Eneva
Sinergia

Visão Tendências Consultoria / Eneva

Valor para a
AES Tietê2 (R$ mm)

Visão AES Tietê

Valor para a
AES Tietê2 (R$ mm)

Financiamento da aquisição

• Montante (R$2,75 bi) por 10 anos sem nenhuma amortização de
principal

190 – 200

• Considera financiamento de aquisição proposto (R$2,75 bi), em
condições de mercado
• Utilização do balanço da AES Tietê para financiar a transação

110

Sinergias de custos e
despesas (SG&A)

• Estimativas de redução em funções de suporte, sem considerar
expertises específicas de renováveis necessárias após a combinação
• Redução de despesas O&M (baixa probabilidade de serem obtidas)

110 – 120

• Sinergia total em funções com redundância, parcial em funções
com expertise específica e nula em funções essenciais

50

Consumo de prejuízos
fiscais1

• Considera aceleração da dedutibilidade dos prejuízos fiscais
acumulados da Eneva (c.R$1,5 bi), pela incorporação dos resultados
da AES Tietê

40 – 75

Complementaridade /
gestão de negócios

• Considera encurtamento no prazo de contratação de energia para
suposta melhoria no preço médio de venda a mercado livre

30 – 40

Custo de capital

• Considera redução do custo de capital em função da
complementaridade dos portfólios e potencial entrada da empresa
no índice Ibovespa

90

Alavancagem adicional
na AES Tietê

• Combinação permitiria redução de riscos e alavancagem financeira
adicional na AES Tietê até 4x dívida líquida / EBITDA

240 – 310

Vencimento antecipado da
dívida da AES Tietê

• Não considerado

TOTAL

• AES Tietê não teve acesso à documentação de suporte para efetuar
a diligência apropriada e validar esta informação
• Não haveria eficiência na venda de energia já que estratégia da AES
Tietê consiste em aumentar (não diminuir) a exposição ao mercado
livre
• Sinergia teórica e desprovida de embasamento concreto, sendo
baseada em premissas subjetivas de potencial redução de beta e
estrutura de capital hipotética
• Potencial de alavancagem financeira adicional na AES Tietê já existe
independentemente da combinação com a Eneva

75 – 80
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.

• Refinanciamento das debêntures com cláusulas de vencimento
antecipado, onerando custos financeiros à AES Tietê
• Incerteza em relação a capacidade de refinanciamento de c.R$4 bi
em condições atuais de mercado

(25) – (30)

700 – 830

-70% a -75%

205 – 215

Fonte: AES Tietê; Eneva
Nota: (1) Net operating losses (prejuízos acumulados) da Eneva no valor de c.R$1,5 bi que poderiam ser acelerados através da incorporação da
AES Tietê; (2) Considera participação resultante de 22,6% da AES Tietê sobre a entidade combinada
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FRAGILIDADE DA ESTRUTURA DA OFERTA

4

Após fusão, nova companhia não conseguiria crescer nem pagar dividendos
em função do alto nível de alavancagem
▪

Dívida Líquida/EBITDA de companhias de geração (2019)

O financiamento da parcela caixa de R$2,75 bilhões é desafiador
no contexto econômico atual de instabilidade e escassez de
crédito

2,8x

2,8x

AES Tietê

Eneva

2,0x

▪

Risco de refinanciamento tendo em vista o vencimento
antecipado das debêntures da AES Tietê de ~R$ 4 bilhões

▪

Perfil de alavancagem elevada da entidade combinada
prejudicaria a estratégia de crescimento e impossibilitaria a
distribuição de dividendos por um período de ~2 anos

▪

Potencial risco de rebaixamento segundo a Fitch Ratings

1,3x

CESP

Engie

Múltiplo da
entidade combinada
estaria na faixa de
4,0 a 5,0 vezes,
muito acima da
média da indústria

“No entender da Fitch, a combinação da Tietê com a Eneva, se concluída da forma
proposta, levaria a alavancagem financeira consolidada das empresas para uma
faixa de 4,0 vezes a 5,0 vezes nos próximos dois anos — o que não é condizente com
o rating atual da Tietê. Pelo cenário-base assumido, que pode acarretar o
rebaixamento da classificação da emissora em um grau, a Eneva utilizará uma
combinação de caixa existente e nova dívida a ser emitida para efetuar o pagamento
aos acionistas da Tietê” (Fonte: Fitch Ratings)
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PERFIL DE ALTO RISCO
A troca de ações implica em riscos significativos para os acionistas da AES Tietê
ao aderir ao modelo de negócios mais arriscado da Eneva

1

Baixa visibilidade da capacidade de suprimento de gás no longo prazo, que é essencial para o
modelo de negócios da Eneva, devido aos compromissos de PPA e sua estratégia de crescimento

2

Imprevisibilidade do cenário de despacho traz um alto grau de incerteza na avaliação da
companhia

3

Incerteza e riscos associados à implementação da estratégia de crescimento e projetos da Eneva

4

Riscos ambientais, principalmente da atividade de E&P e usinas a carvão, que não se enquadram
no perfil de risco da AES Tietê

5

Oferta deveria incluir mecanismo aos acionistas de AES Tietê que desejam liquidez mas não queiram
exposição à entidade combinada
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COMBINAÇÃO NA CONTRAMÃO DA TENDÊNCIA ESG¹

6

Preocupações relevantes face ao perfil de ESG da Eneva, incompatível com as
diretrizes da AES Tietê e contrário à tendência mundial pela sustentabilidade
A matriz energética do mundo está se tornando mais sustentável²
0,2%

0,0%
2,2%

1,2%

74,9%

4,8%
2,4%

17,1%

15,8%
81,5%

18,5%
Renovável

25,1%
Renovável

2000

Empresas que adotaram praticas de ESG têm mostrado melhores retornos

Não Renováveis

CAGR
2,5%

Hidro

2,6%

Outras Renováveis

7,0%

Eólica

22,8%

Solar

41,5%

AES Tietê integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) desde 2007
350

Base 100 (Jan-11)
300

300

Rating ESG MSCI3

A
250

Nota ESG MSCI3

2018

6,7

▪ Alguns países já tributam as emissões de carbono. O risco do Brasil passar a adotar esta
prática não está refletido no valuation da Eneva

200

Companhias e investidores estão aderindo à sustentabilidade

150

155

Rating ESG MSCI3

CCC
Algumas companhias com comprometimento firme

Alguns investidores com comprometimento firme

100

Nota ESG MSCI3

0,4
50
jan-11 out-11

jul-12

abr-13 jan-14 out-14
MSCI Brazil

jul-15

abr-16 jan-17 out-17

jul-18

abr-19 jan-20

MSCI Brazil ESG Leaders

(1) ESG é a sigla para políticas voltadas para o Ambiental, Social e Governança, em inglês
(2) Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2019
(3) Fonte: MSCI Inc. e MSCI ESG Research LLC
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AMBIENTE MACROECONÔMICO INCERTO

7

Momento de crise desencadeada pelo Covid-19 não é propício para uma potencial
transação transformacional como essa
▪

Esse não é o momento para desfocar o Conselho e administração
da Companhia em uma transação de alto risco:
▪
▪

▪

Antes da
Proposta
(01/01/2020)

Atual
(17/04/2020)

∆Variação

Índice Ibovespa

115,6k

79,0k

(32%)

Índice S&P500

3.231

2.875

(11%)

VIX (Índice de Volatilidade)

13,8

38,2

176%

2,3%

(2,0%)

(413) Bps

R$4,02

R$5,23

(30%)

-1,1%

-4,1%

(304) Bps

Indicadores1,2

Alta alavancagem financeira que pode colocar em risco a
viabilidade da entidade combinada
Alta volatilidade do mercado torna incertos o financiamento
e fechamento da transação

O movimento está na contramão do mercado em um momento
que demanda preservação de capital e foco nas operações da
Companhia

PIB Brasil – 2020E
(% crescimento)

Câmbio BRL/USD Spot
Resultado Primário – 2020E
(% do PIB)

(1) Fonte para índices de mercado: Capital IQ
(2) Fonte para indicadores macro brasileiros: relatório FOCUS/BACEN
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Criação de valor
AES Tietê
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COMPROMISSOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE VALOR
CRESCIMENTO RENOVÁVEL
E DIVERSIFICAÇÃO

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

SUSTENTABILIDADE

Novos Projetos

Eficiência em Custos

Índices ESG

Incremento da capacidade
instalada em fontes limpas

Plataforma ajustada para
incremento de capacidade sem
aumento significativo de custos

Manutenção no ISE e das
melhores práticas de Governança
Corporativa

Satisfação do Cliente

Nível de retorno dos projetos

Continuidade do Negócio

+90% de média de satisfação dos
clientes
75% pontuação Net Promoter
Score

Spread acima da NTN-B consistente
com track record da AES Tietê

Aumento do duration da carteira
atual com PPAs de longo prazo
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NA CORRIDA DO MERCADO LIVRE, A AES TIETÊ ESTÁ NA FRENTE
A abertura do mercado traz empoderamento do
consumidor, maior competitividade, melhores tarifas de
energia e vasta possibilidade de novos negócios...

... e a AES Tietê possui vantagens competitivas que a
colocam na frente de outros players para atender ao
volume e formato desta nova demanda

Além da migração de novos consumidores, nos próximos 4 anos 81%
dos contratos do ACL vencerão, abrindo espaço para novos negócios
% Consumo de energia no Brasil

1

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

2

CRESCIMENTO RENOVÁVEL E DIVERSIFICAÇÃO

3

EFICIÊNCIA OPERACIONAL E FINANCEIRA

100,0%
Início da migração de
consumidores de baixa
voltagem após 2024

Liberação sob discussão
(Recomendação da CP 77/2019)

37,1%

Portaria MME 465/2019
(já definida)

37%
+ 12 MIL
CLIENTES

34,4%
33,5%

32,6%

2020
<500 kW

>500 e <1000 kW

2021
>1000 e <1500 kW

2022

2023
>1500 e <2000 kW

>2024
Atual ACL (>2000 kW)

Fonte: CCEE, MME, Thymos, BCG - 2019.
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A AES TIETÊ GARANTE SUA LIDERANÇA COM
INTELIGÊNCIA DE MERCADO BEST-IN-CLASS

1

Estrutura atual da Companhia assegura antecipação aos movimentos de mercado e gestão de risco da operação
GESTÃO ATIVA

COMERCIALIZADORA

NOVA FRENTE DE NEGÓCIO
NÍVEL DE CONTRATAÇÃO
Otimização do nível de contratação
do portfólio
SAZONALIZAÇÃO

Estratégia de sazonalização
desenhada para mitigação de riscos

POSTURA MAIS ATIVA E
PARTICIPATIVA NO MERCADO
RESPOSTA RÁPIDA ÀS MUDANÇAS
DE MERCADO

PRODUTOS CUSTOMIZADOS

SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES

1

AUTOPRODUÇÃO

2

PPA CORPORATIVO

3

ENERGIA CONVENCIONAL

4

GESTÃO DE ENERGIA

5

CERTIFICADO DE ENERGIA
RENOVÁVEL (I-RECS)

INOVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS COMO BASE PARA UMA ESTRUTURA ÁGIL DE ATENDIMENTO

23

PORTFÓLIO COMPLEMENTAR PERMITE
CUSTOMIZAÇÃO DE PRODUTOS E REDUZ VOLATILIDADE

2

Estrutura única de combinação de fontes complementares (hídrica e eólica) com atuação em diferentes
submercados (SE e NE) é essencial para se diferenciar dos demais competidores
Este formato de portfólio permite
que a Companhia entregue
produtos customizados...
•

Modulação (flat ou sazonal)

•

Submercado

•

Energia (convencional ou incentivada)

... e também se beneficie de
tendências do setor:

CORRELAÇÃO: -0,8

•

Separação do Lastro e Energia; e

•

PLD Horário
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ESTRUTURA DE CAPITAL SÓLIDA E EFICIÊNCIA DE CUSTOS
TRAZEM MAIOR RETORNO AOS ACIONISTAS
Robusta geração de caixa operacional (~R$1 bi em 2019) e
facilidade de acesso ao mercado suportam crescimento...

3

... e que, atrelado a uma estrutura eficiente de custos, traz mais
retorno aos acionistas

Novos Limites de Covenant

Plataforma Plug and Play

Novas dívidas com maiores limites de covenants (4,5x) para suportar crescimento

Estrutura de custo otimizada garante a adição de novas capacidades sem incremento
de custos na mesma proporção

Custos Competitivos

COGE e CSC

Uma estratégia de crescimento diligente e com contratos de longo prazo reduz
a volatilidade do portfólio e o custo de capital da empresa

Centro de Operação da Geração de Energia para gestão remota de todas a plantas e
implementação de um Centro de Serviços Compartilhados

Controlador Investment Grade

Manutenção das despesas

AES Corp se tornou uma Companhia Investment Grade em 2019

8 trimestres consecutivos de manutenção do nível de despesas
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A AES TIETÊ ESTÁ PREPARADA PARA AS NOVAS OPORTUNIDADES
DO SETOR E JÁ ATUA COMO PROTAGONISTA NO MERCADO
LIVRE
PIPELINE

Em 2019, a Companhia assinou dois PPAs de longo prazo
com grandes clientes C&I, que adicionarão + 322MW de
energia limpa ao portfólio a partir de 2022...

2,8 GW

1,5 GW

Eólico

Solar

COMPLEXO TUCANO
FASE 1

Contempla 260 MW remanescente do
pipeline do Complexo Tucano

FASE 2

•

155 MW de capacidade instalada

•

167,4 MW de capacidade instalada

•

Acordo firmado em novembro de
2019

•

Acordo firmado em dezembro de
2019

Clientes C&I

Duração:

Soluções
customizadas

15 anos
20 anos

•

Investimento de R$ 620 milhões

•

Investimento de R$ 670 milhões

•

PPA de 20 anos

•

PPA de 15 anos

•

Projeto - JV 50/50 (autoprodução)

•

Projeto 100% AES Tietê

PPAs de longo prazo
Energia limpa

•
•

DEMANDA MAPEADA DE CLIENTES ACL

Entrada em operação em 2022

1,4
GWm

Produto:

PPA Tradicional
Auto Produção

Entrada em operação em 2022
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EM SEU MODELO ÚNICO DE
NEGÓCIO, A AES TIETÊ É
CAPAZ DE IDENTIFICAR
TENDÊNCIAS DE MERCADO,
DESENVOLVER PIPELINE DE
PROJETOS RENOVÁVEIS E
ESTAR MUITO MAIS PRÓXIMA
DAS NECESSIDADES DE SEUS
CLIENTES
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Relações com Investidores
Av. das Nações Unidas, 12.495 – 12º andar
Brooklin Paulista – São Paulo – SP
CEP: 04578-000

RI.AESTIETE@AES.COM
+ 55 11 4197- 4925
RI.AESTIETE.COM
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