AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF N.º 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª (TERCEIRA) SÉRIE DA
4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES
A SER REALIZADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ADIADA PARA O DIA 25 DE MAIO DE 2017

Prezados senhores:
A Administração da AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“Companhia”), nos termos da Lei
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e
do estatuto social da Companhia, vem submeter à apreciação de V. Sas. a seguinte proposta, a
ser apreciada na Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Série da 4ª (Quarta)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até
3 (Três) Séries, para Distribuição Pública, da Companhia (“Assembleia Geral de Debenturistas”
e “4ª Emissão”, respectivamente), adiada por meio do Edital de Adiamento e Reconvocação
publicado em 11 de maio de 2017, a realizar-se, em segunda convocação, às 11 horas do dia 25
de maio de 2017, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Dr. Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, 939, 5.º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco
Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040 (“Proposta de
Administração”):
(I)
com relação às debêntures emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura
da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, em até 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública, da AES Tietê S.A.”, celebrado
em 09 de novembro de 2015, conforme aditado de tempos em tempos (“Debêntures” e
“Escritura de Emissão”, respectivamente):
(A)

alteração dos seguintes termos e condições das Debêntures 4ª Emissão:

(i)
alteração de parâmetros dos índices e limites financeiros a serem observados pela
Companhia no âmbito da 4ª Emissão, bem como das respectivas definições aplicáveis, de forma
que a Cláusula 6.1.2, alínea “e”, da Escritura de Emissão, passe a vigorar com a seguinte
redação:
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“6.1.2 Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento das
obrigações decorrentes das Debêntures, aplicando-se o disposto na Cláusula 6.3 abaixo, quaisquer dos
eventos previstos em lei e/ou quaisquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento:
(...)
(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
financeiras, sendo a primeira verificação realizada com base nas demonstrações financeiras 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; 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 (trinta e seis) 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 (trinta e seis) 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 (trinta e seis) 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 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.
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“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 (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;
(...)”
(ii)
alteração das Cláusulas 6.1.1, alíneas (a), (c), (g) e (j), e 6.1.2, alínea (g), da Escritura de
Emissão para substituir o termo “controladas” por “Controladas Relevantes”, que terá o
seguinte significado: as controladas, diretas ou indiretas, da Companhia cujo EBITDA Ajustado
(conforme definido na Escritura de Emissão) represente valor igual ou superior a 10% (dez por
cento) do EBITDA Ajustado da Companhia;
(B) celebração de aditamento à Escritura de Emissão, de forma a refletir os termos e condições
das Debêntures conforme item (A) acima; e
(C) autorização para que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas,
em conjunto com a Companhia, realize todos os atos necessários para a implementação das
deliberações tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas, incluindo, mas não se limitando, a
celebração do aditamento à Escritura de Emissão.
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(D) Considerando que as propostas apresentadas pela Companhia sejam aprovadas, os
Debenturistas deverão deliberar sobre a concessão ou não de um prêmio e seu valor, se for o
caso;
A Companhia avalia propor o prêmio de 0,15% flat. O racional deste prêmio está
baseado nos níveis de spread da emissão versus a marcação a mercado do secundário dos títulos.
Analisando a marcação ANBIMA, percebe-se que as debêntures negociam em média a 0-20bps
acima das NTNBs de mesmas durations, comparado a um spread de carrego de 330bps. Dessa
forma, a Administração entende que os papéis estão bem precificados e a Companhia reforça o
compromisso de manter um nível de alavancagem adequado e compatível com o segmento de
atuação, mas a flexibilização do índice se justifica de acordo com o plano de negócios da
Companhia. Adicionalmente, a 5ª Emissão de Debêntures, na qual os covenants já traduzem essas
alterações, apesar de ser uma Oferta ICVM476, com menor volume e, portanto, menor liquidez,
também negocia no mercado secundário no mesmo patamar de spread da 4ª Emissão, 0 a 20bps
sobre a NTNB.
Portanto, os 15bps se justificam para mobilizar as equipes dos investidores a analisarem
os pleitos, não havendo deterioração de risco das Debêntures se implementadas as propostas
sugeridas.
Por fim, a Administração ressalta que, em atendimento ao disposto na Instrução da
CVM nº 481 de 17 de dezembro de 2009, todos os documentos e informações relativos às
matérias a serem discutidas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas para
consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (http://www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores, em conformidade
com as disposições da Lei n.º 6.404/76 e regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.

Barueri, 11 de maio de 2017.

Francisco Jose Morandi Lopez
Diretor de Relações com Investidores
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