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PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 3' (TERCEIRA) EMISSÃO DE
DEB~NTURES SIMPLES, NÃo CONVERSIvEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA,
PARA DISTRIBUiÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA AES TIETÉ S.A.

ENTRE

AES TIETÊ

S.A.

Emissora

E

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Agente Fiduciário

19 DE MARÇO DE 2014
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PRIMEIROADITAMENTOAO INSTRUMENTOPARTICULARDE ESCRITURADA 3" (TERCEIRA)EMISSÃO DE
DEB~NTURESSIMPLES, NÃo CONVERSlvEISEM AÇÕES, DA ESPÉCIEQUIROGRAFÁRIA,EM SÉRIE ÚNICA,
PARADISTRIBUiÇÃOPÚBLICACOMESFORÇOSRESTRITOSDECOLOCAÇÃO,DA AES TIET~ S.A.

Pelo presente "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 33 (terceira) Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversiveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única,
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da AES Tietê SA" ("Primeiro
Aditamento"):
I.

como emissora e ofertante das Debêntures objeto desta Escritura de Emissão:
AES Tietê S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Avenida Dr. Marcos Penteado de
Ulhõa Rodrigues, nO939, 6° andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre 11 do Condomlnio
Castelo Branco Office Park, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Inscrita no Cadastro
Nacional
da Pessoa
Jurldica
do Ministério
da Fazenda
("CNPJ/MF")
sob o
nO02.998.609/0001-27,
neste ato representada
na forma do seu Estatuto Social
("Emissora"); e

11.

como agente fiduciário representando
a comunhão
("Debenturistas"
e, individualmente, "Debenturista"):

dos

titulares

das

Debêntures

Pentágono S.A. Distribuidora
De Tltulos e Valores Mobiliários,
instituição financeira
com sede na Avenida das Américas, nO 4.200, bloco 04, sala 514, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 17.343.682/0001-38,
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário").
CONSIDERANDO
(A)

(B)

(C)

QUE:

3

a 3 (terceira) emissão de debêntures simples, não converslveis em ações, da espécie
quirografária, em série única, de emissão da Emissora ("Emissão" e "Debêntures",
respectivamente), para oferta pública de distribuição pública com esforços restritos de
colocação das Debêntures, nos termos da Instrução da CVM n.° 476, de 16 de janeiro de
2009, conforme alterada ("Oferta" e "Instrução CVM 400"), e a celebração da Escritura de
Emissão (conforme abaixo definida) são realizadas com base na deliberação da reunião do
Conselho de Administração da Emissora realizada em 22 de janeiro de 2014 ("RCA"), cuja
ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") em
26 de fevereiro de 2014, sob o nO82.430/14-7, e será publicada no Diário Oficial do Estado
de São Paulo ("DOESP") e no jornal "Valor Econômico", a qual foi retificada e ratificada em
reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 25 de fevereiro de 2014
("RCA 2"), cuja ata foi protocolada na JUCESP em 11 de março de 2014, sob o nO
0.214.167/14-8, e será publicada no DOESP e no jornal "Valor Econômico", nos termos do
artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
("Lei das Sociedades por Ações"), e de acordo com o Estatuto Social da Emissora.
em 25 de fevereiro de 2014, a Emissora e o Agente Fiduciário celebraram o "Instrumento
3
Particular de Escritura da 3 (terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Converslveis
em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Colocação, da AES Tietê SA", o qual foi protocolado na JUCESP
em 11 de março de 2014, sob o nO0.214/194/14-0 ("Escritura de Emissão");
conforme previsto na Escritura de Emissão, foi realizado o Procedimento
no qual foi definida a taxa final da Remuneração;
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de Bookbuilding,
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(O)

as partes desejam aditar e consolidar a Escritura de Emissão para refletir o resultado do
Procedimento de Bookbuilding, conforme mencionado no Considerando (C) acima; e

(E)

as Debêntures ainda não foram subscritas e integralizadas, de modo que não se faz
necessária a realização de Assembleia Geràl de Debenturistas para aprovar as matérias
do presente Primeiro Aditamento.

vêm por esta e na melhor forma de direito aditar e consolidar a Escritura de Emissão, por meio do
Anexo I do presente Primeiro Adilamento, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:
Os lermos ulilizados neste Primeiro Adilamento, iniciados em letras maiúsculas, que estejam no
singular ou no plural e que não sejam definidos de outra forma neste Primeiro Aditamento, terão os
significados que lhes são atribui dos na Escritura de Emissão.
CLÁUSULA

PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO

E REQUISITOS

1.1. Esle Primeiro Aditamento é celebrado de acordo com as deliberações da RCA e da RCA 2.
1.2. Nos lermos do ilem 2.1.2.1 da Escritura de Emissão, esle Primeiro Aditamento
JUCESP.
CLÁUSULA

será inscrito na

SEGUNDA - ADITAMENTO

2.1. O item 2.1.1 da Escritura de Emissão passará a vigorar com a seguinte redação:
"2.1.1. Arquivamento
RCAe RCA2

na Junta Comercial do Estado de São Paulo e Publicaçêo das Atas da

2.1.1.1. A ata da RCA foi devidamente arquivada na Junla Comercial do Estado de São
Paulo ("JUCESP") em 26 de fevereiro de 2014, sob o nO82.430/14-7, e será publicada no
Diário Oficial do Eslado de São Paulo ("DOESP") e no jornal "Valor Econômico", e a ata da
RCA 2 foi protocolada na JUCESP em 11 de março de 2014, sob o nO0.214.167/14-8, e será
publicada no DOESP e no jornal "Valor Econômico", conforme disposto no artigo 62, inciso I,
e no artigo 289, da Lei das Sociedades por Ações."
2.2. O ilem 2.1.2. da Escritura de Emissão passará a vigorar com a seguinte redação:
"2.1.2. Inscrição desla Escritura de Emissão e seus Eventuais Aditamentos
2.1.2.1. Esla Escritura de Emissão foi protocolada na JUCESP em 11 de março de 2014, sob
o nO 0.214/194/14-0, de acordo com o artigo 62, inciso 11, e parágrafo 3°, da Lei das
Sociedades por Ações. Da mesma forma, o Primeiro Aditamento e eventuais outros
aditamentos a esla Escritura de Emissão serão arquivados na JUCESP."
2.2. O item 5.15.2. da Escritura de Emissão passará a vigorar com a seguinte redação:
"5.15.2. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário de cada uma das
Debêntures, conforme aplicável, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 108,20%
(cento e oito inteiros e vinle centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias
diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme abaixo
definido), calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponlvel
em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br)
("Taxa DI-Over"), conforme definido em
Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido) ("Remuneração"),
calculados de
forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a Data
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de Emissão ou a data de último pagamento da Remuneração, oque ocorrer por último, até a
data de seu efetivo pagamento, e pagos ao final de cada Perlodo de Capitalização
(conforme abaixo definido), de acordo com a seguinte fórmula:

J

= VNe x (FatorO/

- 1)

Sendo que:

J

=

valor unitário da Remuneração
devida em cada data de pagamento
Remuneração, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

da

VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, informado/calculado
com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
FatorOI = produtório da Taxa DI-Over, desde a Data de Emissão ou a data de
pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a
data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento,
apurado da seguinte forma:

FalorDI =

n(l+
k-I

TDIkX-LJ
100

Sendo que:
n = número total de Taxa Ol-Over consideradas
um número inteiro;

na apuração do produtório, sendo "n°

p = percentual aplicado sobre a Taxa DI, informado com 2 (duas) casas decimais,
equivalente a 108,20 (cento e oito inteiros e vinte centésimos);
TOlk = Taxa Ol-Over, de ordem "k", expressa ao dia, calculada
decimais, com arredondamento, apurada da seguinte forma:

, = (DI--'

TDI,

100

)252

com 8 (oito) casas

"

+ l'

'

- 1

Sendo que:
Olk = Taxa DI-Over, de ordem "k", divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) Dia Útil
(overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais;
Observações:
(a) A Taxa Ol-Over deverá ser utilizada
casas decimais divulgado pela CETIP.

considerando

idêntico número

de

(\

P )
( I+TDI,x(b) O fator resultante da expressão
100 é considerado
(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento.
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(I+TDI,X )
(c) Efetua-se o produtório dos fatores
100 ,sendo que a cada fator
acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais,
aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último
considerado.
(d) Estando os fatores acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI"
com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento."
2.3. O item 6.1.2 passará a vigorar com a seguinte redação:
"6.1.2. No ãmbito da Oferta, foi realizado, pelos Coordenadores, o procedimento de coleta
de intenções de investimento, sem recebimento de reservas e sem lotes mínimos ou
máximos, para verificação, junto aos Investidores Qualificados,
da demanda pelas
Debêntures em diferentes níveis de taxa de juros ("Procedimento
de Bookbuilding"),
de
forma a definir, de comum acordo com a Emissora, a sobretaxa final da Remuneração, tendo
sido observado o disposto no artigo 3° da Instrução CVM 476. O resultado do Procedimento
de Bookbui/ding foi ratificado por meio de aditamento á esta Escritura de Emissão, o qual
deverá ser inscrito na JUCESP, nos termos do item 2.1.2.1 acima, sem necessidade de nova
aprovação societária pela Emissora ou de realização de Assembleia Geral de Debenturistas,
nos termos da RCA e da RCA 2."
CLÁUSULA

TERCEIRA - DECLARAÇÕES

DA EMISSORA

3.1. A Emissora, neste ato, reitera todas as obrigações assumidas e todas as declarações
prestadas na Escritura de Emissão, que se aplicam a este Primeiro Aditamento, como se aqui
estivessem transcritas.
CLÁUSULA

QUARTA - RATIFICAÇÃO

4.1. Todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão que não tiverem sido alterados
por este Primeiro Aditamento permanecem válidos e em pleno vigor.

CLÁUSULA

QUINTA - DISPOSiÇÕES

GERAIS

5.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Primeiro
Aditamento. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exerclcio de qualquer direito,
faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Debenturistas em razão de
qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou
remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordãncia com tal
inadimplemento,
nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações
assumidas pela Emissora neste Primeiro Aditamento ou precedente no tocante a qualquer outro
inadimplemento ou atraso.
5.2. O presente Primeiro Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, salvo na
hipótese de não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula Primeira supra, obrigando
as partes por si e seus sucessores.
5.3. Caso qualquer das disposições deste Primeiro Aditamento venha a ser julgada ilegal, inválida
ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,
comprometendo-se
as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que, na
medida do posslvel, produza o mesmo efeito.
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5.4. O presente Primeiro Aditamento e as Debêntures constituem titulo executivo extrajudicial, nos
termos do artigo 585, incisos I e 11,do Código de Processo Civil, e as obrigações nelas encerradas
estão sujeitas a execução especifica, de acordo com os artigos 632 e seguintes, do Código de
Processo Civil.
5.5. Este Primeiro Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.
CLÁUSULA

SEXTA - FORO

6.1. Fica eleito o foro central da Comarca da Capital da Cidade do São Paulo, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões porventura oriundas deste
Primeiro Aditamento.
E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Primeiro Aditamento a Emissora e o
Agente Fiduciário em 3 (três) vias de igual forma e teor e para o mesmo fim, em conjunto com as 2
(duas) testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, 19 de março de 2014.

{restante da página deixado intencionatmente
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[Página de assinaturas do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3
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Nome:

Cargo~

AES TIETÊ S.A.
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Nome:
Cargo:

Paulo Camillo Penna
Vice-f'residenle Rei. Institucionais,
Comunicaçao e Suslentabilidade
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INSTRUMENTOPARTICULARDE ESCRITURADA 3' (TERCEIRA)EMISSÃO DE DEB~NTURESSIMPLES, NÃo
CONVERSlvEISEM AÇÕES, DA ESPÉCIEQUIROGRAFÁRIA,EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUiÇÃOPÚBLICA
COMESFORÇOSRESTRITOSDECOLOCAÇÃO,DA AES TIET~ S.A.
Pelo presente "Instrumento Particular de Escritura da 38 (terceira) Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversiveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública
com Esforços Restritos de Colocação, da AES Tietê S.A." ("Escritura de Emissão"):
como emissora e ofertante das debêntures objeto desta Escritura de Emissão ("Debêntures"):
111.

AES TIET~ S.A, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Avenida Dr. Marcos Penteado de
UlhOa Rodrigues, nO 939, 6° andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre 11do Condominio
Castelo Branco Office Park, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro
Nacional
da Pessoa Juridica
do Ministério
da Fazenda
("CNPJ/MF")
sob o
nO02.998.609/0001-27,
neste ato representada
na forma do seu Estatuto Social
("Emissora"); e

como agente fiduciário representando
e, individualmente, "Debenturista"):
IV.

a comunhão dos titulares das Debêntures ("Debenturistas"

PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORADE TITULOSE VALORES MOBILIÁRIOS,instituição financeira
com sede na Avenida das Américas, 4.200, bloco 4, sala 514, Barra da Tijuca; na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente
Fiduciário").

sendo, a Emissora e o Agente Fiduciário doravante designados,
individual e indistintamente, como "Parte",

em conjunto, como "Partes" e,

vêm por esta e na melhor forma de direito firmar a presente Escritura de Emissão, que será regida
pelas seguintes cláusulas e condições.
Os termos aqui iniciados em letra maiúscuJa, estejam no singular ou no plural, terão o significado a
eles atribuldo nesta Escritura, ainda que posteriormente ao seu uso.
CLÁUSULA

PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO

1.1.
A emissão das Debêntures objeto da presente Escritura de Emissão ("Emissão") e a oferta
pública de distribuição das Debêntures com esforços restritos de colocação, nos termos da
Instrução
da CVM .nO476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme
alterada
("Oferta'"
e
"Instrução CVM 476", respectivamente) são realizadas com base na deliberação da Reunião do
Conselho de Administração da Emissora realizada em 22 de janeiro de 2014 ("RCA"), .a qual foi
retificada e ratificada em reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 25 de
fevereiro de 2014 ("RCA 2"), nos termos do artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades
por Ações") e de acordo com o
Estatuto Social da Emissora.

CLÁUSULA

SEGUNDA - DOS REQUISITOS

2.1. A Emissão e a Oferta serão realizadas com observãncia dos seguintes requisitos:
2.1.1.

Arquivamento

na Junta Comercial

do Estado de São Paulo e Publicação

das Atas da
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RCAeRCA2
2.1.1.1. A ata da RCA foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
("JUCESP") em 26 de fevereiro de 2014, sob o nO82.430/14-7, e será publicada no Diário Oficial
do Estado de São Paulo ("DOESP") e no jornal "Valor Econômico", e a ata da RCA 2 foi
protocolada na JUCESP em 11 de março de 2014, sob o nO0.214.167/14-8, e será publicada no
DOESP e no jornal "Valor Econômico", conforme disposto no artigo 62, inciso I, e no artigo 289, da
Lei das Sociedades por Ações.
2.1.2.

Inscrição

desta Escritura

de Emissão

e seus Eventuais

Aditamentos

2.1.2.1. Esta Escritura de Emissão foi protocolada na JUCESP em 11 de março de 2014, sob o nO
0.214/194/14-0, de acordo com o artigo 62, inciso 11, e parágrafo 3°, da Lei das Sociedades por
Ações. Da mesma forma, o Primeiro Aditamento e eventuais outros aditamentos a esta Escritura
de Emissão serão arquivados na JUCESP.
2.1.3.

Registro

para Distribuição

2.1.3.1. As Debêntures serão devidamente registradas para distribuição no mercado primário por
meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MOA"), administrado e operacionalizado pela
CETIP S.A - Mercados Organizados ("CETIP"), sendo a distribuição liquidada financeiramente por
meio da CETIP.
2.1.4.

Registro

para Negociação

e Custódia

Eletrônica

2.1.4.1. As Debêntures serão registradas para negociação no mercado secundário por meio do
CETIP21 - Tltulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela CETIP,
sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na
CETIP.
2.1.4.2. Não obstante o disposto no item 2.1.4.1 acima, as Debêntures somente poderão ser
negociadas nos mercados regulamentados
de valores mobiliários depois de decorridos 90
(noventa) dias corridos de sua subscrição ou aquisição por cada Investidor Qualificado, conforme
disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e depois do cumprimento, pela Emissora, dos
requisitos do artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá
sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
2.1.5.

Dispensa

de Registro

na CVM

2.1.5.1. A Oferta está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, de que
trata o artigo 19 da Lei nO6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei do Mercado
de Capitais"), nos termos do artigo 6° da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de
valores mobiliários com esforços restritos de colocação.
2,1.6. Dispensa
de Registro
na ANBIMA Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA")

Associação

Brasileira

das

Entidades

dos

2.1.6.1. Diante da ausência de regulamentação especifica do Conselho de Regulação e Melhores
Práticas da ANBIMA, nos termos do artigo 9°, 91°, do Novo Código ANBIMA de Regulação e
Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários ("Novo
Código ANBIMA"), a presente Emissão está dispensada do registro mencionado no artigo 1°, 920
do Novo Código ANBIMA.
CLÁUSULA

TERCEIRA - OBJETO SOCIAL DA EMISSORA

12

~~

,

3.1.
A Emissora tem por objeto social (i) estudar, planejar, projetar, construir e operar sistemas
de produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia, resultante do aproveitamento
de rios e outras fontes de energia; (ii) estudar, planejar, projetar, construir e operar barragens de
acumulação, eclusas e outros empreendimentos, destinados ao aproveitamento múltiplo das águas
e de seus leitos e reservatórios; (iii) estudar, projetar, executar planos e programas de pesquisa e
desenvolvimento de novas fontes e vetores de energia, diretamente ou em cooperação com outras
entidades; (iv) prestar todo e qualquer serviço, observando o que dispõe o "Contrato de Concessão
de Uso de Bem Público para Geração de Energia Elétrica" e de acordo com o disposto no artigo
13, 11 do Estatuto Social da Emissora; e (v) participar em outras sociedades como sócia, acionista
ou quotista.
CLÁUSULA QUARTA - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
4.1.
Os recursos Iiquidos obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados
integralmente á realização da 2a amortização da la (primeira) emissão de debêntures da Emissora.
CLÁUSULA QUINTA - CARACTERíSTICAS

DA EMISSÃO E DAS DEBÊNTURES

5.1.

Número da Emissão

5.1.1.

A presente Emissão representa a 3a (terceira) emissão de debêntures da Emissora.

5.2.

Número de Séries

5.2.1.

A Emissão será realizada em série única.

5.3.

Valor Total da Emissão

5.3.1. O valor total da Emissão será de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ("Valor
Total da Emissão"), na Data de Emissão.
5.4.

Quantidade de Debêntures

5.4.1.

Serão emitidas 30.000 (trinta mil) Debêntures.

5.5.

Banco Liquidante

e Escriturador

Mandatário

5.5.1. Ilaú Unibanco S.A., prestará os serviços de banco liquidante da Emissão
Liquidante").
5.5.2. Itaú Corretora de Valores S.A., prestará os serviços de escriturador
Debêntures ("Escriturador Mandatário").
5.6.

("Banco

mandatário das

Data de Emissão

5.6.1. Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 20 de março de
2014 ("Data de Emissão").
5.7.

Valor Nominal Unitário das Debêntures

5.7.1. O valor nominal unitário das Debêntures será de R$10.000,00 (dez mil reais) ("Valor
Nominal Unitário"), na Data de Emissão.
5.8.

Conversibilidade
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5.8.1.

As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora.

5.9.

Forma e Comprovação

de Titularidade

5.9.1. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escriturai, sem emissão de cautelas
elou certificados, sendo que para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será
comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador Mandatário. Adicionalmente, será reconhecido
como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela CETIP em nome do
Debenturista, quando as debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP.
5.10.

Espécie

5.10.1. Nos termos do artigo 58, capul, da Lei das Sociedades por Ações, as Debêntures serão da
espécie quirografária, não conferindo qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, e sem
qualquer segregação de bens da Emissora, em particular para garantir os Debenturistas em caso
de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Emissora decorrentes das
Debêntures e desta Escritura de Emissão.
5.11.

Prazo de Subscrição

5.11.1. As Debêntures poderão ser subscritas, a qualquer tempo, a partir da data de inicio de
distribuição das Debêntures, observado o disposto no artigo 8°, 32°, da Instrução CVM 476.
5.12.

Forma de Subscrição

e Integralização

e Preço de Integralização

o

preço de subscrição das Debêntures será seu Valor Nominal Unitário, acrescido da
Remuneração, conforme definido abaixo, calculada pro rala lemporis desde a data da Emissão até
a data da efetiva subscrição e integralização, podendo ser colocadas com ágio ou deságio, a ser
definido, se for o caso, no ato de subscrição das respectivas Debêntures. A integralização será à
vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com as regras de liquidação
financeira da CETIP.
5.13.

Prazo e Data de Vencimento

5.13.1. As Debêntures terão prazo de vencimento de 6 (seis) anos, contados da Data de Emissão,
vencendo-se, portanto, em 20 de março de 2020 ("Data de Vencimento"),
ressalvadas as'
hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures previstas na Cláusula
Sétima e nos itens 5.15.6 e 5.18 abaixo, respectivamente.
5.14.

Amortização

do Principal

5.14.1. Sem prejulzo dos pagamentos em decorrência do resgate antecipado e do vencimento
antecipado das Debêntures previstos nos itens, 5.15.6 e 5.18 desta Cláusula Quinta e na Cláusula
Sétima abaixo, respectivamente, o Valor Nominal Unitário de cada uma das Debêntures será
amortizado em três parcelas anuais e consecutivas, a partir do 48° (quadragésimo oitavo) mês de
vigência das Debêntures, contado da Data de Emissão, conforme tabela a seguir:
Data de Amortização
Debêntures

Definição da fração do Valor
Nominal Unitário Atualizado das
Debêntures
33,33%
33,33%
33,34%

das

20 de marco de 2018
20 de marco de 2019
20 de marco de 2020
5.15.

Atualização

Monetária

do Valor Nominal Unitário e Remuneração
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5.15.1. O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente.
5.15.2. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário de cada uma das
Debêntures, conforme aplicável, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 108,20% (cento
e oito inteiros e vinte centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos
DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme abaixo definido), calculadas e
divulgadas diariamente pela CETlP, no informativo diário disponivel em sua página na Internet
(htlp:l/www.cetip.com.br)
("Taxa DI-Over"), conforme definido em Procedimento de Bookbuilding
(conforme abaixo definido) ("Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa, pro
rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Emissão ou a data de último pagamento
da Remuneração, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento, e pagos ao final
de cada Periodo de Capitalização (conforme abaixo definido), de acordo com a seguinte fórmula:

J = VNe x (FatorDI - 1)
Sendo que:

J = valor

unitário da Remuneração
devida em cada data de pagamento
Remuneração, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

da

=

VNe
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, informado/calculado
com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

=

FatorDI
produtório da Taxa DI-Over, desde a Data de Emissão ou a data de
pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a
data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento,
apurado da seguinte forma,:

Fato,.DI =

n(,1+

TDlkXL,)
100

k-I

Sendo que:
n = número total de Taxa DI-Over consideradas
um número inteiro-;

na apuração do produtório, sendo "n"

=

p
percentual aplicado sobre a Taxa DI, informado com 2 (duas) casas decimais,
equivalente a 108,20 (cento e oito inteiros e vinte centésimos);

=

TDlk
Taxa DI-Over, de ordem "k", expressa ao dia, calculada
decimais, com arredondamento, apurada da seguinte forma: ,

com 8 (oito) casas

J

TDIk = (DIk + 1)252 -1
100

Sendo que:
Dlk

=

Taxa DI-Over, de ordem "k", divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) Dia Útil
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Observações:
(a) A Taxa DI-Over deverá ser utilizada considerando
casas decimais divulgado pela CETlP.
.

idêntico número de

p ,

( I+TDI,x-. -

(b) O fator resultante da expressão
100
(dezesseis)' casas decimais, sem arredondamento.

t

considerado

com 16

(I+TDI,.rL)
(c) Efetua-se o produtório dos fatores
100 , sendo que a cada fator
acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais,
aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último
considerado.
(d) Estando os fatores acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI"
com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.
5.15.2.1. Define-se "Período de Capitalização" como o intervalo de tempo que se inicia na Data
de Emissão (inclusive), no caso do primeiro Periodo de Capitalização, ou na data prevista para o
pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), no caso dos demais Perlodos de
Capitalização, e termina na data prevista do pagamento da Remuneração correspondente ao
periodo em questão (exclusive). Cada Perlodo de Capitalização sucede o anterior sem solução de
continuidade, até a Data de Vencimento, amortização, resgate antecipado e vencimento
antecipado das Debêntures, conforme o caso, nos termos desta Escritura de Emissão.
5.15.3. No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI-Over quando do pagamento de
qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão, será utilizada, em sua
substituição, a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI-Over conhecida até a data do
cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Emissora
quanto dos Debenturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI-Over.
5.15.4. Na ausência de apuração elou divulgação da Taxa DI-Over por prazo superior a 10 (dez)
Dias Úteis da data esperada para sua apuração elou divulgação, ou, ainda, no caso de sua
extinção ou impossibilidade de sua aplicação por imposição legal ou determinação judicial, o
Agente Fiduciário deverá convocar Assembleia Geral de Debenturistas (conforme definida abaixo)
para definir, de comum acordo com a Emissora, o novo parâmetro a ser aplicado, o qual deverá ser
aquele que melhor reflita as condições do mercado interbancário vigentes á época. A referida
Assembleia Geral de Debenturistas deverá ser convocada em até 5 (cinco) dias contados (i) do
primeiro Dia Útil subsequente ao término do prazo de 10 (dez) Dias Úteis, ou (ii) do primeiro Dia
Útil contado da data de extinção da Taxa DI-Over ou ainda de impossibilidade de aplicação da
Taxa DI-Over por imposição legal ou determinação judicial, conforme o caso. A Assembleia Geral
de Debenturistas de que trata este item 5.15.4 deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias
corridos da data de sua convocação. Até a deliberação sobre o novo parãmetro a ser utilizado para
o cálculo do valor de quaisquer obrigações pecuniárias previstas' nesta Escritura de Emissão,
conforme aplicável, será utilizada a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI-Over
divulgada oficialmente: não sendo devidas quaisquer compensações entre a Emissora e os
Debenturistas, quando (i) da deliberação do novo parâmetro de remuneração para as Debêntures
elou (ii) da divulgação posterior da Taxa DI-Over, o que ocorrer primeiro.
5.15.5. Caso a Taxa DI-Over venha a ser divulgada antes da realização da Assembleia Geral de
Debenturistas de que trata o item 5.15.4 acima, referida Assembleia Geral de Debenturistas nâo,
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será mais realizada, e a Taxa DI-Over, a partir da data de sua divulgação, passará a ser
novamente utilizada para o cálculo da Remuneração elou de quaisquer obrigações pecuniárias
previstas nesta Escritura de Emissão, conforme aplicável, sendo certo que até a data de
divulgação da Taxa DI-Over nos termos aqui previstos, quando do cálculo da Remuneração elou
de quaisquer obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura de Emissão, conforme aplicável,
será utilizada a última Taxa DI-Over divulgada oficialmente.
5.15.6. Caso, na Assembleia Geral de Debenturistas de que trata o item 5.15.4 acima, não haja
acordo sobre o novo parãmetro de remuneração das Debêntures entre a Emissora e os
Debenturistas representando, no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) do total das Debêntures
em Circulação (conforme abaixo definido), a Emissora deverá resgatar a totalidade das Debêntures
em Circulação, com seu consequente cancelamento, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos
contados da data da realização de referida Assembleia Geral de Debenturistas ou na Data de
Vencimento, o que ocorrer primeiro, pelo Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal,
Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data
de Emissão ou da última data de pagamento da Remuneração, o que ocorrer por último, até a data
do efetivo resgate, sem prejulzo do pagamento dos Encargos Moratórios (conforme abaixo
definido), quando for o caso e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora
nos termos desta Escritura de Emissão. Neste caso, para cada dia do periodo em que ocorra a
ausência de taxa para o cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura de
Emissão, conforme aplicável, será utilizada a fórmula estabelecida no item 5.15.2 acima,
observando-se a última Taxa DI-Over divulgada oficialmente.
5.15.7. O resgate descrito acima, assim como o pagamento das Debêntures a serem resgatadas,
serão realizados observando-se os procedimentos da CETIP, com relação ás Debêntures que
estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, elou do Escriturador Mandatário, com relação ás
Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na CETIP.
5.15.8. A CETIP e o Banco Liquidante e Escriturador Mandatário, quando as Debêntures não
estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP (CETIP21), deverão ser comunicados, por meio
de correspondência encaminhada pela Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, da realização do
resgate de que trata o item 5.15.6 acima, com no minimo, 2 (dois) Dias Úteis de antecedência.
5.16.

Pagamento

da Remuneração

5.16.1. Sem prejuizo dos pagamentos em decorrência do Resgate Antecipado Facultativo e
Vencimento Antecipado das Debêntures previstas nos itens 5.15.6 e 5.18 desta Cláusula Quinta,
bem como na Cláusula
Sétima abaixo, respectivamente,
a Remuneração
será paga
semestralmente a partir da Data de Emissão, todo dia 20 dos meses de setembro e março de cada
ano, sendo o primeiro pagamento em 20 de setembro de 2014 e o último pagamento na Data de
Vencimento.
5.17.

Repactuação

Programada

5.17.1. Não haverá repactuação programada das Debêntures.
5.18.

Resgate Antecipado

Facultativo

5.18.1. A partir do 24° (vigésimo quarto) mês, contado da Data de Emissão (inclusive), a Emissora
poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, promover o resgate antecipado de parte ou
totalidade das Debêntures em Circulação (conforme abaixo definido), com o consequente
cancelamento de tais Debêntures ("Resgate Antecipado
Facultativo").
O Resgate Antecipado
Facultativo estará sujeito ao atendimento das seguintes condições:
I.

a Emissora deverá comunicar os Debenturistas, o Agente Fiduciário, o Banco Liquidantj!', a
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CETIP e o Escriturador Mandatário acerca da realização do Resgate Antecipado
Facultativo, com, no mlnimo, 15 (quinze) Dias Úteis de antecedência. Tal comunicado
deverá conter os termos e condições do Resgate Antecipado Facultativo, que incluem, mas
não se limitam (i) a data do Resgate Antecipado Facultativo; (ii) se o Resgate Antecipado
Facultativo será total ou parcial, observado o disposto no inciso 111 abaixo; (iii) menção ao
Valor do Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido); e (iv) quaisquer
outras informações necessárias á operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo
("Comunicação de Resgate");

11.

o valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado
Facultativo será equivalente (i) ao seu respectivo Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro
rata temporis, no Periodo de Capitalização em questão até a data do efetivo pagamento do
, Resgate Antecipado Facultativo; (ii) aos Encargos Moratórios (conforme abaixo definido)
devidos e não pagos até a data do referido resgate, se for o caso; e (iii) ao prêmio
incidente sobre o somatório dos valores indicados nos subitens (i) e (ii) acima,
correspondente a (a) 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento), caso o Resgate
Antecipado Facultativo ocorra entre o 24° (vigésimo quarto) mês (inclusive) e o 36°
(trigésimo sexto) mês (exclusive) de vigência das Debêntures, contados da Data de
Emissão; (b) 1,00% (um por cento), caso o Resgate Antecipado Facultativo ocorra entre o
36° (trigésimo sexto) mês (inclusive) e o 48° (quadragésimo oitavo) mês (exclusive) de
vigência das Debêntures, contados da Data de Emissão; (c) 0,75% (setenta e cinco
centésimos por cento), caso o Resgate Antecipado Facultativo ocorra entre o 48°
(quadragésimo oitavo) mês (inclusive) e o 60° (sexagésimo) mês (exclusive) de vigência
das Debêntures, contados da Data de Emissão; e (d) 0,50% (cinquenta centésimos por
cento), caso o Resgate Antecipado Facultativo ocorra entre o 60° (sexagésimo) mês
(inclusive) de vigência das Debêntures, contados da Data de Emissão, e a Data de
Vencimento (exclusive) ("Prêmio") ("Valor do Resgate Antecipado Facultativo");

111.

caso a Emissora opte pelo Resgate Antecipado Facultativo parcial das Debêntures, então o
resgate será feito mediante sorteio, nos termos do artigo 55, 92°, da Lei das Sociedades
por Ações, a ser coordenado pelo Agente Fiduciário;

IV.

o pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente será realizado por meio da,
CETIP, com relação ás Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP,
ou por meio do
Banco Liquidante, com relação ás Debêntures que não estejam
custodiadas eletronicamente na CETIP; e

V.

com relação ás Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, o resgate
antecipado parcial será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais da
CETIP sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos
Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de
Debêntures a serem resgatadas, serão realizadas fora do âmbito da CETIP.

5.19.

Encargos Moratórios

5.19.1. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas
relativa ás Debêntures, nos termos desta Escritura de Emissão, os débitos em atraso ficarão
sujeitos a (i) juros de mora Calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo
pagamento, pela taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata temporis, sobre o montante
devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial e (ii) multa
moratória convencional, irredutlvel e não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor
devido e não pago ("Encargos Moratórios").
5.20.

Decadência dos Direitos aos Acréscimos
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5.20.1. Sem prejulzo do disposto no item 5.23 abaixo, o não comparecimento do Debenturista
para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias devidas pela
Emissora nas datas previstas nesta Escritura de Emissão ou em qualquer comunicação realizada
ou aviso publicado pela Emissora, nos termos desta Escritura de Emissão, não lhe dará direito ao
recebimento de qualquer acréscimo no periodo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe,
todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento ou pagamento, no
caso de impontualidade no pagamento.
5.21.

Direito ao Recebimento

dos Pagamentos

5.21.1. Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido pela Emissora aos Debenturistas nos
termos desta Escritura de Emissão aqueles que forem Debenturistas ao final do Dia Útil
imediatamente anterior à respectiva data de pagamento.
5.22.

Local de Pagamento

5.22.1. Os pagamentos a que fazem jus as Debéntures serão efetuados: (i) utilizando-se os
procedimentos
adotados pela CETIP para as Debêntures custodiadas eletronicamente
no
CETIP21; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente no
CETIP21: (a) na sede do Banco Liquidante; ou (b) conforme o caso, pela instituição financeira
contratada para este fim.
5.23.

Prorrogação

dos Prazos

5.23.1. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação
pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão até o dia subsequente em que os bancos estejam
abertos para expediente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Dia Útil"), se o
vencimento coincidir com dia em que não houver expediente comercial ou bancário no local de
pagamento das Debêntures, conforme mencionado acima, sem nenhum acréscimo aos valores a
serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados pela CETIP, hipótese
em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado
nacional, sábado e/ou domingo.
5.24.

Publicidade

5.24.1. Todos os atos e decisões relevantes decorrentes da Emissão que, de qualquer forma,
vierem a envolver, direta ou indiretamente, o interesse dos Debenturistas, a critério razoável da
Emissora, deverão ser publicados sob a forma de "Aviso aos Debenturistas" no DOESP e no jornal
"Valor Econômico", utilizados pela Emissora para efetuar as publicações ordenadas pela Lei das
Sociedades por Ações. A Emissora poderá alterar qualquer jornal acima por outro jornal de grande
circulação que seja adotado para suas publicações societárias, mediante comunicação por escrito
ao Agente Fiduciário e a publicação, na forma de aviso, no jornal a ser substituldo, nos termos do
parágrafo 3°, do artigo 289, da Lei das Sociedades por Ações, devendo os Debenturistas
verificarem com o Agente Fiduciário sobre a eventual alteração do jornal de publicação.
5.25.

Aquisição

Facultativa

5.25.1. A Emissora é facultado, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em Circulação no mercado,
por valor igualou inferior ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o
caso (devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras .da
Emissora), ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, desde que observadas as regras expedidas pela CVM, conforme o disposto no
parágrafo 3°, do artigo 55, da Lei das Sociedades por Ações e observado o disposto no artigo 13
da Instrução CVM 476, acrescido da Remuneração e dos Encargos Moratórios, estes últimos se for
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canceladas, devendo o cancelamento ser objeto de aditamento a esta Escritura de Emissão; (ii)
permanecer em tesouraria; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures
adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, nos termos deste item 5.25.1, se e
quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais Debêntures que
ainda estiverem em circulação.
5.26.

Imunidade Tributária

de Debenturistas

5.26.1. Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este
deverá encaminhar ao Banco Liquidante, com cópia para a Emissora, no prazo minimo de 15
(quinze) Dias Úteis antes da data prevista para quaisquer dos pagamentos relativos às
Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter
descontado dos seus rendimentos, decorrentes do pagamento das Debêntures de sua titularidade,
os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor.
5.26.2. O Debenturista que tenha apresentado documentação comprobatória de sua condição de
imunidade ou isenção tributária, nos termos do item 5.26.1 acima, e que tiver essa condição
alterada elou revogada por disposição normativa, ou por deixar de atender as condições e
requisitos porventura prescritos no dispositivo legal aplicável, ou ainda, tiver essa condição
questionada por autoridade judicial, fiscal ou regulamentar competente, ou ainda, que tenha esta
condição alterada e/ou revogada por qualquer outra razão que não as mencionadas neste item
5.26.2, deverá comunicar esse fato, de forma detalhada e por escrito, ao Banco Liquidante e
Escriturador Mandatário, com cópia para a Emissora, bem como prestar qualquer informação
adicional em relação ao tema que lhe seja solicitada pelo Banco Liquidante e Escriturador
Mandatário ou pela Emissora.
5.26.3. Mesmo que tenha recebido a documentação referida no item 5.26.1 acima, e desde que
tenha fundamento legal para tanto, fica facultado á Emissora depositar em juizo ou descontar de
quaisquer valores relacionados às Debêntures a tributação que entender devida, sem que esse
fato possa gerar pretensão indenizatória contra a Emissora ou o Banco Liquidante e Escriturador
Mandatário por parte de qualquer Debenturista ou terceiro.
5.27.

Aditamento

á Presente Escritura de Emissão

5.27.1. Quaisquer aditamentos a esta Escritura de Emissão ("Aditamentos") deverão ser firmados
pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, e posteriormente arquivados na JUCESP, de acordo com
o disposto no artigo 62, inciso li, e parágrafo 3° da Lei das Sociedades por Ações.
5.28'.

Direito de Preferência

5.28.1. Não haverá direito de preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas
da Emissora.
5.29.

Classificação

de Risco

5.29.1. A Moody's America Latina ("Agência de Classificação de Risco") foi contratada como
agência de classificação de risco para atribuir rating às Debêntures a serem emitidas no âmbito da
Oferta.
CLÁUSULA SEXTA - CARACTERisTICAS

DA OFERTA

6.1. Colocação e Procedimento de Distribuição
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6.1.1.
Nos termos do "Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Estruturação e
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da 3" (terceira) Emissão de Debêntures
Simples, Nao Converslveis em AçOes, da Espécie Quirografária, em Série Única, da AES Tietê
S.A." ("Contrato de Distribuição")
a ser celebrado entre a Emissora e os bancos coordenadores
da Emissão ("Coordenadores"),
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários, a Oferta, observado o Plano de Distribuição (conforme abaixo definido), será
realizada sob a coordenação dos Coordenadores, em regime de garantia firme de colocação para
o Valor Total da Emissão, de forma individual e não solidária, observados os procedimentos
previstos na Instrução CVM 476.
6.1.2.
NO ãmbito da Oferta, foi realizado, pelos Coordenadores, o procedimento de coleta de
intenções de investimento, sem recebimento de reservas e sem lotes mlnimos ou máximos, para
verificação, junto aos Investidores Qualificados, da demanda pelas. Debêntures em diferentes
níveis de taxa de juros ("Procedimento
de Bookbuilding"),
de forma a definir, de comum acordo
com a Emissora, a sobretaxa final da Remuneração, tendo sido observado o disposto no artigo 3°
da Instrução CVM 476. O resultado do Procedimento de Bookbuilding foi ratificado por meio de
aditamento á esta Escritura de Emissão, o qual deverá ser inscrito na JUCESP, nos termos do item
2.1.2.1 acima, sem necessidade de nova aprovação societária pela Emissora ou de realização de
Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da RCA e da RCA 2.
6.1.3.
Os Coordenadores organizarão a distribuição e colocação das Debêntures, observado o
disposto no Contrato de Distribuição e os procedimentos previstos na Instrução CVM 476, de forma
a assegurar: (i) que o tratamento conferido aos Investidores Qualificados seja justo e equitativo; e
(ii) a adequação do investimento ao perfil de risco dos respectivos clientes dos Coordenadores. O
plano de distribuição será fixado pelos Coordenadores, em conjunto com a Emissora, levando em
consideração suas relações com investidores e outras considerações de natureza comercial ou
estratégica dos Coordenadores e da Emissora ("Plano de Distribuição").
O Plano de Distribuição
será estabelecido mediante os seguintes termos:
.
I.

nos termos do artigo 4° da Instrução CVM 476 e do artigo 109 da Instrução da CVM
nO409, de 18 de agosto de 2004, coriformealterada
("Instrução CVM 409"), serão
considerados investidores qualificados para os fins da Oferta: (i) instituições financeiras;
(ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e
fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas fisicas ou jurldicas que possuam
investimentos financeiros em valor superior aR$300.000,00
(trezentos mil' reais) e que,
adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante
termo próprio; (v) fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores
qualificados, .sem prejuizo do disposto no inciso 111, subitem (ii) abaixo; (vi)
administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM,
em relação a seus recursos próprios; e (vii) regimes próprios de previdência social
instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios
("Investidores Qualificados");

11. os Coordenadores

poderão, no contexto dos esforços restritos de colocação das
Debêntures, acessar no máximo 50 (cinquenta) Investidores Qualificados, sendo posslvel
a subscrição das Debêntures por, no máximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados;

111. (i) os fundos de investimento cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo
gestor serão considerados como um único investidor para os fins dos limites previstos no
inciso 11 acima, conforme disposto no artigo 3°, parágrafo único, da Instrução CVM 476;
(ii) todos os fundos de investimento serão considerados Investidores Qualificados, ainda
que se destinem a investidores não qualificados, conforme disposto no artigo 4°, inciso I,
da Instrução CVM 476; e (iii) as pessoas naturais e jurídicas mencionadas no inciso I,
subitem (iv) acima, deverão subscrever, no ãmbito da Oferta, Debêntures no montante
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mlnimo de R$1.000.000,OO (um milhão de reais), conforme disposto no artigo 4°, inciso
li, da Instrução CVM 476;
IV.

não existirão reservas antecipadas,
subscrição das Debêntures;

nem fixação de lotes mlnimos ou máximos para a

V.

não será constituldo fundo de manutenção de Iiquidez e não será firmado contrato de
estabilização de preços com relação ás Debêntures; serão atendidos os clientes
Investidores Qualificados dos Coordenadores que desejarem efetuar investimentos nas
Debêntures, tendo em vista a relação dos Coordenadores com esses clientes, bem como
outros investidores, fundos de investimento, e pessoas fisicas e jurídicas, mesmo que
não sejam clientes dos Coordenadores, desde que tais investidores sejam Investidores
Qualificados, e assinem a Declaração de Investidor Qualificado (conforme abaixo
definido), nos termos do inciso VI abaixo;

VI.

no ato de subscrição e integralização das Debêntures, os Investidores Qualificados
deverão assinar "Declaração
de Investidor
Qualificado"
atestando, dentre outros,
estarem cientes de que (i) a Oferta não foi registrada na CVM, e (ii) as Debêntures estão
sujeitas a restrições de negociação previstas nesta Escritura de Emissão e na
regulamentação aplicável; e

VII.

os Coordenadores e a Emissora comprometem-se a não realizar a busca de investidores
por meio de lojas, escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou com a utilização
de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e páginas
abertas ao público na rede mundial de computadores, nos termos da Instrução CVM 476.

CLÁUSULA SÉTIMA - VENCIMENTO

ANTECIPADO

7.1.
Observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.1.2 abaixo, o Agente Fiduciário deverá declarar
antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura de Emissão e exigir o
imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, acrescido (i) da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de
Emissão até a data do efetivo pagamento; (ii) dos Encargos Moratórios, se houver; e (iii) de
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura de
Emissão, independentemente
de aviso, interpelação ou notificação, judicial ou extrajudicial' na
ciência da ocorrência das seguintes hipóteses (cada uma, um "Evento de Inadimplemento"):
(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;
(b)
extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de auto-falência, pedido de
falência não elidido no prazo legal ou decretação de falência da Emissora, ou de suas
controladas, diretas ou indiretas;
(c)
falta de pagamento, pela Emissora do Valor Total da Emissão, incluindo qualquer
parcela de amortização dei principal, nos termos do item 5.14 acima e/ou da Remuneração,
nas respectivas datas de vencimento previstas nesta Escritura de Emissão, não sanadas
no prazo de 1 (um) Dia Útil contados das respectivas datas de vencimento;
(d)
término, extinção ou transferência da concessão da Emissora para a exploração
de serviços de geração de energia ou ato de qualquer autoridade governamental com o
objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir,
compulsoriamente, a totalidade ou parte substancial dos ativos da Emissora;
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(e)
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;
(f)
declaração de vencimento antecipado de qualquer divida e/ou obrigações
financeiras da Emissora, ou de suas controladas, diretas ou indiretas, no mercado local ou
internacional em valor individual ou global igualou superior a US$25.000.000,00 (vinte e
cinco milhões de dólares norte-americanos) ou equivalente em Real;
(g)
alteração do controle acionário 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., como acionista da Emissora, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada
por Debenturistas representando,
no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) das
Debêntures em Circulação;
(h)
cisão, fusão ou incorporação, incluindo incorporação de ações, envolvendo a
Emissora, (i) para a qual não tenha sido obtida a anuência prévia dos Debenturistas
representando, no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação;
ou (ii) que não tenha sido assegurado o resgate das Debêntures para Debenturistas
dissidentes, nos termos do !i1 do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações;
0

(i)
decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza
condenatória, contra a Emissora, cujo valor total ultrapasse US$25.000.000,00 (vinte e
cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em Real, desde que a
Emissora não comprove o pagamento do referido valor ao Agente Fiduciário no prazo de
30 (trinta) Dias. Úteis a partir do referido pagamento, do referido valor total, nos prazos e
termos estabelecidos em referida decisão judicial transitada em julgado ou decisão arbitral
definitiva;

Ol
falta de cumprimento pela Emissora de (i) qualquer obrigação pecuniária que não
aquelas descritas na allnea (c) acima; e/ou (li) qualquer obrigação não pecuniária prevista
nesta Escritura de Emissão não sanada no prazo de 30 (trinta) dias 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 especifico;
(k)
declaração de dividendos acima do minimo obrigatório, conforme previsto no artigo
202 da Lei das Sociedades por Ações, sempre que a Emissora estiver em descumprimento
com qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão, no Contrato de
Distribuição e/ou nos demais documentos relacionados à Emissão e à Oferta;
(I)
protesto legitimo de titulos contra a Emissora, ainda que na condição de
garantidora, cujo valor individual ou global 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 (i) a Emissora tiver comprovado que o protesto foi
efetuado por erro ou má-fé de terceiro, (ii) o protesto for cancelado, ou ainda (iii) o protesto
tiver a sua exigibilidade suspensa por sentença judicial;
(m)
provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas, em qualquer aspecto material
relevante, quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora no ãmbito da
Oferta, que afetem de forma adversa esta Escritura de Emissão;
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(n)
redução do capital social da Emissora, sem o prévio consentimento
Debenturistas representando, no mlnimo, a maioria das Debêntures em Circulação;

de

(o)
interrupção das atividades da Emissora por um periodo superior a 30 (trinta) Dias
Úteis por falta das autorizações
e/ou licenças (inclusive ambientais)
relevantes,
necessárias para o exercicio de suas atividades, inclusive no caso de não obtenção das
renovações das licenças ora em andamento, de modo a afetar de forma adversa e
relevante, a capacidade da Emissora em honrar seus compromissos
pecuniários da
Emissão; e
(p)
Até 15 de maio de 2019 inclusive, a não observãncia, pela Emissora, dos
seguintes indices e limites financeiros ("Indices 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, a partir de 30 de junho de
2014, em até 15 (quinze) dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas
demonstrações financeiras:
i.

O indice obtido da divisão da Divida Liquida Financeira pelo EBITDA Ajustado,
(conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a 3,5x vezes; e

ii.

O indice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas
Financeiras (conforme definidos abaixo) não poderá ser inferior a 1,75x vezes.

Onde:
"Dívida Líquida Financeira" significa a Divida da Emissora em base consolidada de
acordo com o resultado trimestral contábil mais recente menos o caixa e aplicações
financeiras.
"Divida" 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 titulos, debêntures, notas, contratos derivativos
(e que não sejam celebrados para fim de proteção de flutuação de taxas de juros, moedas"
inflação ou preço de energia), ou instrumentos similares; (c) t()das as dividas de terceiros
garantidas por (ou em relação a qual o titular da divida tenha um direito, seja condicional
ou não, de ser garantido) qualquer õnus sobre bens detidos ou adquiridos pela Emissora,
tenha ou não a dívida garantida sido assumida; (d) todas as obrigações, condicionais ou
não, da Emissora na qualidade de parte de cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais;
e (e) 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.
"Despesas
Financeiras"
significam as despesas da Emissora em qualquer perlodo,
relacionadas ao total de juros incidentes no montante da divida 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 Divida; e
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(q)
A partir de 16 de maio de 2019, a nao observancia, pela Emissora, por 2 (dois)
trimestres consecutivos dos Indices 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, a partir de 30 de junho de 2019, em
até 15 (quinze) dias corridos após a divulgaçao á CVM das respectivas demonstrações
financeiras, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude das Debêntures.
7.1.1. A ocorrência de quaisquer dos Eventos de Inadimplemento indicados nas alíneas de (a) a
(i) do item 7.1 acima, nao sanados nos respectivos prazos de cura, se aplícável, acarretará o
vencimento antecipado automático das Debêntures, independentemente
de qualquer aviso ou
notificaçao, judicial ou extrajudicial,.
7.1.2.
Na ocorrência dos Eventos de Inadimplemento previstos nas demais alíneas do item 7.1
acima (que nao aquelas descritas no item 7.1.1 acima), o Agente Fiduciário deverá convocar, no
prazo máximo de 2 (dois) Dias Úteis a contar do momento em que tomar ciência do evento,
Assembleia Geral de Debenturistas, a se realizar nos prazos e demais condições descritas na
Cláusula Dez abaixo, para deliberar sobre a eventual nao decretação de vencimento antecipado
das obrigações decorrentes das Debêntures.
7.1.3.
Na Assembleia Geral de Debenturistas de que trata o item 7.1.2 acima, Debenturistas
representando, no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulaçao,
poderao decidir por nao declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, sendo certo que tal decisao terá caráter irrevogável e irretratável.
7.1.4.
Na hipótese: (i) da nao instalaç1lo, em segunda convocaçao, da referida Assembleia Geral
de Debenturistas; ou (ii) do nao exercicio da faculdade prevista no item 7.1.3 acima, o Agente
Fiduciário deverá, imediatamente, declarar o vencimento antecipado' de todas as obrigações
decorrentes das Debêntures e enviar, imediatamente, carta protocolada ou com "aviso de
recebimento" expedido pelo correio á Emissora, com cópia para a CETIP, ao Banco Liquidante e
Escriturador Mandatário.
7.1.5.
Em caso de declaraç1lo do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, a Emissora obriga-se a resgatar a totalidade das Debêntures em Circulaç1lo, com o
seu consequente cancelamento, pelo Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário',
conforme o caso, acrescido da Remuneraç1lo, calculada pro rata temporis, no Perlodo de
Capitalizaçao em questao até a data do efetivo resgate, sem prejulzo do pagamento dos Encargos
Moratórios, quando for o caso, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora
nos termos desta Escritura de Emissao, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que for
declarado o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, mediante
comunicaçao por escrito a ser enviada pelo Agente Fiduciário á Emissora por meio de carta
protocolada, ou com "aviso de recebimento" expedido pelo correio ou por telegrama, no endereço
constante da Cláusula Doze desta Escritura de Emissao ou por meio de fax, com confirmaç1lo de
recebimento enviado ao número constante da Cláusula Doze desta Escritura de Emissao, sob
pena de, em nao o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórios.
7.1.6. O resgate das Debêntures de que trata o item 7.1.5 acima, assim como o pagamento de
tais Debêntures serao realizados observando-se os procedimentos da CETIP, com relaç1lo ás
Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, elou do Banco Liquidante, com
relaçao ás Debêntures que nao estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, observado o prazo
disposto no item 7.1.5 acima.
7.1.6.1. A CETIP e o Banco Liquidante e Escriturador Mandatário, quando as Debêntures nao
estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP (CETIP21), deverao ser comunicados, por meio
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de correspondência encaminhada pela Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, da realização do
referido resgate, com no mlnimo, 2 (dois) Dias Úteis de antecedência.
7.1.7. Para fins das aHneas (a) e (b) do item 7.1 acima, será considerado como decretação de
falência, recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de negociação de plano de
recuperação extrajudicial, qualquer procedimento extrajudicial ou judicial análogo previsto na
legislação que venha a substituir ou complementar a atual legislação aplicável a falências,
recuperação judicial e extrajudicial.
7.1.8.
Os valores mencionados nas alíneas (f), (i) e (I) do item 7.1 acima, serão convertidos
pela cotação de fechamento na data da ocorrência do evento, da taxa de venda de cãmbio de reais
por dólares dos Estados Unidos da América, disponlvel no Sistema de Informações do Banco
Central - SISBACEN ("SISBACEN"), transação PTAX800, opção 5, ou o fator de conversão que
vier substitui-Ia.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA
8.1.
(a)

A Emissora está adicionalmente obrigada a:
Fornecer ao Agente Fiduciário os seguintes documentos e informações:
(i) dentro de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias após o término dos 3 (três)
primeiros trimestres de cada exerclcio social, ou em até 5 (cinco) Dias Úteis
após a data de sua divulgação, o que ocorrer por último, (1) observado o
disposto na aHnea (iii) abaixo, cópia de suas informações trimestrais (ITR)
completas relativas ao respectivo trimestre; (2) declaração dos representantes
legais da Emissora de que não ocorreu nenhuma das hipóteses de Evento de
Inadimplemento previstas no item 7.1 acima; e (3) cópia do relatório dos Indices
Financeiros
apurados
e
revisados
trimestralmente
pelos
auditores
independentes contratados pela Emissora, com a memória de cálculo
compreendendo todas as rubricas necessárias para sua obtenção, sob pena de
impossibilidade de verificação e conferência pelo Agente Fiduciário, podendo
este solicitar à Emissora e/ou aos seus auditores independentes todos os
eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários;
(ii) dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada exerclcio social"
ou em até 5 (cinco) Dias Úteis após a sua divulgação, o que ocorrer por último',
(1) cópia de suas demonstrações financeiras completas relativas ao respectivo
exercicio social encerrado; (2) declaração dos representantes legais da
Emissora de que não ocorreu nenhuma das hipóteses de Evento de
Inadimplemento previstas no item 7.1 acima; (3) cópia de qualquer
comunicação feita pelos auditores independentes à Emissora, ou á sua
administração e respectivas respostas, com referência ao sistema de
contabilidade, gestão ou contas da Emissora, sendo que esta obrigação não
será aplicável a comunicações (a) que não tenham implicação direta relevante
sobre as Debêntures; ou (b) nas quais haja dever de sigilo por parte da
Emissora; e (4) cópia do relatório dos Indices Financeiros apurados e auditados
pelos auditores independentes contratados pela Emissora, com memória de
cálculo compreendendo todas as rubricas necessárias para sua obtenção, sob
pena de impossibilidade de verificação e conferência pelo Agente Fiduciário,
podendo este solicitar à Emissora e/ou aos seus auditores independentes todos
os eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários;
(iii) cópia das informações pertinentes á Instrução da CVM nO480, de 07 de dezembro
de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM480"), nos prazos ali previstos ou,
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se não houver prazo determinado neste normativo, em até 5 (cinco) Dias Úteis
da data em que forem realizados, sendo que a Emissora ficará dispensada de
entregar as cópias das respectivas informações ao Agente Fiduciário quando as
disponibilizar á CVM;
(iv) cópia dos Avisos aos Debenturistas, fatos relevantes, assim como atas de
assembleias gerais e reuniões do Conselho de Administração da Emissora que,
de alguma forma, envolvam interesse dos Debenturistas, nos mesmos prazos
previstos na Instrução CVM 480 ou em normativo que venha a substitui-Ia, ou,
se ali não previstos, até 3 (três) Dias Úteis após sua publicação ou, se não
forem publicados, da data em que forem realizados;
(v) em até 02 (dois) Dias Úteis da data de solicitação, qualquer informação relevante
para a presente Emissão que lhe venha a ser razoavelmente solicitada, por
escrito, pelo Agente Fiduciário;
(vi) caso solicitado, os comprovantes de cumprimento de suas obrigações pecuniárias
previstas nesta Escritura de Emissão, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis
contados da respectiva data de solicitação do Ag.ente Fiduciário neste sentido;
(vii)

informações
a respeito da ocorrência
de qualquer
dos Eventos de
Inadimplemento
em até 02 (dois) Dias Úteis imediatamente
após sua
ocorrência. Essas informações deverão vir acompanhadas de um relatório da
Emissora contendo a descrição da ocorrência e das medidas que a Emissora
pretende tomar com relação a tal ocorrência. Caso essas informações decorram
de evento, ato ou fato que enseje a publicação de fato relevante pela Emissora,
nos termos da Instrução da CVM nO 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada ("Instrução CVM 358"), a divulgação de tal evento, ato ou fato ao
Agente Fiduciário deverá ocorrer concomitantemente
à sua divulgação ao
mercado, nos termos da Instrução CVM 358, observado o prazo máximo aqui
previsto;

(viii)

em até 10 (dez) Dias Úteis após seu recebimento, cópia de qualquer
correspondência ou notificação judicial recebida pela Emissora que possa
resultar em qualquer efeito adverso relevante (a) na situação (financeira ou de
outra natureza) da Emissora, nos seus negócios, bens, resultados operacionais
e/ou perspectivas, de modo a direta ou indiretamente, comprometer o pontual
cumprimento das obrigações assumidas perante os Debenturistas, nos termos
desta Escritura de Emissão; e/ou (b) nos seus poderes ou capacidade jurldica
e/ou econômico-financeira de cumprir qualquer de suas obrigações nos termos
desta Escritura de Emissão e/ou dos demais documentos que instruem a
Emissão e a Oferta, conforme aplicável;

(ix) em até 5 (cinco) Dias Úteis após seu recebimento, cópia de qualquer comunicação
enviada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL à Emissora relativa
a uma possivel causa de término ou resolução de sua concessão; e
(x) todos os demais documentos e informações que a Emissora, nos termos e
condições previstos nesta Escritura de Emissão, se comprometeu a enviar ao
Agente Fiduciário;
(b)

informar ao Agente Fiduciário, até o Dia Útil imediatamente subsequente à data que
tiver conhecimento, sobre qualquer descumprimento não sanado, de natureza pecuniária
ou não, de quaisquer cláusulas, termos ou condições desta Escritura de Emissão;
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(c)

proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros,
nos termos
exigidos pela Lei das Sociedades por Ações, promovendo a publicação das suas
demonstrações financeiras, nos termos exigidos pela legislação em vigor;

(d)

convocar Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre qualquer das
matérias que direta ou indiretamente se relacione com a presente Emissão, nos termos da
Cláusula Dez desta Escritura de Emissão, caso o Agente Fiduciário deva fazer, nos
lermos da presente Escritura, mas não o faça;

(e)

notificar, no Dia Útil imediatamente subsequente, o Agente Fiduciário da convocação,
pela Emissora, de qualquer Assembleia Geral de Debenturistas;

(f)

cumprir todas as determinações da CVM, com o envio de documentos
ainda, as informações que lhe forem solicitadas pela CVM;

(g)

submeter, na forma da lei, suas contas e balanços a exame por empresa de auditoria
independente registrada na CVM;

(h)

manter seu registro de companhia aberta perante a CVM durante a vigência
Debêntures, mantendo-o atualizado de acordo com os termos da Instrução CVM 480;

(i)

e prestando,

das

quando solicitado, fornecer aos seus acionistas, Debenturistas e ao Agente Fiduciário
as demonstrações financeiras elaboradas e aprovadas, previstas no artigo 176 da Lei das
Sociedades por Ações;

G)

manter, em adequado funcionamento, órgão para atender, de forma eficiente, aos
Debenturistas, podendo utilizar, para esse fim, a estrutura e os órgãos destinados ao
atendimento de seus acionistas, ou contratar instituições financeiras autorizadas para a
prestação desse serviço;

(k)

notificar, no Dia Útil imediatamente subsequente à data que tiver conhecimento, o
Agente Fiduciário e a entidade administradora de mercado organizado em que forem
negociadas as Debêntures sobre qualquer ato ou fato que possa causar interrupção ou'
suspensão das atividades da Emissora;

(I)

comparecer às Assembleias
Gerais de Debenturistas
convocado nos prazos previstos nesta Escritura de Emissão;

(m)

não praticar qualquer ato em desacordo com o estatuto social, o que inclui, mas não se
limita a realizar operações fora de seu objeto social, conforme descrito na Cláusula
Terceira acima, e com esta Escritura de Emissão, em especial os que possam, direta ou
indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas
perante os Debenturistas, nos termos desta Escritura de Emissão;

(n)

cumprir, em todos os aspectos, todas as leis, regras, regulamentos e ordens aplicáveis
em qualquer jurisdição na qual realize negócios ou possua ativos, salvo (i) nos casos em
que, de boacfé, a Emissora esteja discutindo a aplicabilidade da lei, regra ou regulamento
nas esferas administrativa ou judicial; e (ii) por descumprimentos que não venham a afetar
adversamente sua condição econõmica e financeira, seus resultados operacionais, suas
atividades, sua capacidade em honrar tempestivamente as obrigações pecuniárias ou não
relativas às Debêntures, decorrentes desta Escritura de Emissão e/ou a qualquer outra
divida que, se vencida e não paga, possa acarretar o vencimento antecipado das
Debêntures;

(o)

manter

válidas

e regulares

as licenças,

concessões

sempre

que

ou aprovações

solicitado

e

necessárias,
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inclusive ambientais, ao seu regular funcionamento, exceto no que se referir a licenças,
concessões ou aprovações cuja perda, revogação ou cancelamento não resultem em
qualquer efeito adverso relevante (a) na situação (financeira ou de outra natureza) da
Emissora, nos seus negócios, bens, resultados operacionais e/ou perspectivas; e/ou (b)
nos seus poderes ou capacidade juridica e/ou econômico-financeira de cumprir qualquer
de suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão e/ou dos demais documentos
que instruem a Emissão e a Oferta, conforme aplicável;
(p)

contratar e manter contratados, ás suas expensas, durante todo o prazo de vigência
das Debêntures, ás suas expensas, os prestadores de serviços inerentes ás obrigações
previstas nesta Escritura de Emissão, incluindo, mas sem limitação, agência classificadora
de risco, o Banco Liquidante e Escriturador Mandatário, o Agente Fiduciário e sistema de
negociação das Debêntures no mercado secundário por meio do CETIP21, bem como
todas e quaisquer outras providências necessárias para a manutenção das Debêntures;

(q)

contratar e manter contratada a agência de classificação de risco da Emissão, para
realizar a classificação de risco (rating) das Debêntures, devendo, ainda, (a) atualizar a
classificação de risco (rating) das Debêntures anualmente, até a Data de Vencimento ou o
resgate antecipado da totalidade das Debêntures, nos termos desta Escritura de Emissão,
o que ocorrer primeiro; (b) divulgar ou permitir que a agência de classificação de risco
divulgue amplamente ao mercado os relatórios com as súmulas das classificações de
risco; (c) entregar ao Agente Fiduciário os relatórios de classificação de risco preparados
pela agência de classificação de risco no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
data de seu recebimento pela Emissora; e (d) comunicar no Dia Útil imediatamente
subsequente ao Agente Fiduciário qualquer alteração e o inicio de qualquer processo de
revisão da classificação de risco; observado que, caso a agência de classificação de risco
contratada cesse suas atividades no Brasil ou, por qualquer motivo, esteja ou seja
impedida de emitir a classificação de risco das Debêntures, a Emissora deverá (i)
contratar outra agência de classificação de risco sem necessidade de aprovação dos
Debenturistas, bastando notificar o Agente Fiduciário, desde que tal agência de
classificação de risco seja a Standard & Poor's, a Fitch Ratings ou a Moody's America
Latina; ou (ii) notificar o Agente Fiduciário e convocar Assembleia Geral de Debenturistas
para que estes definam a agência de classificação de risco substituta;

(r)

aplicar os recursos obtidos por meio da presente Emissão estritamente
descrito na Cláusula Quarta desta Escritura de Emissão;

(s)

observar as disposições da Instrução CVM 476 e da Instrução CVM 358, no tocante a
dever de sigilo e normas de conduta;

(t)

fornecer ao Agente Fiduciário vias originais desta Escritura de Emissão e de eventuais
Aditamentos, devidamente arquivados na JUCESP, em até 10 (dez) Dias Úteis do seu
registro;

(u)

efetuar recolhimento de quaisquer tributos ou contribuições -que incidam ou venham a
incidir sobre a Emissão e que sejam de responsabilidade da Emissora;

(v)

efetuar o pagamento de todas as despesas razoáveis comprovadas pelo Agente
Fiduciário previamente aprovadas pela Emissora, sempre que posslvel, que venham a ser
necessárias para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou para realizar seus
créditos, inclusive honorários advocaticios e outras despesas e custos incorridos em
virtude da cobrança de qualquer quantia devida aos Debenturistas nos termos desta
Escritura de Emissão;

(w)

manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com

confonme
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Agente Fiduciário (ou de auditor independente por este contratado, a expensas da
Emissora) tenha acesso irrestrito (i) a todo e qualquer relatório do auditor independente
entregue à Emissora referente às suas demonstrações financeiras; e (i1) aos livros e aos
demais registros contábeis da Emissora, quando deliberado pela Assembleia Geral de
Debenturistas, desde que estes tenham se tornado públicos; e
(x)

sem prejUlzo das demais obrigações previstas acima ou de outras obrigações
expressamente previstas na regulamentação em vigor e nesta Escritura de Emissão, nos
termos do artigo 17 da Instrução CVM 476, a Emissora obriga-se a:
(i) preparar as demonstrações financeiras relativas a cada exercicio social, em
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com as regras emitidas
pelaCVM;
(ii) submeter as demonstrações financeiras relativas a cada
auditoria por auditor independente registrado na CVM;

exercicio

social

a

(iii) no prazo de 3 (três) meses contados da data de encerramento de seu exercicio
social, divulgar em sua página na Internet as demonstrações financeiras da
Emissora relativas a cada exercicio social, acompanhadas de notas explicativas
e do parecer dos auditores independentes;
(iv) por um prazo de 3 (três) anos contados da Data de Emissão, manter
documentos mencionados no subitem (iii) acima em sua página na Internet;

os

(v) observar as disposições da Instrução CVM 358 no que se refere ao dever de sigilo
e às vedações à negociação;
(vi) divulgar, em sua página na Internet, a ocorrência de qualquer ato ou fato relevante,
conforme definido no 'artigo 2° da Instrução CVM 358, e comunicar a ocorrência
de tal ato ou fato relevante imediatamente
ao Agente Fiduciário e ao,
coordenador Ilder;

8.2,

(vii)

fornecer todas as informações solicitadas pela CVM e/ou pela CETIP; e

(viii)

não realizar, nos termos do artigo 9° da Instrução CVM 476, outra oferta pública
da mesma espêcie de valores mobiliários dentro do prazo de 4 (quatro) meses
contados da data do encerramento da Oferta, a menos que a nova oferta seja
submetida a registro na CVM,

As despesas a que se refere o item VIII, allnea (v) acima, compreenderão,
as seguintes:

entre outras,

(a)

publicação de relatórios, editais, avisos e notificações, conforme previsto nesta Escritura
de Emissão, e outras que vierem a ser exigidas pela regulamentação aplicável;

(b)

extração
Cartórios
Fazenda
Emissora

(c)

conference calls e contatos telefônicos;

(d)

despesas de viagem, transporte, estadia e alimentação,

de certidões atualizadas dos distribuidores clveis, das Varas da Fazenda Pública,
de Protesto, Varas do Trabalho, Varas da Justiça Federal e da Procuradoria da
Pública do foro da sede da Emissora, caso tenham sido previamente solicitadas à
e não entregues dentro de 20 (vinte) dias úteis;

quando estas sejam necessárias
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ao desempenho
comprovadas; e
(e)

das funções

do Agente

Fiduciário,

desde

que

sejam

devidamente

eventuais
levantamentos
adicionais e especIais ou periciais que vierem a ser
justificadamente necessários, se ocorrerem omissões e/ou obscuridades nas informações
pertinentes aos estritos interesses dos Debenturistas.

8.2.1.
Todas as despesas razoavelmente incorridas com procedimentos legais, inclusive as
administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos
Debenturistas deverão ser, sempre que possivel, previamente aprovadas pela Emissora, desde
que devidamente comprovadas. Tais despesas incluem também os gastos com honorários
advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente
Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas. As eventuais despesas, depósitos e
custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos
Debenturistas,
bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese da Emissora
permanecer em inadimplência com relação ao pagamento desta por um periodo superior a 30
(trinta) dias corridos, podendo o Agente Fiduciário solicitar adiantamento aos Debenturistas para
cobertura da sucumbência arbitrada em juizo, sendo certo que os recursos deverão ser
disponibilizados em tempo hábil de modo que não haja qualquer possibilidade de descumprimento
de ordem judicial por parte do Agente Fiduciário.
8.2.2.
O Agente Fiduciário fica desde já ciente e concorda com o risco de não ter tais despesas
reembolsadas caso não tenham sido previamente aprovadas e realizadas em discordãncia com (i)
critérios de bom senso e razoabilidade geralmente aceitos em relações comerciais do gênero, e (ii)
a função fiduciária que lhe é inerente.
CLÁUSULA NONA - AGENTE FIDUCIÁRIO
9.1.
A Emissora constitui e nomeia a Pentágono SA Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários como agente fiduciário desta Emissão, qualificado no preãmbulo desta Escritura de
Emissão, que, por meio deste ato, aceita a nomeação para, nos termos das normas e legislações
aplicáveis e da presente Escritura de Emissão, representar os interesses da comunhão dos
Debenturistas.
9.2.

O Agente Fiduciário declara que:
(a) aceita a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições
previstos na legislação especifica, nesta Escritura de Emissão;
(b) aceita integralmente esta Escritura de Emissão e todos os seus termos e condições;
(c) está devidamente autorizado a celebrar esta Escritura de Emissão e a cumprir com
suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e
estatutários riecessários para tanto;
(d) a celebração desta Escritura de Emissão, assim como o cumprimento de suas
obrigações aqui previstas não infringe qualquer obrigação anteriormente assumida
pelo Agente Fiduciário;
(e) esta Escritura de Emissão constitui obrigação licita, válida, eficaz e vinculante
Agente Fiduciário e exequlvel de acordo com os seus termos;
(f)

do

não tem, sob as penas da lei, qualquer impedimento legal para exercer a função que
lhe é conferida conforme parágrafo terceiro do artigo 66, da Lei das Sociedades por
Ações, e artigo 10 da Instrução CVM nO 28, de 23 de novembro de 1983, conforme
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alterada ("Instrução. CVM 28");
(g) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo
10 da Instrução CVM 28;
(h) não tem qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções;
(i)

m

está ciente da regulamentação
CVM;

aplicável emanada do Banco Central do Brasil e da

verificou, com base nas informações prestadas pela Emissora, a veracidade das
informações contidas nesta Escritura de Emissão, diligenciando no sentido de que
fossem sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tivesse conhecimento, sendo
que o Agente Fiduciário não conduziu nenhum procedimento
de verificação
independente da veracidade das informações ora apresentadas, com o quê os
Debenturistas, ao subscreverem ou adquirirem as Debêntures, declaram-se cientes e
de acordo;

(k) a pessoa que representa o Agente Fiduciário na assinatura desta Escritura de Emissão
tem poderes bastantes para tanto; e
(I)

que, conforme exigência do artigo 12, inciso XVII, alinea (k) da Instrução CVM 28,
também exerce a função de agente fiduciário nas seguintes emissões: (i) 9" (nona)
emissão de debêntures simples, não converslveis em ações, da espécie quirografária,
em série única, da Eletropaulo Metropotitana Eletricidade de São Paulo SA ("AES
Eletropaulo"), em que foram emitidas 25.000 (vinte e cinco mil) debêntures, com valor
nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), perfazendo o montante total, de
R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), com prazo de vencimento
de 12 (doze) anos e oito meses a contar da data de emissão, qual seja, 20 de
dezembro de 2005, vencendo-se, portanto, em 20 de agosto de 2018. Até a presente
data não foi verificado qualquer evento de resgate, amortização,
conversão;
repactuação e inadimplemento,
conforme previsto na escritura de emissão. As
debêntures não contam com nenhum garantia, conforme previsto na escritura da
referida emissão ("9" Emissão da AES Eletropaulo"); (ii) 15" (décima quinta) emissão
de debêntures simples, não converslveis em ações, da espécie quirografária, em série
única, para distribuição pública, da AES Eletropaulo, em que foram emitidas 75.000
(setenta e cinco mil) debêntures, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil'
reais), perfazendo o montante total de R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta
milhões de reais), com prazo de vencimento de 6 (seis) anos a contar da data de
'emissão, qual seja, 9 de outubro de 2012, vencendo-se, portanto, em 9 de outubro de
2018. Até a presente data não foi verificado qualquer evento de resgate, amortização,
conversão, repactuação e inadimplemento, conforme previsto na escritura de emissão.
As debêntures não contam com nenhum garantia, conforme previsto na escritura da
referida emissão ("15" Emissão da AES Eletropaulo"); (lii) 2" (segunda) emissão de
debêntures. simples, não conversiveis em ações, da espécie quirografária, em série
única, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, da AES Sul
DistribUido.ra.. Gaúcha de Energia SA ("AES Sul"), em que foram emitidas 29,'000 (Vintldte
.,
e nove mil) debêntures, com valor nominal unitário d'e R$10.000,00 (dez mil reais),
perfazendo o. montante total de R$290.000.000,00 (duzentos e noventa milhões de
.,
reais), com prazo de vencimento de 5 (cinco) anos a contar da data de emissão, qual
seja, 15 de fevereiro de 2013, vencendo-se, portanto, em 1~ de fevereiro de 2018. At
.
a presente data não foi verificado qualquer evento de resgate, amortização, conversão,
repactuação e inadimplemento,
conforme previsto na escritura de emissão. As
debêntures não contam com nenhuma garantia, conforme previsto na escritura da
referida emissão ("2" Emissão da AESSul");
e (iv) 2" (segunda) emissão de
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debêntures simples, não converslveis em ações, da espécie quirografária, em série
única, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, da Emissora, em
que foram emitidas 49.800 (quarenta e nove mil e oitocentos) debêntures, com valor
nominal unitário de R$10.000,OO (dez mil reais), perfazendo o montante total de
R$498.000.000,OO (quatrocentos e noventa e oito milhões de reais), com prazo de
vencimento de 6 (seis) anos a contar da data de emissão, qual seja, 15 de maio de
2013, vencendo-se, portanto, em 15 de maio de 2019. Até a presente data não foi
verificado qualquer evento de resgate, amortização,
conversão, repactuação e
inadimplemento, conforme previsto na escritura de emissão. As debêntures não
contam com nenhuma garantia, conforme previsto na escritura da referida emissão ("2'
Emissão da Emissora"). O Agente Fiduciário declara que assegurará tratamento
equitativo a todos os debenturistas da 9' Emissão da AES Eletropaulo, da 15' Emissão
da AES Eletropaulo, da 2' Emissão da AES Sul, da 2' Emissão da Emissora, e desta
Emissão e que observará fielmente o disposto na Instrução CVM 28 e na legislação
aplicável com relação a sua atuação como agente fiduciário em mais de uma emissão
de debêntures de empresas do grupo da Emissora.
9.3.
O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura desta Escritura
de Emissão ou de seus eventuais aditamentos relativos á sua substituição, devendo permanecer
no exercicio de suas funções até a Data de Vencimento ou, caso ainda restem obrigações .da
Emissora nos termos desta Escritura de Emissão inadimplidas após a Data de Vencimento, até que
todas as obrigações da Emissora nos termos desta Escritura de Emissão sejam integralmente
cumpridas, ou, ainda, até sua efetiva substituição.
9.4.
Serão devidos, pela Emissora, ao Agente Fiduciário, honorários pelo desempenho dos
deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da legislação em vigor e desta Escritura de
Emissão, correspondentes a uma remuneração de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em
parcelas anuais, sendo primeiro pagamento devid.o no 5° (quinto) Dia Útil após a assinatura desta
Escritura de Emissão, e os demais na mesma data dos anos subsequentes.
9.4.1. As parcelas referentes ao item 9.4 acima serão atualizadas, anualmente, de acordo com a
variação acumulada do IGP-M/FGV, a partir da data de assinatura desta Escritura, ou na sua falta
ou impossibilidade de aplicação, pelo Indice oficial que vier a substitui-lo, a partir da data do
pagamento da primeira parcela referida no item 9.4 acima, até as datas de pagamento de cada
parcela subsequente, calculada pro rata die se necessário.
9.4.2. A remuneração do Agente Fiduciário será acrescida dos seguintes tributos: (i) ISS (Imposto
sobre serviços de qualquer natureza); (ii) PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social); e
(iii) COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e quaisquer outros
impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário, excetuando-se o IR
(Imposto de Renda), nas alíquotas vigentes na data do efetivo pagamento.
9.4.3. A remuneração não inclui despesas consideradas necessárias ao exerclcio da função de
agente fiduciário, durante a implantação e vigência do serviço, as quais serão cobertas pela
Emissora, mediante pagamento
das respectivas
faturas acompanhadas
dos respectivos
comprovantes, emitidas diretamente em nome da Emissora ou mediante reembolso, após, sempre
que posslvel, prévia aprovação, quais sejam: publicações em geral;. notificações, extração de
certidões, despesas com conference cal/s, contatos telefônicos, viagens, alimentação e estadias,
despesas com especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre. outros, ou assessoria legal
aos Debenturistas.
9.4.4.
Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, Os débitos em atraso estarão
sujeitos a multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização
monetária pelo IGP-M/FGV, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo
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pagamento, calculado pro rata die.
9.4.5. A remuneração será devida mesmo após o vencimento final das Debêntures, caso o
Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplências não sanadas pela
Emissora.
9.4.6. O crédito do Agente Fiduciário por despesas incorridas para proteger direitos e interesses
ou realizar créditos dos Debenturistas que não tenham sido saldados na forma ora estabelecida
será acrescido á divida da Emissora e terá preferência sobre as Debêntures na ordem de
pagamento.
9.4.7. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário (i) que criarem responsabilidade
para os Debenturistas e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com os Debenturistas; e/ou
(ii) relacionados ao cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações nesta Escritura de Emissão,
somente serão válidas mediante a prévia aprovação dos Debenturistas reunidos em Assembleia
Geral de Debenturistas.
9.4.8. Nenhuma atribuição ou obrigação tácita será interpretada nesta Escritura de Emissão
contra o Agente Fiduciário. O Agente Fiduciário não será obrigado e/ou vinculado pelas
disposições de qualquer outro contrato no qual o Agente Fiduciário não figure como parte e/ou
interveniente.
9.5.
Além de outros previstos em lei, em ato normativo da CVM ou nesta Escritura de Emissão,
constituem deveres e atribuições do Agente Fiduciário:
(a) proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no exerclcio da
função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios bens;
(b) renunciar á função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de
qualquer outra circunstância que lhe impeça o exerclcio da funçâo';
(c) conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência
relacionados com o exercicio de suas funções;

e demais papéis

(d) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas
nesta Escritura de Emissão, diligenciando para que sejam sanadas as omissões,
falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
(e) promover, caso a Emissora não o faça no prazo de 10 (dez) Dias Úteis a contar da
assinatura da presente, o arquivamento desta Escritura de Emissão e eventuais
aditamentos na JUCESP, ás expensas da Emissora, sanando as lacunas e
irregularidades porventura nela existente, hipótese em que a Emissora deverá fornecer
as informações e documentos necessários ao referido registro, sem prejulzo da
ocorrência do descumprimento de obrigação não pecuniária pela Emissora;
(f) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações
obrigatórias, alertando os Debenturistas acerca de eV,entuais omissões ou inverdades
constantes de tais informações;

t,

(g) solicitar, quando julgar necessário ao fiel desempenho de suas funções, certidões
atualizadas dos distribuidores civeis estaduais (incliJindo falências, recuperações
judiciais e execuções fiscais), distribuidores federais, das Varas da Fazenda Pública,
Cartórios de Protesto, das Varas do Trabalho e da Procuradoria da Fazenda Pública
do foro da sede da Emissora, bem como das demais comarcas em que a Emissora
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exerça suas atividades;
(h) solicitar, quando considerar necessário de forma justificada, auditoria extraordinária
Emissora;

na

(i)

convocar, quando necessário,
Cláusula Dez abaixo;

da

Ul

comparecer às Assembleias
que lhe forem solicitadas;

Assembleia

Geral de Debenturistas

Gerais de Debenturistas

nos termos

a fim de prestar as informações

(k) elaborar relatórios destinados aos Debenturistas,
nos termos da alinea (b) do
parágrafo 10 do artigo 68 da Lei das Sociedades por Ações, relativos aos exercicios
sociais da Emissora, os quais deverão conter, ao menos, as seguintes informações
abaixo, sem prejuizo das demais exigiveis pela Instrução CVM 28. Para tanto, a
Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma e todos os dados
financeiros, desde que estes dados sejam públicos, e atos societários necessários à
realização do relatório aqui citádo, que venham a ser solicitados pelo Agente
Fiduciário, devendo ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta)
dias corridos antes do encerramento do prazo previsto na alinea (I) abaixo. O referido
organograma
do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, os
controladores, as controladas, o controle comum, as coligadas, e integrante de bloco
de controle, no encerramento de cada exercício social.
i.

eventual omíssão ou incorreção de que tenha conhecimento,
informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento
obrigatória prestação de informações pela Emissora;

contida nas
ou atraso na

ii. alterações estatutárias da Emissora ocorridas no periodo;
iii.

comentários sobre as demonstrações financeiras da Emissora, enfocando
indicadores econõmicos, financeiros e da estrutura de seu capital,;

iv.

posição da Oferta ou colocação das Debêntures no mercado;

v.

cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura de
Emissão;

vi.

declaração sobre sua aptidão para continuar
Fiduciário da Emissão;

exercendo

os

a função de Agente

vii.

acompanhamento da destinação dos recursos captados por meio da Emissão,
conforme disposto na Cláusula Quarta acima, de acordo com os dados obtidos
junto aos administradores da Emissora;

viii.

resgate, amortização e pagamento da Remuneração realizados no período, bem
como aquisições e vendas das Debêntures efetuadas pela Emissora;

ix.

existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, realizadas
por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo
da Emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período, bem como
os dados sobre tais emissões previstos no artigo 12, inciso XVII, alfnea (k),
itens 1 a 7, da Instrução CVM 28; e

x.

relação dos bens e valores entregues ao Agente Fiduciário, compreendendo

df'

sua
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administração e/ou prepostos.
(I)

disponibilizar o relatório a que se refere a allnea (k) acima aos Debenturistas dentro
dos 4 (quatro) meses contados do encerramento do exercicio social da Emissora. O
relatório deverá estar disponivel ao menos nos seguintes locais:
(i)

na sede da Emissora;

(ii)

na sede do Agente Fiduciário;

(iii)

na CVM; e

(iv)

na sede dos Coordenadores.

(m) publicar, ás expensas da Emissora, nos termos do item 5.24 acima, anúncio
comunicando aos Debenturistas que o relatório se encontra á disposição nos locais
indicados na alínea (I) acima;
(n) manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços, mediante, inclusive,
solicitação de informações junto á Emissora, ao Banco Liquidante e Escriturador
Mandatário e á CETIP, sendo que, para fins de atendimento ao disposto neste inciso, a
Emissora e os Debenturistas, mediante subscrição e integralização das Debêntures
expressamente autorizam, desde já, o Banco Liquidante e Escriturador Mandatário a
atender quaisquer solicitações feitas pelo Agente Fiduciário, inclusive referente á
divulgação, a qualquer momento, da posição das Debêntures, e seus respectivos
Debenturistas;
(o) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura de Emissão e todas
aquelas impositivas de obrigações de fazer e não fazer;
(p) notificar os Debenturistas, individualmente ou, caso não seja posslvel, por meio de
aviso publicado nos jornais mencionados no item 5.24 acima, no prazo máximo de 1
(um) dia útil contado da ciência da ocorrência do evento, a respeito de qualquer
inadimplemento .pela Emissora de obrigações assumidas nesta Escritura de Emissão,
indicando o local em que fornecerá aos interessados maiores informações, sendo certo
que comunicação de igual teor deverá ser enviada á Emissora, á CVM e à CETIP.
Caso o inadimplemento em questão esteja sujeito a um prazo de cura, no qual a
Emissora possa regularizar eventual inadimplemento, então o prazo deste item (p) será'
contado a partir do último dia do referido prazo, caso não tenha havido a regularização;
(q) acompanhar a ocorrência dos Eventos de Inadimplemento e informar os Debenturistas
em até 1 (um) dia útil contado da ciência da ocorrência de qualquer dos Eventos de
Inadimplemento;
(r) emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes de eventuais propostas
de modificações nas condições das Debêntures;
/

(s) responsabilizar-se
vigente;
(t)

integralmente

pelos serviços contratados, nos termos da legislação

divulgar as informações referidas na allnea (k), inciso x acima, em sua página na
Internet tão logo delas tenha conhecimento;

\

(u) disponibilizar aos Debenturistas e aos demais participantes do mercado, por meio de
sua central de atendimento e/ou website, o valor unitário das Debêntures calculado
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pela Emissora; e
(v) coordenar o sorteio das Debêntures a serem resgatadas antecipadamente nos termos
do item 5.18.1, inciso 111, acima.
9.6.
No caso de inadimplemento, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações previstas
nesta Escritura de Emissão, não sanado nos prazos previstos nesta Escritura de Emissão deverá o
Agente Fiduciário usar de toda e qualquer ação para proteger direitos ou defender interesses dos
Debenturistas, devendo para tanto:
(a) declarar,
observadas
as condições
da
presente
Escritura
de
Emissão,
antecipadamente vencidas as Debêntures e cobrar seu principal e acessórios nas
condições acima especificadas;
(b) requerer a falência da Emissora, nos termos da legislação falimentar;
(c) tomar quaisquer
Debenturistas; e

providências

necessárias

para a realização

dos créditos

(d) representar os Debenturistas em processo de falência, recuperação
extrajudicial, intervenção ou liquidação extrajudicial da Emissora.

dos

judicial

ou

9.6.1. O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das
medidas contempladas nos itens 9.6 (a) a (c) acima se, convocada a Assembleia Geral de
Debenturistas, esta assim o autorizar por deliberação unânime das Debêntures em Circulação,
bastando, porém, a deliberação da maioria dos titulares das Debêntures em Circulação quando tal
hipótese se referir ao disposto no item 9.6 (d) acima.
9.6.2. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade nas
deliberações societárias e em atos da administração da Emissora ou ainda em qualquer
documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela Emissora
ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões, e não será responsável pela
elaboração desses documentos, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da
Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.
9.6.3. O Agente Fiduciário não será responsável por verificar a suficiência, validade, qualidade,
veracidade ou completude das informações técnicas e financeiras constantes de qualquer
documento que lhe seja enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer, retificar ou
ratificar as informações desta Escritura de Emissão, e dos demais documentos da operação,
exceto por aqueles já previstos na presente Escritura de Emissão.
9.7.
Em caso de ausência, impedimentos temporários, renúncia, intervenção, liquidaçâo judicial
ou extrajudicial, falência, ou qualquer outro caso de vacância do Agente Fiduciário, aplicam-se as
seguintes regras:
(a) é facultado aos Debenturistas, após o encerramento da Oferta, proceder â substituição
do Agente Fiduciário e â indicação de seu substituto, em Assembleia Geral de
Debenturistas especialmente convocada para esse fim;
(b) caso o Agente Fiduciário não possa continuar a exercer as suas funções por
circunstâncias supervenientes a esta Escritura de Emissão, deverá comunica
imediatamente o fato aos Debenturistas, solicitando sua substituição e convocar
Assembleia Geral de Debenturistas para esse fim;
(c) caso o Agente Fiduciário renuncie às suas funções, deverá permanecer no exercicio
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de suas funções até que uma instituição substituta seja indicada pela Emissora e
aprovada pela Assembleia Geral de Debenturistas e assuma efetivamente as suas
funções;
(d) será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do evento
que a determinar, Assembleia Geral de Debenturistas, para a escolha do novo agente
fiduciário, que poderá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário a ser substituído,
pela Emissora, por Debenturistas representando, no minimo, 10% (dez por cento) das
Debêntures em Circulação, ou pela CVM; na hipótese da convocação não ocorrer em
até 15 (quinze) dias corridos antes do têrmino do prazo aqui previsto, caberá á
Emissora efetuá-Ia, sendo certo que a CVM poderá nomear substituto provisório
enquanto não se consumar o processo de escolha do novo agente fiduciário;
(e) a substituição, em caráter permanente, do Agente Fiduciário (a) está sujeita á
comunicação prévia á CVM e á sua manifestação acerca do atendimento aos
requisitos previstos no artigo 9° da Instrução CVM 28; e (b) deverá ser objeto de
aditamento a esta Escritura de Emissão;
(I)

os pagamentos ao Agente Fiduciário substituido serão efetuados
proporcionalidade ao perlodo da efetiva prestação dos serviços;

observando-se

a

(g) o Agente Fiduciário substituto fará jus á mesma remuneração percebida pelo anterior •.
caso (a) a Emissora não tenha concordado com o novo valor da remuneração do
agente fiduciário proposto pela Assembleia Geral de Debenturistas a que se refere o
inciso iv acima; ou (b) a Assembleía Geral de Debenturistas a que se refere o inciso iv
acima não delibere sobre a matéria;
(h) o Agente Fiduciário substituto deverá, imediatamente após sua nomeação, comunicála á Emissora e aos Debenturistas, nos termos dos itens 5.24 acima e 12.1 abaixo; e
(i)

aplicam-se ás hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as normas e preceitos
emanados da CVM.
CLÁUSULA DEZ - ASSEMBLEIA

GERAL DE DEBENTURISTAS

10.1.
Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, de acordo
com o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, a fim de deliberarem sobre matéria
de interesse da comunhão dos Debenturistas ("Assembleia Geral de Debenturistas").
10.2.
A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela
Emissora, pelos Debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento)'das Debêntures
em Circulação, ou pela CVM.
10.2.1. A convocação das Assembleias Gerais de Debenturistas dar-se-á mediante anúncio
publicado pelo menos 3 (três) vezes nos termos do item 5.24 acima, respeitadas outras regras
relacionadas á publicaçao de. anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das
Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e desta Escritura de Emissão, ficando
dispensada a convocação no caso da presença da totalidade dos Debenturistas.
10.3.
Aplicar-se-á á Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei das
Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de acionistas;
10.3.1. A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá a um Debenturista
pelos Debenturistas presentes ou áquele que for designado pela CVM.

escolhido
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10.4.
A primeira convocação das Assembleias Gerais de Debenturistas deverá ser realizada com
antecedência mlnima de 15 (quinze) dias corridos de sua realização.
10.4.1. A Assembleia Geral de Debenturistas em segunda convocação somente poderá ser
realizada em, no mlnimo, 8 (oito) dias corridos após a data marcada para a instalação da
Assembleia em primeira convocação.
10.5.
Nos termos do artigo 71, parágrafo terceiro, da Lei das Sociedades por Ações, a
Assembleia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de
Debenturistas que representem, no mlnimo, 50% (cinquenta por cento) das Debêntures em
Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.
10.6.
Cada Debênture em Circulação conferirá ao seu titular o direito a um voto nas
Assembleias Gerais de Debenturistas, cujas deliberações serão tomadas pelo Debenturista, sendo
admitida a constituição de mandatários para representação nas Assembleias Gerais dos
Debenturistas. As deliberações tomadas pelos Debenturistas, no ãmbito de sua competência legal,
observados os quóruns estabelecidos nesta Escritura de Emissão, serão existentes, válidas e
eficazes perante a Emissora e obrigarão a todos os titulares das Debêntures em Circulação,
independentemente de terem comparecido á Assembleia Geral de Debenturistas ou do voto
proferido na respectiva Assembleia Geral de Debenturistas.
10.7.
Para os fins desta Escritura de Emissão, "Debêntures em Circulação" significam todas as
Debêntures subscritas e integralizadas e não resgatadas, excluidas as Debêntures mantidas em
tesouraria e, adicionalmente, para fins de constituição de quórum, pertencentes, direta ou
indiretamente, (i) á Emissora; (ii) a qualquer controladora, direta ou indireta, da Emissora, a
qualquer controlada ou a qualquer coligada da Emissora; ou (iii) a qualquer diretor, conselheiro,
cõnjuge, companheiro ou parente até o 3° (terceiro) grau de qualquer das pessoas referidas nos
itens anteriores.
10.8.
Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas Assembleias Gerais
de Debenturistas, a não ser quando ela seja solicitada pelo Agente Fiduciário e/ou pelos
Debenturistas nos termos desta Escritura de Emissão, hipótese em que será obrigatória a
presença dos representantes legais da Emissora.
10.9.
O Agente Fiduciário deverá comparecer ás Assembleias Gerais de Debenturistas para
prestar aos Debenturistas as informações que lhe forem solicitadas.
10.10. Exceto pelo disposto no item 10.11 abaixo, todas as deliberações a serem tomadas em
Assembleia Geral de Debenturistas dependerão de aprovação de Debenturistas representando, no
mlnimo 75% (setenta e. cinco por cento) das Debêntures em Circulação, inclusive os pedidos de
liberação de cumprimento de obrigações (waivers).
10.11.

Não estão incluldos no quórum a que se refere o item 10.10 acima:
(a)

os quóruns expressamente
Emissão; e

previstos em outras Cláusulas desta Escritura de

(b)

as alterações relativas ás caracterlsticas das Debêntures, conforme venham a ser
propostas pela Emissora, como por exemplo, (i) a Remuneração, exceto pelo
disposto no item 5.15.4, acima, (li) a data de pagamento da Remuneração, (iii) o
prazo de vencimento das Debêntures, (iv) os valores e data de amortização do
principal das Debêntures, (v) os Eventos de Inadimplemento, incluindo, mas não se
limitando ao Indice Financeiro, inclusive no caso de renúncia ou perdão temporário;
e/ou (vii) a alteração dos quóruns de deliberação previstos nesta Cláusula Dez,
dependerão da aprovação por Debenturistas que representem pelo menos 90%
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(noventa por cento) das Debêntures em Circulação.
10.12. Independentemente das formalidades previstas na Lei e nesta Escritura de Emissão, serão
consideradas regulares as deliberações tomadas pelos Debenturistas em Assembleia Geral de
Debenturistas a que comparecerem os titulares de todas as Debêntures em Circulação.
CLÁUSULA ONZE - DECLARAÇÕES
11.1.

E GARANTIAS DA EMISSORA

A Emissora neste ato declara e garante que:
(a)

está devidamente autorizada e obteve todas as licenças e autorizações necessárias,
inclusive as societárias, á celebração desta Escritura de Emissão e seus eventuais
aditamentos, á realização da Emissão e ao cumprimento de suas obrigações aqui
previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários
para tanto;

(b)

não tem conhecimento de fato que impeça o Agente Fiduciário de exercer,
plenamente, suas funções, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, e demais
normas aplicáveis, inclusive regulamentares;

(c)

a celebração, os termos e condições desta Escritura de Emissão e o cumprimento das
obrigações aqui previstas e a realização da Emissão e da Oferta (a) não infringem o
estatuto social e demais documentos societários da Emissora; (b) não infringem
qualquer contrato ou instrumento do qual a Emissora seja parte e/ou pelo qual
qualquer de seus ativos esteja sujeito, conforme aplicável; (c) não resultarão em (i)
vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer contrato ou
instrumento do qual a Emissora seja parte e/ou pelo qual qualquer de seus ativos
esteja sujeito; ou (ii) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos; (d) não
resultarão na criação de qualquer õnus sobre qualquer ativo da Emissora; (e) não
infringem qualquer disposição legal ou regulamentar a que a Emissora e/ou qualquer
de seus ativos esteja sujeito, conforme aplicável; e (f) não infringem qualquer ordem,
decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral que afete a Emissora, suas
controladas ou coligadas, diretas ou indiretas, ou quaisquer de seus bens e
propriedade;

(d)

é uma sociedade devidamente organizada, constituida e existente sob a forma de
sociedade por ações, com registro de companhia aberta na CVM, de acordo com as
leis brasileiras;

(e)

está adimplente com o cumprimento das obrigações constantes desta Escritura de
Emissão, e não ocorreu e, na presente data, não há qualquer Evento de
Inadimplemento;

(f)

os representantes legais da Emissora que assinam esta Escritura de Emissão têm
poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora
estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados,
estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

. (g)

(h)

esta Escritura de Emissão constitui uma obrigação legal, válida e vinculante
Emissora, exequlvél de acordo com os seus termos e condições;

da

as demonstrações financeiras da Emissora de 31 de dezembro de 2010,2011 e 2012,
em conjunto com as respectivas notas explicativas, pareceres e/ou relatórios do
auditor independente, e informações trimestrais da Emissora disponlveis, representam
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corretamente a posiçao financeira da Emissora, suas controladas e/ou coligadas em
tais datas, e foram devidamente elaboradas em conformidade com os principias
contábeis geralmente aceitos no Brasil e refletem corretamente os ativos, passivos e
contingências da Emissora de forma consolidada;
(i)

a Emissora, suas controladas e coligadas estao, no seu melhor conhecimento,
cumprindo as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgaos
governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à conduçao de seus negócios;

Ul

exceto pelas contingências informadas no Formulário de Referência da Emissora, nao
há qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou outro
tipo de investigação governamental que possa vir a causar qualquer efeito adverso
relevante (a) na situaçao (financeira ou de outra natureza) da Emissora, nos seus
negócios, bens, resultados operacionais e/ou perspectivas; e/ou (b) nos seus poderes
ou capacidade jurídica e/ou econômico-financeira
de cumprir qualquer de suas
obrigações nos termos desta Escritura de Emissão e/ou dos demais documentos que
instruem a Emissão e a Oferta, conforme aplicável, controladas ou coligadas, em suas
condições financeiras ou em suas atividades, que possam afetar a capacidade da
Emissora de cumprir com suas obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura de
Emissao;

(k)

cumprirá todas as obrigações principais e acessórias assumidas nos termos desta
Escritura de Emissão, incluindo, mas nao se limitando à obrigaçao de destinar os
recursos obtidos com a Emissão aos fins previstos na Cláusula Quarta desta Escritura
de Emissão;

(I)

os documentos e informações fornecidos ao Agente Fiduciário e/ou aos Debenturistas
são verdadeiros, consistentes, precisos, completos, corretos e suficientes, estão
atualizados até a data em que foram fornecidos e incluem os documentos e
informações
relevantes para a tomada de decisão de investimento sobre as
Debêntures;

(m) estão, no seu melhor conhecimento, em dia com o pagamento de todas as obrigações
de natureza tributária (municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, e de
quaisquer outras obrigações impostas por lei, exceto por aquelas questionadas de
boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial;
(n)

nenhum registro, consentimento, autorização, aprovaçao, licença, ordem de, ou
qualificaçao perante qualquer autoridade governamental ou órgao regulatório, é
exigido para o cumprimento integral, pela Emissora, de todas as suas obrigações nos
termos desta Escritura de Emissao, ou para a realizaçao da Emissão e da Oferta,
exceto (i) pelo arquivamento da ata da RCA e da RCA 2 na JUCESP; (ii) pelo
arquivamento desta Escritura de Emissão, e seus eventuais aditamentos, na JUCESP;
(iii) pela publicação da ata da RCA e da ata da RCA 2 no DOESP e no jornal "Valor
Econômico"; (iv) pelo posterior arquivamento da referida publicação na JUCESP; e (v)
o registro das Debêntures na CETIP;

(o)

tem plena ciência e concorda integralmente com a forma de divulgaçao e apuraçao da
Taxa DI-Over, divulgada pela CETIP, e que a forma de cálculo da Remuneraçao foi
acordada por livre vontade entre a Emissora e os Coordenadores, em observ<'3ncia a
principio da boa-fé; e

(p)

o seu registro de companhia aberta está atualizado perante a CVM.
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11.2. A Emissora declara, ainda (i) não ter qualquer ligação com o Agente Fiduciário que impeça
de exercer, plenamente, suas funções conforme descritas nesta Escritura de Emissão e na
Instrução CVM 28; (ii) ter ciência de todas as disposições da Instrução CVM 28 a serem cumpridas
pelo Agente Fiduciário; (iii) que cumprirá todas as determinações do Agente Fiduciário vinculadas
ao cumprimento
das disposições previstas naquela Instrução; e (iv) não existir nenhum
impedimento legal, contratual ou acordo de acionistas que impeça a presente Emissão.
CLÁUSULA

DOZE - NOTIFICAÇÕES

12.1. Todos os documentos e as comunicações, que deverão ser sempre feitos por escrito,
assim como os meios f1sicos que contenham documentos ou comunicações, a serem enviados por
qualquer das Partes nos termos desta Escritura de Emissão deverão ser encaminhados para os
seguintes endereços:
(a)

Para a Emissora:

AES TIETÊ S.A.

Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nO939, 6° andar, parte I
CEP 06460-040, Sitio Tamboré - SP
AI.: Sra. Roberta Tenenbaum I Sr. Eduardo Luis Toledo Pinto
Estruturação Financeira
Tel.: (11) 2195-7022
Fax: (11) 2195-2503
Email: roberta.tenenbaum@AES.com/eduardo.pinto@aes.com
I
estruturacaofinanceira@aes.com
(b)

Para o Agente Fiduciário:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida das Américas, nO4.200, bloco 04, sala 514 - Barra da Tijuca
CEP 22640-102, Rio de Janeiro - RJ
AI.: Sras. Nathalia Machado Loureiro, Marcelle Molta Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira

Te!': (21) 3385-4565
Fax: (21) 3385-4046
e-mai!.backoffice@pentagonotrustee.com.br
(c)

Para o Banco Liquidante

ITAÚ UNIBANCO S.A

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal
04344-902 - São Paulo - SP
AI.: Luiz André Negrin Petito
Telefone: (11) 2797-4441
Fax: (11) 2797-3140
e-mail: luiz.petito@itau-unibanco.com.br
(d)

Escriturador Mandatário:

ITAú CORRETORA DE VALORES S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10° andar
04538-152 - São Paulo - SP
AI.: Luiz André Negrin Petito
Telefone: (11) 2797-4441
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Fax: (11) 2797-3140
e-mail: luiz.petito@itau-unibanco.com.br
(e) Para a CETIP:
CETIP

S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.663, 4° andar
CEP: 01.452-001, São Paulo - SP
AI.: Gerência de Valores Mobiliários
Tel.: (11) 3111-1596
Fax: (11) 3111-1564
Email: valores.mobiliários@cetiD.com.br

(f)

Para a CVM:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, n.O111,2°, 3°, 5°, 6° (parte), 23°, 26° ao 34° andares - Centro
CEP 20050-901, Rio de Janeiro, RJ
AI.: Superintendência de Registro de Valores Mobiliários - SRE
Tel: (21) 3554-8583
Fax: (21) 3554-8356
Email: sre@cvm.gov.br
12.2.
As comunicações referentes a esta Escritura de Emissão serão consideradas entregues
quando recebidas com "aviso de recebimento" expedido pelo correio, sob protocolo, ou por
telegrama nos endereços acima. As comunicações feitas por fac-símile serão consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de indicativo
(recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente) seguido de confirmação verbal por telefone.
Os respectivos originais deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias
Úteis após o envio da mensagem.
12.2.1. A mudança de qualquer dos dados acima, exceto em relação ao nome do ocupante dos
cargos indicados, deverá ser comunicada á outra Parte pela Parte que tiver seu endereço alterado,
com antecedência mlnima de 5 (cinco) dias. Em caso de inobservância do quanto disposto neste
item 12.2.1, as comunicações enviadas conforme os dados constantes deste Contrato serão
consíderadas válidas e tempestivamente entregues.
CLÁUSULA

TREZE

- DISPOSiÇÕES

GERAIS

13.1.
Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura de
Emissão. Dessa fcirma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercicio de qualquer direito,
faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Debenturistas em razão de
qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou
remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordãncia com tal
Inadimplemento,
nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações
assumidas pela Emissora nesta Escritura de Emissão ou precedente no tocante a qualquer outro
inadimplemento ou atraso.
13.2.
A presente Escritura de Emissão é firmada em caráter irrevogável e irretratável, salvo na
hipótese de não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula Segunda supra, obrigando
as Partes por si e seus sucessores.
13.3.
Caso qualquer das disposições desta Escritura de Emissão venha a ser julgada ilegal,
inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas' por tal julgamento,
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comprometendo-se
as Partes, em boa-fé, a substituir a disposição
medida do posslvel, produza o mesmo efeito.

afetada por outra que, na

13.4.
A presente Escritura de Emissão e as Debêntures constituem titulo executivo extrajudicial,
nos termos do artigo 585, incisos I e 11, do Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes
desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cablveis, as obrigações assumidas
nos termos desta Escritura comportam execução especifica, submetendo-se ás disposições dos
artigos 632 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejulzo do direito de declarar o
vencimento antecipado das Debêntures nos termos desta Escritura.
13.5.

Esta Escritura de Emissão é regida pelas Leis da República Federativa do Brasil.

1.3.6. Os prazos estabelecidos na presente Escritura de Emissão serão computados de acordo
com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluldo o
do vencimento.
13.7.
O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juizo sobre a
orientação acerca de qualquer fato da Emissão que seja de competência de definição pelos
Debenturistas, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe
forem transmitidas pelos Debenturistas. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer
responsabilidade
sobre o resultado ou sobre os efeitos jurldicos decorrentes do estrito
cumprimento das orientações dos Debenturistas a ele transmitidas conforme definidas pelos
Debenturistas e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejulzos que
venham a ser causados em decorrência disto aos Debenturistas ou á Emissora. A atuação do
Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução CVM 28 e dos artigos aplicáveis da Lei das
Sociedades por Ações, estando o Agente Fiduciário isento, sob qualquer forma ou pretexto, de
qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável'.
CLÁUSULA CATORZE - FORO
Fica eleito o foro da Comarca da Capital da Cidade de São Paulo, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para dirimir as questões porventura oriundas desta Escritura de
Emissão.
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