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FATO RELEVANTE
A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4), em
cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº. 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM
nº. 358, de 03.01.2002, e demais disposições aplicáveis, informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que:
Assinou na presente data Contrato de compra e venda de ações (“SPA”) com J. Malucelli Energia S.A
e demais acionistas para a aquisição pela AES Tietê da totalidade das ações representativas do capital
social (“Operação”) das sociedades de propósito específico que compõem os Parques Eólicos
Brasventos Eolo (antigo Rei dos Ventos 1), Rei dos Ventos 3 e Miassaba 3 (“Complexo Eólico Ventus”
ou “Projeto”). A conclusão da Operação estará sujeita ao cumprimento das condições precedentes
acordadas no SPA, todas elas compatíveis com esse tipo de operação.
Complexo Eólico Ventus
O Projeto localiza-se em uma das regiões mais privilegiadas em termos de recurso eólico do País, no
estado do Rio Grande do Norte, costa da região Nordeste. Em operação desde 2014, possui
187,0 MW de capacidade instalada e está 100% contratado no mercado regulado (LER 2009) e foi
comercializado por leilão de reserva por 20 anos. Segue tabela com as principais características do
Projeto:

Localização
Capacidade Instalada Leilão
Capacidade Instalada Alterada
Energia Assegurada (MWm)
P50 (leilão)

Preço PPA (R$/MWh)1
Índice de Atualização
Atualização PPA
Fim do PPA
COD
Fim da Autorização
Fator de Capacidade
P50 (leilão)

Fornecedor
Números de Aerogeradores
Capacidade por aerogerador (MW)
1

Data base: junho de 2020

Miassaba 3

Brasventos Eolo
(Antigo Rei dos
Ventos 1)

Rei dos
Ventos 3

Macau
50,4
68,5

Galinhos
48,6
58,5

Galinhos
48,6
60,1

Total

147,6
187,0

22,8

21,9

21,1

65,8

268,37

269,61

270,14

269,33

34,9%

35,1%

GE (WTGs Alstom Eco 86)
35
36
1,67
1,67

112
1,67

IPCA
Anual
31/05/2034
2014
2045
33,3%

41
1,67

37,3%

Valor do Investimento
O valor total da aquisição (enterprise value) é de até R$ 650 milhões, sendo: (i) R$ 449 milhões, a ser
pago 51% na data do closing da Operação e 49% após 5 meses da data do closing, sem atualização
monetária das parcelas; e (ii) assunção da dívida líquida do Projeto, cujo saldo estimado é de
R$ 201 milhões2. O valor acordado está sujeito a ajustes usuais neste tipo de operação, inclusive pela
variação capital de giro e será financiado, em sua totalidade, por meio da capacidade de
endividamento adicional do projeto e da Companhia.
Esse é mais um passo da estratégia de crescimento e diversificação de portfólio da Companhia por
meio da aquisição de ativos de fontes complementares à hídrica e com contratos de longo prazo,
visando a criação de valor para os acionistas. Com a conclusão da Operação a AES Tietê passará a
contar com uma capacidade instalada de 3,9 GW do seu portfólio 100% renovável. Este Projeto está
alinhado à nossa estratégia de crescimento e diversificação e a potencial criação de um cluster eólico,
no Rio Grande do Norte, em uma das regiões de melhores ventos do país.
Aprovações Aplicáveis
Em sendo concluída a Operação, a AES Tietê convocará uma assembleia geral extraordinária de
acionistas para ratificação da Operação nos termos do art. 256, §1º da Lei das S.A, tão logo seja
finalizado laudo de avaliação preparado por consultoria especializada confirmando a sua
necessidade. Eventuais condições de exercício de direito de retirada por acionistas dissidentes, caso
aplicável, serão informadas oportunamente.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados sobre os
fatos subsequentes.
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