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Fitch Removes Watch Evolving and Upgrades the Debentures Issuance of AES Tiete Eolica to ‘AAA(bra)’

RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Remove Observação
Inde nida e Eleva Ratings de
Debêntures da AES Tietê Eólica
para ‘AAA(bra)’
Wed 17 Mar, 2021 - 5:12 PM ET
Fitch Ratings - São Paulo - 17 Mar 2021: A Fitch Ratings removeu a Observação Inde nida e
elevou, hoje, os Ratings Nacionais de Longo Prazo da primeira emissão de debêntures da AES
Tietê Eólica S.A. (AES Tietê Eólica), conforme a seguir:
-- 1ª série, no montante de BRL73,0 milhões, com vencimento em dezembro de 2025: Rating
Estável;
-- 2ª série, no montante de BRL73,0 milhões, com vencimento em dezembro de 2025: Rating
Nacional de Longo Prazo elevado para ‘AAA(bra)’, de ‘AA+(bra)’ (AA mais (bra)); Perspectiva
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Nacional de Longo Prazo elevado para ‘AAA(bra)’, de ‘AA+(bra)’ (AA mais (bra)); Perspectiva

Estável.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING
A elevação dos ratings re ete as alterações na escritura da primeira emissão de debêntures
aprovadas em 10 de fevereiro de 2021. As principais alterações são a extensão da validade
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da garantia corporativa da AES Tietê Energia S.A. (AES Tietê Energia, Rating Nacional de
Longo Prazo 'AA+(bra)' (AA mais (bra)), Observação Negativa) até o vencimento das
debêntures e a mudança nas cláusulas automáticas de vencimento antecipado com a AES
Tietê Energia - de evento de vencimento antecipado automático para não automático e,
portanto, o rating da emissão não está mais limitado à qualidade de crédito do garantidor.
Para a Fitch, os debenturistas não exercerão a cláusula de vencimento antecipado
relacionada ao garantidor, caso a dívida do projeto esteja sendo paga pontualmente. Além
disso, o projeto apresenta Índices de Cobertura do Serviço da Dívida (Debt Service Coverage
Ratios - DSCR) acima de 3,0 vezes no cenário de rating da Fitch, o que é consistente com
ratings ‘AAA(bra)’ e indica que o projeto não necessita da garantia do acionista para honrar
suas obrigações.
Os ratings se baseiam em contratos de venda de energia (PPA – Power Purchase
Agreements) a preços xos por vinte anos no mercado regulado e celebrados com volume
certi cado a geração de energia a P-50. Em caso de dé cit de geração de energia, existe
exposição ao Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) para aproximadamente 60% do
volume de energia vendida pelo projeto. A estrutura de dívida inclui uma conta reserva
equivalente a seis meses do serviço da dívida. O per l de DSCRs do projeto é robusto, com
mínimo de 3,2 vezes e médio de 5,4 vezes no cenário de rating da Fitch.
Disponibilidade e Per l de Custos Estabilizados: Risco Operacional – Médio
Após apresentar um histórico de custos e despesas acima do esperado pela Fitch nos
primeiros anos de operação, espera-se que o projeto apresente um per l mais estável e
previsível nos próximos anos. O projeto conta com a expertise da AES Tietê, que possui
amplo portfólio de geração e cuja gestão melhorou os índices de disponibilidade dos parques
nos últimos anos. Adicionalmente, não há compartilhamento de custos da holding com o
de Energia Ltda. (GE Brasil) opera o projeto, por meio de contrato de Operação e
Manutenção (O&M) com escopo parcial, de dez anos. Os termos do contrato estabelecem
custo xo por aerogerador crescente ao longo da vida do contrato e disponibilidade mínima
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projeto, o que é positivo. Atualmente, a General Electric do Brasil - Equipamentos e Serviços

de 97,0%.
Geração de Energia Historicamente Entre P-50 e P-90: Risco de Receita – Volume: Médio
Desde 2015, os parques que venderam energia no Leilão de Energia de Reserva (LER, 43% da
capacidade instalada) vêm gerando energia entre as estimativas de P-50 e P-90 médio de dez
anos. Já os parques eólicos que venderam energia no Leilão de Energia Nova (LEN)
enfrentaram problemas relacionados à restrição de escoamento da geração de energia em
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seus primeiros anos de operação, produzindo abaixo da certi cação P-90. Após a solução
deste ponto, nos últimos três anos, os projetos têm gerado energia em linha com os parques
que venderam no LER 2010. Para mitigar incertezas adicionais inerentes aos estudos préoperacionais, a Fitch incorpora um corte adicional de 6% para os parques do LEN 2011 e de
2% para os do LER 2010. Além disso, um corte adicional de 2,5% é considerado nos cenários
da Fitch, re etindo o rateio das perdas elétricas da rede básica, não consideradas nas
certi cações. Em 2020, assim como outros projetos da região Nordeste, os parques do LEN
2011 sofreram novamente com restrição de escoamento demandada pelo Operador
Nacional do Sistema (ONS), devido a limitações da rede de transmissão. Os ressarcimentos
decorrentes desta restrição, denominada constrained-off, estão sendo discutidos pelas
empresas do setor com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em busca de uma
regulamentação do tema.
PPAs a Preços Fixos e Exposição ao PLD: Risco de Receita – Preço: Médio
Todas as receitas da AES Tietê Eólica proveem de acordos de compra de energia (Power
Purchase Agreements – PPAs) de vinte anos a preços xos e anualmente reajustados pela
in ação. Estes acordos medem o volume de energia a ser gerado em períodos anuais e
quadrienais, atenuando a exposição a dé cits durante anos em que houver geração menor
que a contratada. Os PPAs foram celebrados com volume certi cado a P-50, o que se traduz
em maior volatilidade de uxo de caixa quando o projeto não gera a energia contratada. Em
torno de 45% da obrigação contratual foram comercializados no LER, cuja contraparte é a
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), sem exposição ao PLD, e 55% foram
vendidos no LEN A-3/2011, por meio de um pool de 23 distribuidoras. No caso do LEN, na
eventualidade de dé cit de energia, os ressarcimentos são preci cados ao maior entre o PLD
e o preço do PPA. A Fitch considera sistêmico o risco de contraparte em ambos os PPAs.

A revisão do fundamento re ete a alteração na estrutura da dívida, que deixou de contar
com conta reserva para o serviço da dívida das debêntures de 12 meses e passou a ter
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Estrutura de Dívida Adequada: Estrutura da Dívida – Revisado para Médio, de Forte

cláusulas mais fracas para distribuição de dividendos. As debêntures são seniores,
totalmente amortizáveis, contam com garantias reais, e, atualmente, representam a única
dívida do projeto. A estrutura de contas é bem de nida e o banco de administração de contas
é responsável por controlar e distribuir o caixa disponível para o nível de sub-holding. A
dívida conta, ainda, com conta reserva para o serviço da dívida das debêntures equivalente a
seis meses.
Per l Financeiro
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O projeto apresenta alavancagem muito baixa. No cenário de rating da Fitch, que considera
geração de energia estimada a P-90 de dez anos mais descontos, de acordo com a
metodologia, o projeto apresenta DSCRs muito fortes, com DSCR médio de 5,4 vezes e
mínimo de 3,2 vezes.
Comparação com Pares
A AES Tietê Eólica apresenta os DSCRs mais elevados do portfólio da Fitch, em comparação
aos projetos com ratings ‘AAA(bra)’. Os pares mais próximos são Copacabana Geração de
Energia e Participações S.A. (Serra da Babilônia, Rating Nacional de Longo Prazo da segunda
emissão de debêntures ‘AAA(bra)’/Estável, DSCR médio de 1,41 vez no cenário de rating),
Serras Holding S.A. (Serras, Rating Nacional de Longo Prazo da primeira emissão de
debêntures ‘AAA(bra)’/Estável, DSCR médio de 1,44 vez no cenário de rating) e Complexo
Morrinhos Energias Renováveis S.A. (Morrinhos, Rating Nacional de Longo Prazo da segunda
emissão de debêntures ‘AAA(bra)’/Estável, DSCR médio de 1,39 vez no cenário de rating).

SENSIBILIDADE DOS RATINGS
Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating
Positiva/Elevação:
-- Os ratings não podem ser elevados, pois já se encontram no nível mais alto da escala
nacional da Fitch.
Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating

-- Aumentos substanciais e persistentes de custos e despesas do projeto, combinado ao
fraco desempenho da geração de energia.
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Negativa/Rebaixamento:

EMISSÃO
A emissão de debêntures da AES Tietê Eólica, no montante de BRL146 milhões, foi realizada
em duas séries, no montante de BRL73 milhões cada, com vencimento em dezembro de 2025
e pagamentos semestrais de principal e juros. As debêntures são atualizadas
monetariamente pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor – Amplo
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(IPCA) mais juros remuneratórios de 7,61% para a primeira série e 7,87%, para a segunda. Os
recursos foram utilizados exclusivamente para investimentos na implantação do projeto.
A emissão conta com garantias reais até o vencimento: penhor da totalidade das ações das
Sociedades de Propósito Especí co (SPEs), que fazem parte do complexo e da Nova Energia
Holding, penhor das máquinas e equipamentos, cessão duciária dos direitos creditórios e
dos direitos emergentes da autorização, bem como da cessão duciária dos recebíveis e dos
PPAs.
Em 10 de fevereiro de 2021, em Assembleia Geral de Debenturistas (AGD), foi aprovada a
alteração dos termos da escritura de emissão, que inclui a exclusão da conta reserva de
O&M, redução da conta reserva para o serviço da dívida exclusiva para as debêntures,
preenchida com o equivalente a seis meses de serviço da dívida, e extensão da garantia
corporativa da AES Tietê Energia até o vencimento das debêntures.
Os debenturistas aprovaram, ainda, a alteração das cláusulas automáticas de vencimento
antecipado em caso de default da AES Tietê Energia – de evento de vencimento antecipado
automático para não automático.

PRINCIPAIS PREMISSAS
As premissas dos cenários-base e de rating da Fitch re etem as projeções macroeconômicas
de IPCA e do Certi cado de Depósito Interbancário (CDI), atualizadas conforme o relatório
Global Economic Outlook, publicado pela agência em dezembro de 2020 e os dados
históricos de geração de energia até fevereiro de 2021.

projetos do LER2010 e 6,0% para os projetos do LEN2011, referentes ao estudo, e de 2,5%
relacionados ao compartilhamento das perdas elétricas da rede básica. Foi considerada,
ainda, a disponibilidade de 97%.
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No cenário-base, a premissa de geração é baseada em P-50 mais descontos de 2,0% para os

Para a projeção dos custos totais OPEX (incluindo despesas regulatórias), foram
considerados os seguintes montantes:
-- 2021: BRL76,9 milhões
-- 2022: BRL62,5 milhões
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-- 2023: BRL65,4 milhões
-- 2024: BRL67,4 milhões
-- 2025: BRL69,6 milhões
Despesas de CAPEX de manutenção consideram as premissas do emissor.
No cenário-base, a Fitch projeta que as deduções referentes aos ressarcimentos anual e
quadrienal de energia, que deveriam ter ocorrido em 2020 e 2021, ocorrerão ao longo de
2022, no valor estimado pela agência de BRL71,1 milhões.
Para o cenário de rating, foram utilizadas as mesmas premissas, com exceção da geração,
para a qual foi assumida a estimativa P-90 de dez anos, em vez de P-50, e dos custos totais,
exceto despesas regulatórias, que apresentam incremento de 5% sobre o cenário-base. No
cenário de rating, a Fitch espera que as deduções referentes aos ressarcimentos anual e
quadrienal de energia, que deveriam ter ocorrido em 2020 e 2021, ocorrerão ao longo de
2022, no valor estimado pela agência de BRL86,3 milhões.
No cenário-base da Fitch, os DSCRs mínimo e médio são de 3,7 vezes e 6,0 vezes,
respectivamente. Já no cenário de rating, os DSCRs mínimo e médio são de 3,2 vezes e 5,4
vezes.

PERFIL DE CRÉDITO
A AES Tietê Eólica é uma subholding que detém 15 SPEs autorizadas a operar por meio de
elétrica, mediante a implantação e a exploração de uma central geradora eólica. A emissora é
100% controlada pela AES Tietê Energia, uma das principais empresas de geração privada do
país e controlada pela AES Corp. (AES, IDR - Issuer Default Ratings - Rating de Inadimplência
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Resoluções da Aneel. Estas foram estabelecidas como produtoras independentes de energia

do Emissor 'BBB-' (BBB menos)/Perspectiva Estável).
Os parques eólicos, denominados em conjunto Alto do Sertão II, estão localizados no interior
da Bahia, nas cidades de Caetités, Guanambi, Igaporã e Pindaí, e totalizam 386,1 MW de
capacidade instalada.
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INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:
A presente publicação é um relatório de classi cação de risco de crédito, para ns de
atendimento ao artigo atendimento ao artigo 16 da Resolução CVM nº 9/20.
As informações utilizadas nesta análise são provenientes da AES Tietê Eólica S.A.
A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na
classi cação de risco de crédito sejam su cientes e provenientes de fontes con áveis,
incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Fitch não realiza serviços de
auditoria e não pode realizar, em todos os casos, veri cação ou con rmação independente
das informações recebidas.
Histórico dos Ratings:
Data na qual a classi cação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 25 de novembro
de 2014.
Data na qual a classi cação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 1º de fevereiro
de 2021.
A classi cação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas. De
acordo com as políticas da Fitch, o emissor apelou e providenciou informações adicionais que
resultaram em uma ação de rating diferente da atribuída inicialmente pelo comitê de rating.
Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
A Fitch publica a lista de con itos de interesse reais e potenciais no Anexo X do Formulário

Para informações sobre possíveis alterações na classi cação de risco de crédito veja o item:
Sensibilidade dos Ratings.
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de Referência, disponível em www. tchratings.com/brasil

Informações adicionais estão disponíveis em 'www. tchratings.com' e em
'www. tchratings.com/brasil'.
A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de
classi cação de risco de crédito pelo devedor ou emissor classi cado, por uma parte
relacionada que não seja o devedor ou o emissor classi cado, pelo patrocinador (“sponsor”),
subscritor (“underwriter”), ou o depositante do instrumento, título ou valor mobiliário que
está sendo avaliado.
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Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
-- Metodologia de Rating para Infraestrutura e Financiamento de Projetos (24 de março de
2020);
-- Metodologia de Rating em Escala Nacional (22 de dezembro de 2020).
Outra Metodologia Relevante:
-- Renewable Energy Rating Criteria (25 de março de 2020).

RATING ACTIONS
ENTITY/DEBT

RATING

PRIOR

AES Tiete
Eolica S.A.

•

AES Tiete

Natl

Eolica

LT

AAA(bra) Rating Outlook Stable

Upgrade

AA+
(bra)

S.A./Debt/1
Natl LT

VIEW ADDITIONAL RATING DETAILS

Gabriela Cavichioli
Associate Director
Analista primário
+55 11 3957 3664
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Bruno Pahl
Director

https://www.fitchratings.com/research/pt/infrastructure-project-finance/fitch-removes-watch-evolving-upgrades-debentures-issuance-of-aes-tiete-eolica-to-aaa…

8/13

3/17/2021

Fitch Removes Watch Evolving and Upgrades the Debentures Issuance of AES Tiete Eolica to ‘AAA(bra)’

Analista secundário
+55 11 4504 2204
Marta Veloso
Senior Director
Presidente do Comitê
+55 11 4504 2618
MEDIA CONTACTS
Jaqueline Carvalho
Rio de Janeiro
+55 21 4503 2623
jaqueline.carvalho@the tchgroup.com
Informações adicionais estão disponíveis em www. tchratings.com
APPLICABLE CRITERIA
Infrastructure and Project Finance Rating Criteria (pub. 24 Mar 2020) (including rating
assumption sensitivity)
National Scale Rating Criteria (pub. 22 Dec 2020)
Renewable Energy Project Rating Criteria (pub. 26 Jan 2021) (including rating assumption
sensitivity)

APPLICABLE MODELS
Numbers in parentheses accompanying applicable model(s) contain hyperlinks to criteria
Feedback

providing description of model(s).
Third-party Model (24 March 2020)
ADDITIONAL DISCLOSURES
Solicitation Status
Endorsement Policy
ENDORSEMENT STATUS
AES Tiete Eolica S.A.

-
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DISCLAIMER
TODOS OS RATINGS DE CRÉDITO DA FITCH ESTÃO SUJEITOS A ALGUMAS LIMITAÇÕES
E TERMOS DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. POR FAVOR, VEJA NO LINK A SEGUIR
ESSAS LIMITAÇÕES E TERMOS DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ALÉM DISSO, AS
DEFINIÇÕES E OS TERMOS DE USO DOS RATINGS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE
PÚBLICO DA AGÊNCIA, EM WWW.FITCHRATINGS.COM. OS RATINGS PÚBLICOS,
CRITÉRIOS E METODOLOGIAS PUBLICADOS ESTÃO PERMANENTEMENTE
DISPONÍVEIS NESTE SITE. O CÓDIGO DE CONDUTA DA FITCH E AS POLÍTICAS DE
CONFIDENCIALIDADE, CONFLITOS DE INTERESSE; SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO
(FIREWALL) DE AFILIADAS, COMPLIANCE E OUTRAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
RELEVANTES TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS NESTE SITE, NA SEÇÃO "CÓDIGO DE
CONDUTA". A FITCH PODE TER FORNECIDO OUTRO SERVIÇO AUTORIZADO À
ENTIDADE CLASSIFICADA OU A PARTES RELACIONADAS. DETALHES SOBRE ESSE
SERVIÇO, PARA O QUAL O ANALISTA PRINCIPAL ESTÁ BASEADO EM UMA EMPRESA
DA FITCH RATINGS (OU UMA AFILIADA A ESTA) REGISTRADA NA ESMA OU NA FCA,
PODEM SER ENCONTRADOS NA PÁGINA DO SUMÁRIO DO EMISSOR, NO SITE DA
FITCH.
READ LESS

COPYRIGHT
Copyright © 2021 da Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. e suas subsidiárias. 33 Whitehall St, NY,
NY 10004.Telefone:1-800-753-4824 (para chamadas efetuadas nos Estados Unidos), ou
(001212) 908-0500 (chamadas fora dos Estados Unidos). Fax: (212) 480-4435. Proibida a
reprodução ou retransmissão, integral ou parcial, exceto quando autorizada. Todos os
informações sobre projeções), a Fitch conta com informações factuais que recebe de
emissores e underwriters e de outras fontes que a agência considera con áveis. A Fitch
realiza uma apuração adequada das informações factuais de que dispõe, de acordo com suas
metodologias de rating, e obtém razoável veri cação destas informações de fontes
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direitos reservados. Ao atribuir e manter ratings e ao fazer outros relatórios (incluindo

independentes, à medida que estas fontes estejam disponíveis com determinado patamar de
segurança, ou em determinada jurisdição. A forma como é conduzida a investigação factual
da Fitch e o escopo da veri cação de terceiros que a agência obtém poderão variar,
dependendo da natureza do título analisado e do seu emissor, das exigências e práticas na
jurisdição em que o título analisado é oferecido e vendido e/ou em que o emissor esteja
localizado, da disponibilidade e natureza da informação pública envolvida, do acesso à
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existentes de terceiros, como relatórios de auditoria, cartas de procedimentos acordadas,
avaliações, relatórios atuariais, relatórios de engenharia, pareceres legais e outros relatórios
fornecidos por terceiros, disponibilidade de fontes independentes e competentes de
veri cação, com respeito ao título em particular, ou na jurisdição do emissor, em especial, e a
diversos outros fatores. Os usuários dos ratings e relatórios da Fitch devem estar cientes de
que nem uma investigação factual aprofundada, nem qualquer veri cação de terceiros
poderá assegurar que todas as informações de que a Fitch dispõe com respeito a um rating
ou relatório serão precisas e completas. Em última instância, o emissor e seus consultores
são responsáveis pela precisão das informações fornecidas à Fitch e ao mercado ao
disponibilizar documentos e outros relatórios. Ao emitir ratings e relatórios, a Fitch é
obrigada a con ar no trabalho de especialistas, incluindo auditores independentes, com
respeito às demonstrações nanceiras, e advogados, com referência a assuntos legais e
tributários. Além disso, os ratings e as projeções nanceiras e outras informações são
naturalmente prospectivos e incorporam hipóteses e premissas sobre eventos futuros que,
por sua natureza, não podem ser con rmados como fatos. Como resultado, apesar de
qualquer veri cação sobre fatos atuais, os ratings e as projeções podem ser afetados por
condições ou eventos futuros não previstos na ocasião em que um rating foi emitido ou
a rmado.
As informações neste relatório são fornecidas 'tais como se apresentam', sem que ofereçam
qualquer tipo de garantia. Um rating da Fitch constitui opinião sobre o per l de crédito de
um título. Esta opinião e os relatórios se apoiam em critérios e metodologias existentes, que
são constantemente avaliados e atualizados pela Fitch. Os ratings e relatórios são, portanto,
resultado de um trabalho de equipe na Fitch, e nenhum indivíduo, ou grupo de indivíduos, é
responsável isoladamente por um rating ou relatório. O rating não cobre o risco de perdas
em função de outros riscos que não sejam o de crédito, a menos que tal risco esteja
especi camente mencionado. A Fitch não participa da oferta ou venda de qualquer título.
Todos os relatórios da Fitch são de autoria compartilhada. Os pro ssionais identi cados em
responsáveis pelas opiniões expressas no texto. Os nomes são divulgados apenas para ns
de contato. Um relatório que contenha um rating atribuído pela Fitch não constitui um
prospecto, nem substitui as informações reunidas, veri cadas e apresentadas aos
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um relatório da Fitch participaram de sua elaboração, mas não são isoladamente

investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda dos títulos. Os ratings podem
ser alterados ou retirados a qualquer tempo, por qualquer razão, a critério exclusivo da Fitch.
A agência não oferece aconselhamento de investimentos de qualquer espécie. Os ratings não
constituem recomendação de compra, venda ou retenção de qualquer título. Os ratings não
comentam a correção dos preços de mercado, a adequação de qualquer título a determinado
investidor ou a natureza de isenção de impostos ou taxação sobre pagamentos efetuados
com respeito a qualquer título. A Fitch recebe pagamentos de emissores, seguradores,
garantidores, outros coobrigados e underwriters para avaliar os títulos. Estes preços
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geralmente variam entre USD1.000 e USD750.000 (ou o equivalente em moeda local
aplicável) por emissão. Em certos casos, a Fitch analisará todas ou determinado número de
emissões efetuadas por um emissor em particular ou seguradas ou garantidas por
determinada seguradora ou garantidor, mediante um único pagamento anual. Tais valores
podem variar de USD10.000 a USD1.500.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável). A
atribuição, publicação ou disseminação de um rating pela Fitch não implicará consentimento
da Fitch para a utilização de seu nome como especialista, com respeito a qualquer declaração
de registro submetida mediante a legislação referente a títulos em vigor nos Estados Unidos
da América, a Lei de Serviços Financeiros e Mercados, de 2000, da Grã-Bretanha ou a
legislação referente a títulos de qualquer outra jurisdição, em particular. Devido à relativa
e ciência da publicação e distribuição por meios eletrônicos, o relatório da Fitch poderá ser
disponibilizada para os assinantes eletrônicos até três dias antes do acesso para os
assinantes dos impressos.
Para a Austrália, Nova Zelândia, Taiwan e Coreia do Sul apenas: A Fitch Austrália Pty Ltd
detém uma licença australiana de serviços nanceiros (licença AFS nº337123.), a qual
autoriza o fornecimento de ratings de crédito apenas a clientes de atacado. As informações
sobre ratings de crédito publicadas pela Fitch não se destinam a ser utilizadas por pessoas
que sejam clientes de varejo, nos termos da Lei de Sociedades (Corporations Act 2001).
READ LESS

SOLICITATION STATUS
The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the rated
entity/issuer or a related third party. Any exceptions follow below.
ENDORSEMENT POLICY

Reino Unido, conforme o caso, são endossados para uso por entidades reguladas na UE ou
no Reino Unido, respectivamente, para ns regulatórios, de acordo com os termos do
Regulamento das Agências de Rating de Crédito da UE ou do Reino Unido (Alterações etc.)
(saída da UE), de 2019 (EU CRA Regulation or the UK Credit Rating Agencies (Amendment
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Os ratings de crédito internacionais da Fitch produzidos fora da União Europeia (UE)ou do

etc.) (EU Exit) Regulations 2019), conforme o caso. A abordagem da Fitch para endosso na
UE e no Reino Unido pode ser encontrada na página de Regulatory Affairs (Assuntos
Regulatórios) da Fitch, no site da agência. O status de endosso dos ratings de crédito
internacionais é fornecido na página de sumário da entidade, para cada entidade classi cada,
e nas páginas de detalhes das transações, para transações de nanças estruturadas, no site
da Fitch. Estas divulgações são atualizadas diariamente.

https://www.fitchratings.com/research/pt/infrastructure-project-finance/fitch-removes-watch-evolving-upgrades-debentures-issuance-of-aes-tiete-eolica-to-aa…

12/13

3/17/2021

Fitch Removes Watch Evolving and Upgrades the Debentures Issuance of AES Tiete Eolica to ‘AAA(bra)’

Infrastructure and Project Finance

Latin America

Brazil

Feedback

Energy and Natural Resources

https://www.fitchratings.com/research/pt/infrastructure-project-finance/fitch-removes-watch-evolving-upgrades-debentures-issuance-of-aes-tiete-eolica-to-aa…

13/13

