AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME N.º 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM
SÉRIE ÚNICA, DA AES TIETÊ ENERGIA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA AES
TIETÊ S.A.), REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2021.

1
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 02 de setembro de 2021 às 10:00 horas, de
forma exclusivamente digital por meio da plataforma digital chamada Microsoft Teams, disponibilizado
pela AES Tietê Energia S.A. (“Emissora”), em virtude das restrições decorrentes da pandemia causada
pelo Coronavírus (Covid-19), observado o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”).
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PRESENÇA: Presentes debenturistas, detentores de 19,37%, das Debêntures em
Circulação (conforme definidas na Escritura de Emissão (conforme abaixo definida)) (“Debenturistas”)
da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária,
em série única, da Emissora (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), conforme se verificou pela
assinatura constante da Lista de Presença. Presentes, ainda, os representantes da Oliveira Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário representando a
comunhão dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora.
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CONVOCAÇÃO: A realização da convocação da presente assembleia observou os termos
do Art. 124, §1º, inciso II, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em
vigor (“Lei das Sociedades por Ações”) e da Cláusula 10.2.1 do “Instrumento Particular de Escritura
da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,
em Série Única, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos, da AES Tietê Energia S.A.”
celebrado, em 08 de novembro de 2016, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, conforme aditado
(“Escritura de Emissão”), mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”)
nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2021 e no jornal Valor Econômico (“Valor Econômico”), nos dias
03, 04 e 05 de agosto de 2021.
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4.1

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre:
A proposta da administração da Emissora acerca do pedido de renúncia prévia dos
Debenturistas ao direito de declarar o vencimento antecipado das obrigações estabelecidas
pelas Debêntures em decorrência da não observância, pela Emissora, dos índices e limites
financeiros estabelecidos e definidos na Cláusula 6.1.2, alínea (e), da Escritura de Emissão
(“Índices Financeiros”), nas verificações trimestrais a serem realizadas pelo Agente Fiduciário
a partir da presente data até a data de vencimento das Debêntures, qual seja, 15 de dezembro
de 2023 (“Apurações Objeto de Waiver” e “Data de Vencimento”, respectivamente), sem que
tal inobservância acarrete o descumprimento da obrigação estabelecida na Cláusula 6.1.2,
alínea (e), da Escritura de Emissão e, consequentemente, resulte ou possa vir a resultar em um
evento de vencimento antecipado das Debêntures.
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5.1.1 Fica certo e ajustado que a renúncia prévia de que trata esta Ordem do Dia estará
condicionada à verificação, pelo Agente Fiduciário, de que os índices obtidos da
divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA Ajustado de que tratam os subitens
(i) e (ii) do item 4.1 acima não sejam superiores a 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes a
referida divisão, sendo que nas Apurações Objeto de Waiver: (i) para fins do cálculo
da “Dívida” no índice de que trata este item 5.1.1, fica dispensada a observância dos
subitens (d) e (e) da definição de “Dívida”; (ii) o cumprimento desta condição será
atestado pela Emissora por meio do envio de declaração, em até 15 (quinze) dias
corridos após a divulgação à CVM das demonstrações ou informações financeiras
consolidadas mais recentes, acompanhada de memória de cálculo feita com base
nas informações financeiras consolidadas da Emissora, ao final de cada trimestre; e
(iii) caso o índice de que trata este item 5.1.1 não seja observado pela Emissora por
2 (duas) Apurações Objeto de Waiver consecutivas, os Índices Financeiros
estabelecidos e definidos na Cláusula 6.1.2, alínea (e), da Escritura de Emissão
passarão a vigorar novamente para todos os fins e diretos previstos na Escritura de
Emissão.

4.2

A proposta da administração da Emissora acerca da alteração dos Eventos de Vencimento
Antecipado (conforme definidos na Escritura de Emissão) estabelecidos na Cláusula 6.1.1,
alíneas (a), (c), (e), (g) e (j), e na Cláusula 6.1.2, alínea (g), da Escritura de Emissão, para a
inclusão da definição de “Controladas Relevantes”, assim entendidas como sendo as
controladas, diretas ou indiretas, da Emissora cujo EBITDA Ajustado (conforme definido na
Escritura de Emissão) represente valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do EBITDA
Ajustado da Emissora; e

4.3

Caso as matérias constantes da Ordem do Dia acima sejam aprovadas, a autorização para que
a Emissora, por meio de seus representantes legais e/ou procuradores devidamente
constituídos, e o Agente Fiduciário possam: (a) praticar todos os atos necessários à realização,
formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações ora tomadas, incluindo, mas
não se limitando, a celebração do “Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura
da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, em Série Única, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos, da AES Tietê
Energia S.A.” (“2º Aditamento”); e (b) celebrar todos os contratos, aditamentos, conforme o
caso, e realizar todos os atos societários necessários à implementação das deliberações ora
tomadas; e (c) para realização do protocolo desta ata, do 2º Aditamento e dos demais atos
societários e documentos que se fizerem necessários à implementação das deliberações ora
tomadas, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da sua celebração por todas as partes,
sendo os respectivos arquivamentos na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”)
realizados nos termos do artigo 6º, inciso II, da Lei n° 14.030, de 28 de julho de 2020 (“Lei
14.030”), considerando as restrições impostas em virtude da pandemia causada pelo
Coronavírus (Covid-19), em especial em decorrência do atendimento restrito determinado pela
JUCESP.

5

TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO: Considerando que não foi possível atingir o quórum de
instalação previsto na cláusula 10.6 da Escritura de Emissão, a Assembleia não foi instalada. Desta
forma, a Emissora publicará, oportunamente, o edital para a segunda convocação.
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As partes reconhecem que as declarações de vontade das partes mediante assinatura digital
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários quando é utilizado (i) o processo de certificação
disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil ou (ii) outro meio de
comprovação da auditoria e integridade do documento em forma eletrônica, desde que admitido como
válido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, conforme admitido pelo art.
10 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001, em vigor no Brasil,
reconhecendo a forma de contratação em meio eletrônico, digital e informático como válida e
plenamente eficaz. Na forma acima prevista, a presente ata, bem como demais instrumentos que dela
decorrem, caso necessário, podem ser assinados digitalmente por meio eletrônico conforme disposto
neste parágrafo.
Os termos com iniciais maiúsculas utilizados neste Termo de Não Instalação que não estiverem aqui
expressamente definidos têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão.
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrado o presente termo de não
instalação que, lido e aprovado, foi assinado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário.
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Página de assinaturas do Termo de Não Instalação da Assembleia Geral de Debenturistas da 5ª
(quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série
única, da AES Tietê Energia S.A. (sucessora por incorporação da AES Tietê S.A.), realizada em 02 de
setembro de 2021.

na qualidade de Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

NATHALIA
Assinado de forma digital
por NATHALIA GUEDES
GUEDES
ESTEVES:10760619743
ESTEVES:1076061 Dados: 2021.09.10
17:47:21 -03'00'
9743
_______________________________
Nome: Nathália Guedes Esteves
Cargo: Procuradora

na qualidade de Emissora:
AES TIETÊ ENERGIA S.A.

JOAO ANTONIO
MARTINS LIMA
NAVEGA:33806169829

Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO MARTINS
LIMA NAVEGA:33806169829
Dados: 2021.09.10 19:31:55
-03'00'

LEONARDO TATSUYA
SHINOHARA:15897948852

_______________________________

Assinado de forma digital por
LEONARDO TATSUYA
SHINOHARA:15897948852
Dados: 2021.09.10 19:14:50 -03'00'

_______________________________

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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