INSTRUÇÃO DE VOTO
Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 02 de setembro de 2021
5ª Emissão de Debêntures da AES TIETÊ ENERGIA S.A.

NOME DO DEBENTURISTA:
____________________________________________________________________________

CNPJ OU CPF DO DEBENTURISTA:
____________________________________________________________________________

E-MAIL:
____________________________________________________________________________

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO:
A presente instrução de voto a distância (“Instrução de Voto”) deve ser preenchida caso o titular
(“Debenturistas”) das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em
série única, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, da 5ª (quinta) emissão da
AES Tietê Energia S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) nº 04.128.563/0001-10 (“Emissora”) emitidas nos termos 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 a Oliveira Trust Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário representando a comunhão
dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme aditado (“Escritura de Emissão”), opte por
exercer o seu direito de voto a distância, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”) e do edital de convocação da
Assembleia Geral de Debenturistas realizada, em 1ª (primeira) convocação, em 02 de setembro de
2021, às 10:00 (dez horas), ou em 2ª (segunda) convocação (em data a ser definida oportunamente)
(“Assembleia Geral de Debenturistas”). Nesse sentido, é imprescindível que os campos acima
sejam preenchidos com o nome (ou denominação social) completo do Debenturista e seu número do
Cadastro no Ministério da Economia, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além
de um endereço de e-mail para eventual contato.
Além disso, para que esta Instrução de Voto seja considerada válida e os votos nela proferidos sejam
contabilizados no quórum da Assembleia Geral de Debenturistas: (i) todos os campos abaixo deverão
estar devidamente preenchidos; (ii) todas as suas páginas deverão ser rubricadas; (iii) o Debenturista
ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente, deverá
assinar a presente Instrução de Voto, cujas assinaturas podem, inclusive, ser feitas por meio de
certificação digital ou reconhecidas por outro meio que garanta sua autoria e integridade em formato
compatível com o adotado para a realização da Assembleia Geral de Debenturistas. No caso de
assinatura pelo representante legal, a presente Instrução de Voto deve estar acompanhada dos
documentos de representação, com poderes específicos para representar, em conjunto ou
isoladamente, o Outorgante na Assembleia Geral de Debenturistas (“Procuração”). Não será exigido
o reconhecimento das firmas, tampouco a sua consularização, conforme aplicável.
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ORIENTAÇÕES DE ENTREGA E ENVIO DA INSTRUÇÃO DE VOTO DIRETAMENTE À
COMPANHIA
O Debenturista que optar por exercer o seu direito de voto a distância deverá enviar os seguintes
documentos diretamente para o endereço eletrônico da Emissora e do Agente Fiduciário abaixo
indicados, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia
Geral de Debenturistas:
via eletrônica desta Instrução de Voto devidamente preenchida, rubricada e assinada;
na hipótese de representação por procuração, via original do instrumento de devidamente formalizado
e assinado pelo Debenturista outorgante; e
cópia autenticada dos seguintes documentos:
(a)
Para pessoas físicas: documento de identidade válido com foto do Debenturista ou
de seu representante legal, conforme o caso.
(b)
Para pessoas jurídicas: último estatuto social ou contrato social consolidado;
documentos societários que comprovem a representação legal do Debenturista; e documento
de identidade válido com foto do representante legal.
(c)
Para fundos de investimento: último regulamento consolidado do fundo; estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto
do fundo e documento societários que comprovem os poderes de representação; e
documento de identidade válido com foto do representante legal.
A Emissora ressalta que, diante do cenário atual causado pelo COVID-19, resolveu por adotar
o meio de participação à distância acima descrito para fins de participação na Assembleia
Geral de Debenturistas, em substituição à participação presencial.

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA INSTRUÇÃO DE VOTO
O Debenturista deverá direcionar sua Instrução de Voto para os seguintes endereços: (i) ao Agente
Fiduciário: para o e-mail ger2.agente@oliveiratrust.com.br; e (ii) à Emissora: para o e-mail
estruturacao.financeira@aes.com.
DELIBERAÇÕES / QUESTÕES RELACIONADAS À ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
DELIBERAÇÃO

A.

Aprovação da 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 data
da realização da Assembleia Geral de Debenturistas 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.
(i) Fica certo e ajustado que a renúncia prévia de que a 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 trata o item (A) acima não sejam superiores a 4,5
(quatro vírgula cinco) vezes a referida divisão, sendo que nas Apurações Objeto de Waiver:
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(a) para fins do cálculo da “Dívida” no índice de que trata este item (i), fica dispensada a
observância dos subitens (d) e (e) da definição de “Dívida”; (b) 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 (c) caso o
índice de que trata este item (i) 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.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

DELIBERAÇÃO

B.
Aprovação da 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, conforme
determinado na Assembleia Geral de Debenturistas.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

DELIBERAÇÃO

C.
Caso as matérias 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 “2º
(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”); (b) celebrar todos os
contratos, aditamentos, conforme o caso, e realizar todos os atos societários necessários à
implementação das deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas; 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 causado pelo Coronavírus (Covid-19), em especial em decorrência do atendimento restrito
determinado pela JUCESP.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
O Debenturista declara concordar que, desde que o seu conteúdo não tenha sido alterado, a presente
Instrução de Voto poderá ser utilizada quando da realização ou retomada da Assembleia Geral de
Debenturistas, bem como na hipótese de sua realização em segunda convocação ou caso a Assembleia
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Geral de Debenturistas seja suspensa, adiada, ou não seja instalada em primeira convocação,
mantendo-se válidas e em vigor as instruções de voto aqui previstas.
Todos os termos no singular definidos nesta Instrução de Voto deverão ter os mesmos significados
quando empregados no plural e vice-versa. Termos iniciados em letra maiúscula cuja definição não
conste desta Instrução de Voto terão os significados dados a eles na Escritura de Emissão.

Cidade:____________________________________________________________________________

Data:______________________________________________________________________________

Assinatura:_________________________________________________________________________

Nome do
Debenturista:_______________________________________________________________________

Telefone:___________________________________________________________________________
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