Fitch Rebaixa Para ‘A+(bra)’ e Retira Ratings da Tietê
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Fitch Ratings – São Paulo, 27 de junho 2014: A Fitch Ratings rebaixou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo
da AES Tietê S.A. (Tietê) para ‘A+(bra)’ (A mais(bra)) de ‘AA(bra)’. A Perspectiva do rating foi alterada para
Estável, de Negativa. Ao mesmo tempo, a agência rebaixou o Rating Nacional de Longo Prazo para ‘A(bra)’ de
‘AA-(bra)’ da primeira emissão de debêntures da companhia, da espécie subordinada, no montante de BRL900
milhões. Ambos os ratings foram retirados.
A Fitch decidiu descontinuar os ratings, pelos quais a agência não era compensada.
Principais Fundamentos dos Ratings
O rebaixamento do rating corporativo da Tietê e a Perspectiva Estável seguem a ação de rating realizada na
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (Eletropaulo, IDRs ( Issuer Default Ratings - Ratings de
Probabilidade de Inadimplência do Emissor) em Moeda Estrangeira e Local 'BB' (BB) e Rating Nacional de
Longo Prazo 'A+(bra)', todos com Perspectiva Estável). A qualidade de crédito da Tietê permanece fortemente
atrelada à capacidade de pagamento da Eletropaulo, pelo fato de esta ser a única compradora da energia
assegurada e principal fonte de receitas da Tietê até 31 de dezembro de 2015.
Nos últimos anos, a Tietê tem apresentado perfil financeiro forte para a classificação atual, com robusto e
previsível fluxo de caixa operacional, reduzida alavancagem e forte posição de liquidez. A Fitch acredita que a
empresa será capaz de manter sua alavancagem financeira em patamares conservadores para o setor de
atuação, com a relação dívida líquida/EBITDA abaixo de 2,0 vezes, mesmo com a esperada redução da
geração operacional de caixa, após o término do contrato bilateral de venda de energia com a Eletropaulo. No
período de 12 meses encerrado em 31 de março de 2014, o fluxo de caixa das operações foi de BRL1,1
bilhão, o fluxo de caixa livre (FCF) ficou ligeiramente negativo em BRL61 milhões e a alavancagem líquida era de
0,5 vez. A posição de caixa e aplicações financeiras de BRL618 milhões cobria a dívida de curto prazo de
BRL352 milhões de forma confortável em 1,8 vez.
A Tietê também possui uma carteira de ativos de geração de energia diversificada, com concessões vencendo
apenas em 2029, o que dilui riscos operacionais. Apesar de não terem restringido os ratings, a obrigação, até
agora não cumprida, de aumentar a capacidade instalada de geração de energia; a agressiva distribuição de
dividendos; e a necessidade de recontratar de forma adequada a sua energia assegurada a ser entregue a partir
de 2016 foram consideradas na análise. A Fitch considera o risco regulatório do setor elétrico brasileiro
moderado, e o risco hidrológico, inerente às atividades da Tietê, se encontra acima da média no momento.
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