AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 04.128.563/0001-10

COMUNICADO AO MERCADO
A AES Tietê Energia S.A. (“AES TIETÊ” ou “Companhia”), sociedade por ações, com sede no Município de
Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, sala
individual 2, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.128.563/0001-10, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na
JUCESP sob o NIRE 35.300.183.550, vem pela presente, apresentar os esclarecimentos solicitados por meio
do Ofício CVM/SEP/GEA-1/Nº 21/2017, transcrito a seguir.
Prezado Senhor,

1.

Reportamo-nos à notícia veiculada em 12.01.2017, no jornal Valor Econômico, sob o título: “Renova
e AES Tietê avançam em negociação”, em que constam as seguintes afirmações:

“A Renova Energia deve anunciar nos próximos dias que chegou a um acordo de exclusividade para
vender o complexo eólico Alto Sertão II, na Bahia, para a AES Brasil, apurou o Valor com fontes
próximas da negociação.
Segundo fontes com conhecimento direto do assunto, o valor do negócio é de R$ 600 milhões a R$
700 milhões. No entanto, a cifra pode ser ainda maior, porque, segundo uma das fonte, o acordo
inclui algumas variáveis ao longo do tempo de geração do parque.
A AES terá um período de exclusividade de 30 dias para avançar na negociação, que, se bem
sucedida, vai ajudar a tirar a Renova da rota de uma recuperação judicial.
A negociação já recebeu o aval do conselho da Renova, mas ainda precisa passar pelas aprovações
dos conselhos de administração da Cemig e da Light, principais Acionistas da geradora. O Valor
apurou que a reunião do conselho de administração da Light está marcada para hoje. Segundo uma
fonte, porém, as reuniões deverão ser curtas, apenas para aprovação do negócio.
O próprio conselho da AES também precisa aprovar formalmente o negócio. A reunião ainda não foi
convocada, mas isso é "facilmente resolvível", por meio de uma reunião de emergência, segundo
uma pessoa com conhecimento da negociação.
[...]
A compra do parque eólico também se encaixa nos planos da AES de diversificação do portfólio da
AES Tietê, atualmente 100% de geração hídrica. "Vão agregar um ativo diferente, reduzindo o risco

hidrológico, faz todo o sentido", disse uma das fontes. Outro ponto positivo para o comprador é que
o ativo está em operação, gerando caixa.
[...]
A AES Tietê, por sua vez, passa por uma situação oposta. Ao fim de setembro do ano passado, a
empresa tinha uma relação entre Dívida Líquida e resultado antes de juros, impostos, depreciação e
amortização ( Ebitda ) de 0,9 vez, com espaço para uma aquisição significativa. A alavancagem baixa
chegou, inclusive, a chamar a atenção do mercado, que espera uma expansão da capacidade
instalada da companhia.
[...]
Procurada, a Renova Energia disse que não iria comentar o assunto e a AES Tietê não respondeu até
o fechamento desta edição.”
2.

Tendo em vista o exposto, determinamos que V.Sª. se manifeste com relação à notícia, assim como
comente outras informações consideradas importantes sobre o tema.

3.

Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria: Comunicado ao
Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre Consultas CVM/BOVESPA, assunto: Notícia Divulgada na Mídia,
a qual deverá incluir a transcrição deste ofício.

4.

Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas atribuições
legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei 6.385/76, e na Instrução CVM Nº 452/07,
caberá a determinação de aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem
prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não cumprimento da exigência contida neste ofício,
enviado exclusivamente por e-mail, até 13.01.2017, não obstante o disposto no parágrafo único do
art. 6º da Instrução CVM nº 358/02.

Esclarecimento
Em atenção à consulta formulada por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 21/2017, datado de 12
de janeiro de 2017, a Companhia esclarece que a AES TIETÊ está em negociações avançadas com a Renova
Energia S.A. para a aquisição do conjunto de parques eólicos que constituem o complexo Alto Sertão II
(386 MW), e que manterá o mercado atualizado de qualquer andamento sobre este tema, nos termos da
legislação aplicável.
Permanecemos à disposição caso quaisquer esclarecimentos adicionais sejam julgados
necessários.
Atenciosamente,

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Francisco José Morandi Lopez
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
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