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PROPOSTA PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO, A
SER REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2021
Prezados Debenturistas,
A Administração da AES Tietê Energia S.A. (“Emissora”) submete à apreciação dos senhores a
proposta a seguir, a ser deliberada em assembleia geral de titulares de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 5ª (quinta) emissão da
Emissora (“Assembleia Geral de Debenturistas”, “Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”,
respectivamente), que se realizará, em primeira convocação, no dia 02 de setembro de 2021, às
10:00 horas, 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”), observadas
as normas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor (“Lei das Sociedades
por Ações”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
e do estatuto social da Emissora, conforme edital de convocação publicado nos dias 03, 04 e 05 de
agosto de 2021 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Valor Econômico”,
nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2021 (“Edital de Convocação”):
Deliberação acerca da aprovação do pedido de renúncia prévia dos Debenturistas ao direito
de declarar o vencimento antecipado das obrigações estabelecidas pelas Debêntures em
decorrência da não observância dos Índices Financeiros estabelecidos na Escritura de
Emissão
A Emissora solicita aos Debenturistas a aprovação da proposta da administração da Emissora
acerca 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), 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 8 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”)
e, consequentemente, resulte ou possa vir a resultar em um evento de vencimento antecipado das
Debêntures.
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 mencionados no parágrafo 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 parágrafo, 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 parágrafo 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.
Deliberação acerca da aprovação da alteração de determinados Eventos de Vencimento
Antecipado estabelecidos na Escritura de Emissão
A Emissora solicita aos Debenturistas a aprovação de alteração das Cláusulas 6.1.1, alíneas (a),
(c), (e), (g) e (j), e na Cláusula 6.1.2, alínea (g), da Escritura de Emissão, para substituir o termo
“controladas” por “Controladas Relevantes” que terá o seguinte significado: as controladas, diretas
ou indiretas, da Emissora cujo EBITDA Ajustado represente valor igual ou superior a 10% (dez por
cento) do EBITDA Ajustado da Emissora, as quais passarão, caso aprovadas, a vigorar com as
seguintes redações, respectivamente:
“6.1.1 Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que acarretam o vencimento
automático das obrigações decorrentes desta Escritura de Emissão, aplicando-se o
disposto na Cláusula 6.2 abaixo:
(a) pedido de recuperação judicial ou submissão aos credores de pedido de
negociação de plano de recuperação extrajudicial, formulado pela Emissora e/ou
por suas controladas, diretas ou indiretas, cujo EBITDA Ajustado (conforme
definido abaixo) represente valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do
EBITDA Ajustado da Emissora (“Controladas Relevantes”), independentemente
de deferimento do respectivo pedido ou de sua concessão pelo juiz;
(...)
(c) insolvência, pedido de auto-falência, pedido de falência não elidido no prazo
legal ou decretação de falência da Emissora e/ou de suas Controladas Relevantes;
(...)
(e) término, extinção, revogação ou transferência da concessão da Emissora, nos
termos do “Contrato de Concessão de Geração n.º 92/99 – ANEEL”, celebrado, em
20 de dezembro de 1999, entre a Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê
(antiga razão social da sociedade que a Emissora sucedeu por incorporação) e a
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (“ANEEL”), conforme aditado de
tempos em tempos (“Concessão” e “Contrato de Concessão”, respectivamente),
ou de qualquer de suas Controladas Relevantes para exploração de serviços de
geração de energia elétrica;
(...)
(g) declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigações
financeiras assumidas pela Emissora ou por suas Controladas Relevantes, no

mercado local ou internacional, em valor individual ou agregado igual ou superior a
US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou
equivalente em Real na data da referida declaração de vencimento antecipado;
(...)
(j) decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza
condenatória, contra a Emissora ou suas Controladas Relevantes, cujo valor total
ultrapasse US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos)
ou o equivalente em Real, salvo se a Emissora comprovar o pagamento do referido
valor ao Agente Fiduciário no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis da data em que tal
valor tornou-se devido, nos termos estabelecidos em referida decisão judicial
transitada em julgado ou decisão arbitral definitiva;
(...)
“6.1.2 Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento
das obrigações decorrentes das Debêntures, aplicando-se o disposto no item 6.3 abaixo,
quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou quaisquer dos seguintes Eventos de
Inadimplemento:
(...)
(g) se a Emissora e/ou suas Controladas Relevantes venderem, cederem, locarem
ou de qualquer forma alienarem a totalidade ou parte relevante de seus ativos, de
forma que afete substancialmente e de forma adversa a capacidade de pagamento
da Emissora de suas obrigações relativas às Debêntures, seja em uma única
transação ou em uma série de transações, relacionadas ou não;
Deliberação acerca da autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem
todos os atos necessários à implementação das deliberações acima
A Emissora solicita aos Debenturistas, por fim, 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 “2º Aditamento 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 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 (Covid19), em especial em decorrência do atendimento restrito determinado pela JUCESP.
Informações Gerais
Observado o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, os Debenturistas deverão

encaminhar, preferencialmente, até o dia útil anterior à data de realização da Assembleia Geral de
Debenturistas, à Emissora, no e-mail estruturação.financeira@aes.com, ao Agente Fiduciário, no
e-mail ger2.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos seguintes documentos: (a) documento de
identidade do debenturista, representante legal ou procurador; (b) extrato da respectiva conta das
Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária; e (c) caso
o debenturista não possa estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas e seja representado
por um procurador, por meio de procuração com poderes específicos para sua representação na
Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as condições legais.
A Emissora disponibilizará (i) sistema eletrônico da plataforma digital para participação e votação
remota, por meio da plataforma digital chamada Microsoft Teams, como alternativa para viabilizar
a participação a distância dos Debenturistas na Assembleia Geral de Debenturistas; e (ii) instrução
de voto a distância.
Para mais informações acerca da Assembleia Geral de Debenturistas, prazos, horários e
documentação necessária, a Emissora recomenda aos Debenturistas que seja feita a leitura
completa do Edital de Convocação que se encontra disponível na rede mundial de
computadores do Agente Fiduciário (webapp.oliveiratrust.com.br/home), na sua página na
rede
mundial
de
computadores
da
Emissora
(https://ri.aesbrasil.com.br/Listagroup.aspx?idCanal=MCIWGXPJEawsqS/OW3d0Aw==) e na
página da rede Emissora na CVM (www.cvm.gov.br).
A presente proposta poderá ser posteriormente complementada pela administração da Emissora,
caso necessário.
Sendo o que cabia para o momento, a administração da Emissora submete a presente proposta à
apreciação dos Senhores Debenturistas.
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