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EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO
DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA
REAL E COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM DUAS SÉRIES, DA AES TIETÊ
EÓLICA S.A. (ATUAL RAZÃO SOCIAL DA RENOVA EÓLICA PARTICIPAÇÕES S.A.)
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
Nos termos do Art. 124, §1º, inciso II, e do Art. 71, § 2º, ambos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”) e da Cláusula VIII (Assembleia
Geral de Debenturistas) do “Instrumento Particular de Escritura da 1º (Primeira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia
Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de
Distribuição, da Renova Eólica Participações S.A.” celebrado, em 03 de dezembro de 2014, entre
a AES Tietê Eólica S.A. (atual razão social da Renova Eólica Participações S.A.), inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) nº 11.289.590/0001-30 (“Emissora”), a Pentágono
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ sob nº 17.343.682/0001-38, na
qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas (conforme abaixo definidos) (“Agente
Fiduciário”), AES Tietê Energia S.A., inscrita no CNPJ sob nº 04.128.563/0001-10, na qualidade
de fiadora (“Garantidora” ou “AES Tietê Energia”), a Nova Energia Holding S.A. (nova
denominação da Nova Renova Energia S.A.), inscrita no CNPJ sob nº 22.853.844/0001-18 (“Nova
Energia”), a Centrais Eólicas Ametista S.A., inscrita no CNPJ sob nº 11.201.885/0001-03 (“EOL
Ametista”), a Centrais Eólicas dos Araçás S.A., inscrita no CNPJ sob nº 11.201.833/0001-37 (“EOL
Araçás”), a Centrais Eólicas Borgo S.A., inscrita no CNPJ sob nº 12.041.341/0001-94 (“EOL
Borgo”), a Centrais Eólicas Caetité S.A., inscrita no CNPJ sob nº 11.201.767/0001-03 (“EOL
Caetité”), a Centrais Eólicas Dourados S.A., inscrita no CNPJ sob nº 12.041.319/0001-44 (“EOL
Dourados”), a Centrais Eólicas Espigão S.A., inscrita no CNPJ sob nº 11.197.321/0001-44, (“EOL
Espigão”), a Centrais Eólicas Maron S.A., inscrita no CNPJ sob nº 12.041.214/0001-95 (“EOL
Maron”), a Centrais Eólicas Morrão S.A., inscrita no CNPJ sob nº 12.049.829/0001-68 (“EOL
Morrão”), a Centrais Eólicas Pelourinho S.A., inscrita no CNPJ sob nº 12.048.031/0001-00 (“EOL
Pelourinho”), a Centrais Eólicas Pilões S.A., inscrita no CNPJ sob nº 11.201.797/0001-01 (“EOL
Pilões”), a Centrais Eólicas da Prata S.A., inscrita no CNPJ sob nº 11.366.231/0001-30 (“EOL
Prata”), a Centrais Eólicas Seraíma S.A., inscrita no CNPJ sob nº 12.047.526/0001-06 (“EOL
Seraíma”), a Centrais Eólicas Serra do Espinhaço S.A., inscrita no CNPJ sob nº 12.049.958/000156 (“EOL Espinhaço”), a Centrais Eólicas Tanque S.A., inscrita no CNPJ sob nº 12.048.059/000139 (“EOL Tanque”), e a Centrais Eólicas Ventos do Nordeste S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
11.204.086/0001-90 (“EOL Ventos do Nordeste” e, em conjunto com EOL Ametista, EOL Araçás,
EOL Borgo, EOL Caetité, EOL Dourados, EOL Espigão, EOL Maron, EOL Morrão, EOL Pelourinho,
EOL Pilões, EOL Prata, EOL Seraíma, EOL Espinhaço e EOL Tanque, “SPEs”), conforme aditado
(“Escritura de Emissão”), ficam os titulares (“Debenturistas”) das Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em
Duas Séries (“Debêntures”), da 1ª (primeira) emissão da Emissora (“Emissão”), e o Agente
Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, convocados a participar da
assembleia geral de Debenturistas (“Assembleia Geral de Debenturistas”), que se realizará, em

primeira convocação, no dia 11 de setembro de 2019, às10 horas, na sede social da Emissora,
localizada na Av. das Nações Unidas, 12495, 12º andar, sala inovação, Brooklin Paulista, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de apreciarem e deliberarem acerca (i) da prévia
aprovação para a alteração de determinadas disposições constantes do “Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios, Administração de Contas e Outras Avenças”, celebrado, em 10
de dezembro de 2014, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
(“BNDES”), o Banco do Brasil S.A. (“BB”), as SPEs, a Emissora, os Debenturistas, representados
pelo Agente Fiduciário, e o Itaú Unibanco S.A. (“Contrato de Cessão Fiduciária”), referentes às
(a) retenções e transferências das Contas do Projeto (conforme definidas no Contrato de Cessão
Fiduciária) para as contas de livre movimentação as serem criadas para cada uma das SPEs, nos
termos do Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido) e/ou para a
Conta Movimento Eólica Par (conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária), conforme o
caso; (b) realização de verificações das contas reservas, conforme previsto no Contrato de Cessão
Fiduciária pelo Agente Fiduciário; e (c) regras e hipóteses estabelecidas no Contrato de Cessão
Fiduciária para o bloqueio das Contas do Projeto (conforme definidas no Contrato de Cessão
Fiduciária), dentre outros ajustes que se fizerem necessários para implementar as alterações
acima; (ii) da prévia aprovação para cancelamento: (1) da Conta Reserva BB (conforme definida
no Contrato de Cessão Fiduciária); (2) da Conta Reserva BNDES (conforme definida no Contrato
de Cessão Fiduciária); (3) da Conta Pagamento BB (conforme definidas no Contrato de Cessão
Fiduciária); e (4) da Conta Pagamento BNDES (conforme definidas no Contrato de Cessão
Fiduciária) (as contas referidas nos itens de (1) a (4) acima, quando em conjunto, denominadas de
“Contas BB e BNDES”); (iii) da prévia aprovação para cancelamento (1) da Conta Reserva
Especial da Holding (conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária); e (2) das Contas
Reserva Especiais Individuais (conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária) (sendo a
Conta Reserva Especial da Holding e as Contas Reserva Especiais Individuais, em conjunto com
as Contas BB e BNDES, denominadas de “Contas a Serem Canceladas”); (iv) da prévia
aprovação para a realização do aumento do valor a ser retido na Conta Reserva Debêntures
(conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária) a título de Saldo Mínimo da Conta Reserva
Debêntures (conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária); (v) a prévia aprovação para que
seja incluída, na Escritura de Emissão, a possibilidade de realização de redução de capital social
da Emissora, das SPEs e/ou da Nova Energia sem o prévio e expresso consentimento dos
Debenturistas reunidos em AGD, desde que: (1) por determinação legal ou regulamentar; e/ou (2)
no caso da Emissora e/ou da Nova Energia, no montante equivalente aos respectivos saldos de
prejuízo acumulado apurados em 31 de dezembro de 2018; (vi) da prévia aprovação para alterar
determinadas características (a) das garantias fidejussórias (tal como a exclusão das referências
ao BNDES e às obrigações referentes ao Contrato BNDES, bem como a exclusão das referências
à Carta Fiança LEN 2011 e Carta Fiança LER 2010), (b) dos termos e condições para verificação
e cumprimento do “Completion Financeiro” do Projeto Renova 3 (conforme definido na Escritura de
Emissão), sendo que a verificação deverá ser realizada por meio de declaração emitida pelo Agente
Fiduciário, (c) dos Eventos de Inadimplemento (conforme definidos na Escritura de Emissão), (d)
das obrigações adicionais da Emissora e das SPEs, da Nova Energia e da Garantidora; (e) do
quórum para contratar, aditar, rescindir ou alterar, de qualquer forma, os Contratos de O&M
(conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária); e (f) da metodologia de cálculo do Índice
de Cobertura do Serviço da Dívida, dentre outros ajustes que sejam necessários para a adequação
dos ajustes decorrentes das matérias constantes da Ordem do Dia; (vii) caso as matérias
constantes nos itens de (i) a (vi) acima sejam aprovadas, a celebração de aditamento (1) ao
Contrato de Cessão Fiduciária (“Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária”); (2) ao “Contrato
de Penhor de Ações dos Parques” celebrado entre a Emissora, o BNDES, o Banco do Brasil e o
Agente Fiduciário, com a interveniência e anuência das SPEs, em 25 de agosto de 2014, conforme

aditado (“Contrato de Penhor de Ações dos Parques”); ao “Contrato de Penhor de Ações da
Holding” celebrado entre a Nova Energia, o BNDES, o Banco do Brasil e o Agente Fiduciário, com
a interveniência e anuência da Emissora, em 25 de agosto de 2018, conforme aditado (“Contrato
de Penhor de Ações da Holding”); ao “Contrato de Penhor Conjunto de Máquinas e
Equipamentos”, celebrado entre o BNDES, o Banco do Brasil, as SPEs e o Agente Fiduciário, com
a interveniência e anuência da Emissora, em 10 de dezembro de 2014, conforme aditado
(“Contrato de Penhor de Máquinas e Equipamentos”); ao “Contrato de Penhor de Direitos
Creditórios” celebrado entre o BNDES, o Banco do Brasil, o Agente Fiduciário e as SPEs, com a
interveniência e anuência da Emissora, em 10 de dezembro de 2014 (“Contrato de Penhor de
Direitos Creditórios”); e ao “Contrato de Penhor de Direitos Emergentes” celebrado entre o
BNDES, o Banco do Brasil, o Agente Fiduciário e as SPEs, com a interveniência e anuência da
Emissora, em 10 de dezembro de 2014 (“Contrato de Penhor de Direitos Emergentes” e, quando
em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Administração de Contas
e Outras Avenças, o Contrato de Penhor de Ações dos Parques, o Contrato de Penhor de Ações
da Holding, o Contrato de Penhor de Máquinas e Equipamentos, o Contrato de Penhor de Direitos
Creditórios e o Contrato de Penhor de Direitos Emergentes, “Contratos de Garantia”), a fim de,
conforme aplicável a cada Contrato de Garantia (a) elidir todas as referências ao BNDES, ao BB,
ao “Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0365.1”, celebrado em 04 de
junho de 2014, entre o BNDES e a Emissora, com interveniência de terceiros (“Contrato BNDES”),
ao “Contrato de Financiamento Mediante Repasse de Recursos nº 21/00821-3”, celebrado em 25
de agosto de 2014, entre o BB e a Emissora, com interveniência de terceiros (“Contrato BB”), e
quaisquer obrigações referentes e/ou decorrentes de tais contratos estabelecidas no Contrato de
Cessão Fiduciária; (b) elidir todas as referências às Contas a Serem Canceladas e quaisquer
obrigações referentes e/ou decorrentes de tais contas; (c) refletir todos os ajustes que se fizerem
necessários para o integral atendimento ao disposto nos itens de (i) a (vi) acima, conforme
aplicáveis; (viii) caso as matérias constantes nos itens de (i) a (vii) acima sejam aprovadas, a
celebração de aditamento à Escritura de Emissão (“Aditamento à Escritura de Emissão” e, em
conjunto com o Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária e aos aditamentos aos Contratos de
Garantia, “Aditamentos”), a fim de (1) elidir todas as referências ao BNDES, ao BB, ao Contrato
BNDES, ao Contrato BB, e quaisquer obrigações referentes e/ou decorrentes de tais contratos
estabelecidas no Contrato de Cessão Fiduciária; (2) elidir todas as referências às Contas a Serem
Canceladas e quaisquer obrigações referentes e/ou decorrentes de tais contas; e (3) refletir todos
os ajustes que se fizerem necessários para o integral atendimento ao disposto nos itens de (i) a
(vii) acima, conforme aplicáveis; (ix) a prévia aprovação para a realização de eventual de
reorganização societária envolvendo a Emissora, ainda sob análise e sujeita a negociação de
termos aceitáveis para as partes envolvidas, por meio da qual prevê-se, na presente data, que a
totalidade das ações que a AES Tietê Energia (atual controladora direta da Nova Energia e
controladora indireta da Emissora) detém no capital social da Nova Energia passará a ser detida
pela Guaimbê Solar Holding S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 30.757.186/0001-99 (“Holding”),
a qual é subsidiária integral da AES Tietê Energia, passando a Holding a deter 100% (cem por
cento) das ações representativas do capital social da Nova Energia (atual controladora direta da
Emissora), passando, dessa forma, a Holding ser controladora direta da Nova Energia e
controladora indireta da Emissora (“Reorganização Societária”), conforme cláusula 5.1, alínea (n)
da Escritura de Emissão; (x) da prévia aprovação para a mudança de controle indireto da Emissora,
o qual, em decorrência da eventual Reorganização Societária, passará a ser detido pela Holding e,
consequentemente, pela The AES Corporation, conforme cláusula 5.1, alínea (m) da Escritura de
Emissão; (xi) da prévia aprovação para a mudança de controle direto da Nova Energia, o qual, em
decorrência da eventual Reorganização Societária, passará a ser detido pela Holding, conforme
cláusula 5.1, alínea (m) da Escritura de Emissão; (xii) considerando a realização da liquidação

antecipada, mediante a utilização de recursos existentes nas Contas BB e BNDES, da totalidade
das dívidas decorrentes do Contrato BB e do Contrato BNDES, ocorrida em 24 de abril de 2019,
aprovar a não declaração do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures ;
e (xiii) da autorização para a Emissora, a Garantidora, a Nova Energia, as SPEs, o Agente
Fiduciário e o Banco Arrecadador (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) praticarem
todos os atos necessários à realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das
deliberações tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas, bem como à celebração de todos os
instrumentos necessários a tal realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das
deliberações a serem tomadas na presente Assembleia Geral de Debenturistas, incluindo, mas sem
limitação, a celebração dos Aditamentos.
Informações Gerais
Para os fins deste Edital, os termos aqui iniciados em letra maiúscula, quando não tiverem os seus
significados aqui definidos, terão os significados e definições a eles atribuídos na Escritura de
Emissão e/ou nos Contratos de Garantia, conforme aplicável.
Observado o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, os Debenturistas deverão
encaminhar até o dia útil anterior à data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, ao
Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br cópia dos seguintes
documentos: (a) documento de identidade do 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, procuração com poderes específicos para
sua representação na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as condições legais.
No dia de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, os Debenturistas deverão se
apresentar no local acima indicado com 30 (trinta) minutos de antecedência munidos de documento
de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail.
Aviso Aos Debenturistas
Para fins da Cláusula 4.12.1 da Escritura de Emissão, os documentos relativos às matérias a serem
discutidas na Assembleia Geral de Debenturistas, inclusive o “Informativo da Administração”,
contendo as informações para a Assembleia Geral de Debenturistas, encontram-se à disposição
dos debenturistas para consulta na página eletrônica da Companhia: http://ri.aestiete.com.br/,
seção arquivos CVM, itens Assembleia e Materiais de Assembleia ou no link
(http://ri.aestiete.com.br/Lista.aspx?idCanalPai=MCIWGXPJEawsqS/OW3d0Aw==&idCanal=4Sq5
v4MfnmX5UShYEzlWow==).
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