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Fitch Places AES Tietê Eólicas’s 1st Debentures Issuance AA+(bra) Rating Under Evolving Watch

RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Coloca Rating ‘AA+(bra)’
de Debêntures da AES Tietê
Eólica em Observação
Inde nida
Mon 01 Feb, 2021 - 10:51 AM ET
Fitch Ratings - São Paulo - 01 Feb 2021: A Fitch Ratings colocou, hoje, os Ratings Nacionais
de Longo Prazo ‘AA+(bra)’ (AA mais (bra)) da primeira e da segunda séries da primeira
emissão de debêntures da AES Tietê Eólica S.A., que estavam em Perspectiva Estável, em
Observação Inde nida, conforme a seguir:
-- 1ª série, no montante de BRL73,0 milhões, com vencimento em dezembro de 2025;
-- 2ª série, no montante de BRL73,0 milhões, com vencimento em dezembro de 2025.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING
A Observação Inde nida re ete as discussões atuais com os debenturistas - que devem ser
concluídas em Assembleia Geral de Debenturistas (AGD) agendada para 10 de fevereiro – e
que podem levar a diferentes ações de rating por parte da agência. Dentre outras mudanças
na estrutura da dívida, o emissor propõe a prorrogação da garantia da AES Tietê Energia
(AES Tietê Energia, Rating Nacional de Longo Prazo 'AA+(bra)' (AA mais (bra)), Observação
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Negativa) até o vencimento da debênture, e a alteração das cláusulas de vencimento
antecipado automático com o garantidor, que passariam a ser cláusulas não automáticas.
Portanto, o rating pode ser elevado, caso a cláusula de vencimento antecipado com o
garantidor passe a ser um evento de vencimento antecipado não automático, uma vez que a
Fitch considera que esta cláusula não será exercida caso o emissor esteja adimplente com
as obrigações pecuniárias da emissão. O projeto apresenta métricas de Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (DSCR) fortes, compatíveis com um rating superior, e portanto, não
estaria mais limitado à qualidade de crédito do garantidor.
Caso os Debenturistas decidam não aprovar as alterações mencionadas, o rating será
colocado em Observação Negativa, seguindo a ação realizada no rating da AES Tietê
Energia, dado seu impacto na classi cação da AES Tietê Eólica segundo a atual estrutura
das debêntures. O rating está limitado pela qualidade de crédito do garantidor até a
liberação da garantia, uma vez que as debêntures contam com garantia corporativa da AES
Tietê Energia até a conclusão nanceira do projeto, e, durante este período, existem
cláusulas automáticas de vencimento antecipado com o garantidor.
A Observação Inde nida será resolvida uma vez que se conheça a decisão tomada pelos
debenturistas em relação às modi cações propostas à estrutura da emissão. Um atraso
signi cativo nessa tomada de decisão poderia resultar na colocação do rating em
Observação Negativa.
A pandemia de coronavírus e as medidas para sua contenção, adotadas por governos de
todo o mundo, criam, a curto prazo, um ambiente global de incerteza para o setor de
energia. As informações operacionais da AES Tietê Eólica, avaliadas por meio dos dados
mais recentes, não indicam que seu desempenho tenha sido comprometido, assim como o
de outros ativos de transmissão no Brasil. No entanto, alterações signi cativas nas receitas
e no per l de custos estão ocorrendo no setor de energia e continuarão mudando conforme
a resposta da atividade econômica e das restrições governamentais à situação. Os ratings
da Fitch são de natureza prospectiva, e a agência irá monitorar a gravidade e a duração dos
efeitos da pandemia no setor elétrico. Além disso, a Fitch incorporará dados qualitativos e
quantitativos revisados em seus cenários base e de rating, com base nas expectativas de
desempenho e na avaliação dos principais riscos.

SENSIBILIDADE DOS RATINGS
Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating
Positiva/Elevação:
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-- Atingimento do completion nanceiro ou elevação do rating da AES Tietê Energia até o
completion nanceiro;
-- Aprovação em AGD da alteração das cláusulas automáticas de vencimento antecipado
com a AES Tietê Energia - de evento de vencimento antecipado automático para nãoautomático.
Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating
Negativa/Rebaixamento:
-- Rebaixamento da AES Tietê Energia até o completion nanceiro;
-- Aprovação em AGD da manutenção das cláusulas automáticas de vencimento antecipado
com a AES Tietê Energia.

EMISSÃO
A emissão de debêntures da AES Tietê Eólica, no montante de BRL146 milhões, foi
realizada em duas séries, no montante de BRL73 milhões cada, com vencimento em
dezembro de 2025 e pagamentos semestrais de principal e juros. As debêntures são
atualizadas monetariamente pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor –
Amplo (IPCA) mais juros remuneratórios de 7,61% para a primeira série e 7,87%, para a
segunda série. Os recursos foram utilizados exclusivamente para investimentos na
implantação do projeto.
A emissão conta com garantias reais até o vencimento: penhor da totalidade das ações das
Sociedades de Propósito Especí co (SPEs) que fazem parte do complexo e da Nova Energia
Holding, penhor das máquinas e equipamentos, cessão duciária dos direitos creditórios e
dos direitos emergentes da autorização, cessão duciária dos recebíveis e dos PPAs, conta
reserva de O&M equivalente a BRL5,7 milhões (base em dezembro de 2020) e conta
reserva para o serviço da dívida exclusiva para as debêntures, preenchida com 12 meses de
serviço da dívida.

PERFIL DE CRÉDITO
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A AES Tietê Eólica é uma subholding que detém 15 SPEs autorizadas a operar por meio de
Resoluções da Aneel. Elas foram estabelecidas como produtoras independentes de energia
elétrica, mediante a implantação e a exploração de uma central geradora eólica. A emissora
é 100% controlada pela AES Tietê Energia, uma das principais empresas de geração privada
do país e controlada pela The AES Corporation (AES, IDRs - Issuer Default Ratings - Ratings
de e Inadimplência do Emissor 'BBB-' (BBB menos)/Perspectiva Estável).
Os parques eólicos, denominados em conjunto Alto do Sertão II, estão localizados no
interior da Bahia, nas cidades de Caetités, Guanambi, Igaporã e Pindaí, e totalizam 386,1
MW de capacidade instalada.

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:
A presente publicação é um relatório de classi cação de risco de crédito, para ns de
atendimento ao artigo atendimento ao artigo 16 da Resolução CVM nº 9/20.
As informações utilizadas nesta análise são provenientes da AES Tietê Eólica S.A..
A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na
classi cação de risco de crédito sejam su cientes e provenientes de fontes con áveis,
incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Fitch não realiza serviços
de auditoria e não pode realizar, em todos os casos, veri cação ou con rmação
independente das informações recebidas.
Histórico dos Ratings:
Data na qual a classi cação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 25 de
novembro de 2014.
Data na qual a classi cação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 16 de
novembro de 2020.
A classi cação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas.
De acordo com as políticas da Fitch, o emissor apelou e providenciou informações
adicionais que resultaram em uma ação de rating diferente da atribuída inicialmente pelo
comitê de rating. Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
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A Fitch publica a lista de con itos de interesse reais e potenciais no Anexo X do Formulário
de Referência, disponível em www. tchratings.com/brasil
Para informações sobre possíveis alterações na classi cação de risco de crédito veja o item:
Sensibilidade dos Ratings.
Informações adicionais estão disponíveis em 'www. tchratings.com' e em
'www. tchratings.com/site/brasil'.
A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de
classi cação de risco de crédito pelo devedor ou emissor classi cado, por uma parte
relacionada que não seja o devedor ou o emissor classi cado, pelo patrocinador (“sponsor”),
subscritor (“underwriter”), ou o depositante do instrumento, título ou valor mobiliário que
está sendo avaliado.
Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
-- Metodologia de Rating para Infraestrutura e Financiamento de Projetos (24 de março de
2020);
-- Metodologia de Rating em Escala Nacional (22 de dezembro de 2020).
Outra Metodologia Relevante:
-- Renewable Energy Rating Criteria (25 de março de 2020).
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VIEW ADDITIONAL RATING DETAILS
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Analista primário
+55 11 3957 3664
Fitch Ratings Brasil Ltda.
Alameda Santos, nº 700 – 7º andar Edifício Trianon Corporate - Cerqueira César São Paulo,
SP SP Cep 01.418-100
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Director
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+55 11 4504 2204
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Presidente do Comitê
+1 312 606 2339
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APPLICABLE CRITERIA
Infrastructure and Project Finance Rating Criteria (pub. 24 Mar 2020) (including rating
assumption sensitivity)
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25 Mar 2020)
National Scale Rating Criteria (pub. 22 Dec 2020)
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Solicitation Status
Endorsement Policy
ENDORSEMENT STATUS
AES Tiete Eolica S.A.

-

DISCLAIMER
TODOS OS RATINGS DE CRÉDITO DA FITCH ESTÃO SUJEITOS A ALGUMAS
LIMITAÇÕES E TERMOS DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. POR FAVOR, VEJA NO
LINK A SEGUIR ESSAS LIMITAÇÕES E TERMOS DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ALÉM DISSO, AS
DEFINIÇÕES E OS TERMOS DE USO DOS RATINGS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE
PÚBLICO DA AGÊNCIA, EM WWW.FITCHRATINGS.COM. OS RATINGS PÚBLICOS,
CRITÉRIOS E METODOLOGIAS PUBLICADOS ESTÃO PERMANENTEMENTE
DISPONÍVEIS NESTE SITE. O CÓDIGO DE CONDUTA DA FITCH E AS POLÍTICAS DE
CONFIDENCIALIDADE, CONFLITOS DE INTERESSE; SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO
(FIREWALL) DE AFILIADAS, COMPLIANCE E OUTRAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
RELEVANTES TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS NESTE SITE, NA SEÇÃO "CÓDIGO DE
CONDUTA". A FITCH PODE TER FORNECIDO OUTRO SERVIÇO AUTORIZADO À
ENTIDADE CLASSIFICADA OU A PARTES RELACIONADAS. DETALHES SOBRE ESSE
SERVIÇO, PARA O QUAL O ANALISTA PRINCIPAL ESTÁ BASEADO EM UMA EMPRESA
DA FITCH RATINGS (OU UMA AFILIADA A ESTA) REGISTRADA NA ESMA OU NA FCA,
PODEM SER ENCONTRADOS NA PÁGINA DO SUMÁRIO DO EMISSOR, NO SITE DA
FITCH.
READ LESS

COPYRIGHT
Copyright © 2021 da Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. e suas subsidiárias. 33 Whitehall St, NY,
NY 10004.Telefone:1-800-753-4824 (para chamadas efetuadas nos Estados Unidos), ou
(001212) 908-0500 (chamadas fora dos Estados Unidos). Fax: (212) 480-4435. Proibida a
reprodução ou retransmissão, integral ou parcial, exceto quando autorizada. Todos os
direitos reservados. Ao atribuir e manter ratings e ao fazer outros relatórios (incluindo
informações sobre projeções), a Fitch conta com informações factuais que recebe de
emissores e underwriters e de outras fontes que a agência considera con áveis. A Fitch
realiza uma apuração adequada das informações factuais de que dispõe, de acordo com
suas metodologias de rating, e obtém razoável veri cação destas informações de fontes
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independentes, à medida que estas fontes estejam disponíveis com determinado patamar
de segurança, ou em determinada jurisdição. A forma como é conduzida a investigação
factual da Fitch e o escopo da veri cação de terceiros que a agência obtém poderão variar,
dependendo da natureza do título analisado e do seu emissor, das exigências e práticas na
jurisdição em que o título analisado é oferecido e vendido e/ou em que o emissor esteja
localizado, da disponibilidade e natureza da informação pública envolvida, do acesso à
administração do emissor e seus consultores, da disponibilidade de veri cações préexistentes de terceiros, como relatórios de auditoria, cartas de procedimentos acordadas,
avaliações, relatórios atuariais, relatórios de engenharia, pareceres legais e outros
relatórios fornecidos por terceiros, disponibilidade de fontes independentes e competentes
de veri cação, com respeito ao título em particular, ou na jurisdição do emissor, em
especial, e a diversos outros fatores. Os usuários dos ratings e relatórios da Fitch devem
estar cientes de que nem uma investigação factual aprofundada, nem qualquer veri cação
de terceiros poderá assegurar que todas as informações de que a Fitch dispõe com respeito
a um rating ou relatório serão precisas e completas. Em última instância, o emissor e seus
consultores são responsáveis pela precisão das informações fornecidas à Fitch e ao
mercado ao disponibilizar documentos e outros relatórios. Ao emitir ratings e relatórios, a
Fitch é obrigada a con ar no trabalho de especialistas, incluindo auditores independentes,
com respeito às demonstrações nanceiras, e advogados, com referência a assuntos legais e
tributários. Além disso, os ratings e as projeções nanceiras e outras informações são
naturalmente prospectivos e incorporam hipóteses e premissas sobre eventos futuros que,
por sua natureza, não podem ser con rmados como fatos. Como resultado, apesar de
qualquer veri cação sobre fatos atuais, os ratings e as projeções podem ser afetados por
condições ou eventos futuros não previstos na ocasião em que um rating foi emitido ou
a rmado.
As informações neste relatório são fornecidas 'tais como se apresentam', sem que ofereçam
qualquer tipo de garantia. Um rating da Fitch constitui opinião sobre o per l de crédito de
um título. Esta opinião e os relatórios se apoiam em critérios e metodologias existentes, que
são constantemente avaliados e atualizados pela Fitch. Os ratings e relatórios são,
portanto, resultado de um trabalho de equipe na Fitch, e nenhum indivíduo, ou grupo de
indivíduos, é responsável isoladamente por um rating ou relatório. O rating não cobre o
risco de perdas em função de outros riscos que não sejam o de crédito, a menos que tal risco
esteja especi camente mencionado. A Fitch não participa da oferta ou venda de qualquer
título. Todos os relatórios da Fitch são de autoria compartilhada. Os pro ssionais
identi cados em um relatório da Fitch participaram de sua elaboração, mas não são
isoladamente responsáveis pelas opiniões expressas no texto. Os nomes são divulgados
apenas para ns de contato. Um relatório que contenha um rating atribuído pela Fitch não
constitui um prospecto, nem substitui as informações reunidas, veri cadas e apresentadas
aos investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda dos títulos. Os ratings
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podem ser alterados ou retirados a qualquer tempo, por qualquer razão, a critério exclusivo
da Fitch. A agência não oferece aconselhamento de investimentos de qualquer espécie. Os
ratings não constituem recomendação de compra, venda ou retenção de qualquer título. Os
ratings não comentam a correção dos preços de mercado, a adequação de qualquer título a
determinado investidor ou a natureza de isenção de impostos ou taxação sobre
pagamentos efetuados com respeito a qualquer título. A Fitch recebe pagamentos de
emissores, seguradores, garantidores, outros coobrigados e underwriters para avaliar os
títulos. Estes preços geralmente variam entre USD1.000 e USD750.000 (ou o equivalente
em moeda local aplicável) por emissão. Em certos casos, a Fitch analisará todas ou
determinado número de emissões efetuadas por um emissor em particular ou seguradas ou
garantidas por determinada seguradora ou garantidor, mediante um único pagamento
anual. Tais valores podem variar de USD10.000 a USD1.500.000 (ou o equivalente em
moeda local aplicável). A atribuição, publicação ou disseminação de um rating pela Fitch
não implicará consentimento da Fitch para a utilização de seu nome como especialista, com
respeito a qualquer declaração de registro submetida mediante a legislação referente a
títulos em vigor nos Estados Unidos da América, a Lei de Serviços Financeiros e Mercados,
de 2000, da Grã-Bretanha ou a legislação referente a títulos de qualquer outra jurisdição,
em particular. Devido à relativa e ciência da publicação e distribuição por meios
eletrônicos, o relatório da Fitch poderá ser disponibilizada para os assinantes eletrônicos
até três dias antes do acesso para os assinantes dos impressos.
Para a Austrália, Nova Zelândia, Taiwan e Coreia do Sul apenas: A Fitch Austrália Pty Ltd
detém uma licença australiana de serviços nanceiros (licença AFS nº337123.), a qual
autoriza o fornecimento de ratings de crédito apenas a clientes de atacado. As informações
sobre ratings de crédito publicadas pela Fitch não se destinam a ser utilizadas por pessoas
que sejam clientes de varejo, nos termos da Lei de Sociedades (Corporations Act 2001).
READ LESS

SOLICITATION STATUS
The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the rated
entity/issuer or a related third party. Any exceptions follow below.
ENDORSEMENT POLICY
Fitch’s international credit ratings produced outside the EU or the UK, as the case may be,
are endorsed for use by regulated entities within the EU or the UK, respectively, for
regulatory purposes, pursuant to the terms of the EU CRA Regulation or the UK Credit
Rating Agencies (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, as the case may be. Fitch’s
approach to endorsement in the EU and the UK can be found on Fitch’s Regulatory Affairs
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page on Fitch’s website. The endorsement status of international credit ratings is provided
within the entity summary page for each rated entity and in the transaction detail pages for
structured nance transactions on the Fitch website. These disclosures are updated on a
daily basis.
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