AES TIETÊ EÓLICA S.A.
(Atual razão social da Renova Eólica Participações S.A.)
Companhia Fechada
CNPJ n° 11.289.590/0001-30
NIRE 35.300.445.121

INFORMATIVO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE 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.), A
SER REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2019
Prezados Debenturistas,
A Administração da AES Tietê Eólica S.A. (atual razão social da Renova Eólica Participações S.A.)
(“Emissora”) submete aos senhores a proposta a seguir, a ser deliberada em assembleia geral de
titulares debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com
garantia adicional fidejussória, em duas séries (“Debêntures”), da 1ª (primeira) emissão
(“Emissão”) da Emissora (“Assembleia Geral de Debenturistas”), que se realizará, em primeira
convocação, no dia 11 de setembro de 2019, às 10 horas, na sede social da Emissora, localizada
na Av. das Nações Unidas, 12.495, 12º andar, sala inovação, Brooklin Paulista, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, observadas as normas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme edital de convocação publicado
nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no
jornal “Diário do Comércio, Indústria & Serviços”, nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2019:

1

Deliberação acerca da aprovação de alteração de determinadas disposições
constantes do Contrato de Cessão Fiduciária
A Emissora solicita aos Debenturistas a 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, conforme minuta do aditamento
ao Contrato de Cessão Fiduciária a ser inserida como anexo à ata da Assembleia Geral de
Debenturistas para aprovação dos Debenturistas, de forma que não seja configurada hipótese de
vencimento antecipado nos termos da Cláusula 8.4.2, alínea (a), inciso (viii) da Escritura de
Emissão.

2

Deliberação acerca da aprovação prévia para cancelamento da Conta Reserva BB,

da Conta Reserva BNDES, da Conta Pagamento BB e da Conta Pagamento BNDES
A Emissora solicita aos Debenturistas a 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”), em decorrência da realização, pela Emissora, em 24 de
abril de 2019, da liquidação antecipada da totalidade da dívida decorrente (a) do “Contrato de
Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0365.1”, celebrado em 04 de junho de 2014,
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Emissora, com
interveniência de terceiros, no valor de R$ 734.020.000,00 (setecentos e trinta e quatro milhões e
vinte mil reais) (“Contrato BNDES”) e (b) do “Contrato de Financiamento Mediante Repasse de
Recursos nº 21/00821-3”, celebrado em 25 de agosto de 2014, entre Banco do Brasil S.A. e a
Emissora, com interveniência de terceiros, no valor de R$ 310.080.000,00 (trezentos e dez milhões
e oitenta mil reais) (“Contrato BB”), mediante a utilização da totalidade dos recursos existentes nas
Contas BB e BNDES, de forma que não seja configurada hipótese de vencimento antecipado nos
termos da Cláusula 6.1.1, alínea (cc) e da Cláusula 8.4.2, alínea (a), inciso (viii), ambas da Escritura
de Emissão.
Adicionalmente, para fins exclusivamente de esclarecimentos, em 24 de abril de 2019, foi realizado
um adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) pela AES Tietê Energia na Nova
Energia, no montante de R$854.409.301,00 (oitocentos e cinquenta milhões, quatrocentos e nove
mil, trezentos e um reais), cujos recursos foram aportados pela Nova Energia na Emissora para,
em conjunto com a totalidade dos recursos existentes nas Contas BB e BNDES, a realização da
liquidação antecipada das dívidas decorrentes do Contrato BB e do Contrato BNDES.
Por fim, 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, a Emissora solicita aos Debenturistas que
aprovem a não declaração do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures,
de forma que não seja configurada hipótese de vencimento antecipado nos termos da Cláusula
Terceira, Parágrafo Quarto, do “Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças”
firmado entre o BNDES, o BB e o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos
Debenturistas, e das Cláusulas 5.9, 6.1.1, alínea (p), da Cláusula 5.1, alínea (b), item (ii) da
Escritura de Emissão.

3

Deliberação acerca da aprovação prévia aprovação para cancelamento da Conta
Reserva Especial da Holding e das Contas Reserva Especiais Individuais (conforme
definidas no Contrato de Cessão)
A Emissora solicita aos Debenturistas a prévia aprovação para cancelamento (1) da Conta Reserva
Especial da Holding (conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária), cujos recursos serão
destinados para realização do aumento do valor a ser retido na Conta Reserva Debêntures a título
de Saldo Mínimo da Conta Reserva Debêntures (conforme definido no Contrato de Cessão
Fiduciária), nos termos do item abaixo, sendo o saldo remanescente (caso haja) transferido para a
conta de livre movimento da Emissora, observados os termos e condições estabelecidos 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”), cujos recursos serão transferidos (a) para a Conta Pagamento Debêntures

(conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária) até o montante necessário para constituição
da Parcela Debêntures Mensal (conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária) devida no
mês de referência; (b) após a transferência mencionada no item (a), o saldo das Contas Reserva
Especiais Individuais, caso exista, será transferido para a Conta Reserva Debêntures, até que esta
esteja preenchida com o montante equivalente a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); e
(c) após a transferência mencionada no item (b) o saldo das Contas Reserva Especiais Individuais,
caso exista, será transferido para as contas de livre movimento dos respectivos titulares das Contas
Reserva Especiais Individuais, de forma que não seja configurada hipótese de vencimento
antecipado nos termos da Cláusula 6.1.1, alínea (cc) e Cláusula 8.4.2, alínea (a), inciso (viii), ambas
da Escritura de Emissão.

4

Deliberação acerca da prévia aprovação para a realização do aumento do valor a
ser retido na Conta Reserva Debêntures a título de Saldo Mínimo da Conta Reserva
Debêntures
A Emissora solicita aos Debenturistas a prévia aprovação para a realização do aumento do valor a
ser retido na Conta Reserva Debêntures a título de Saldo Mínimo da Conta Reserva Debêntures,
de modo a que o Saldo Mínimo da Conta Reserva Debêntures passará a ser equivalente a (a) a
partir da data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas até 31 de dezembro de 2019
(inclusive), a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); e (b) a partir de 01 de janeiro de 2020
(inclusive) até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas (conforme definidas no Contrato
de Cessão Fiduciária), equivalente a 2 (duas) Parcelas Debentures (conforme definidas no Contrato
de Cessão Fiduciária), de forma que não seja configurada hipótese de vencimento antecipado nos
termos da Cláusula 8.4.2, alínea (a), inciso (viii), da Escritura de Emissão.

5

Deliberação acerca da alteração de determinadas características das garantias
fidejussórias, dos termos e condições para verificação e cumprimento do “Completion
Financeiro” do Projeto Renova 3, dos Eventos de Inadimplemento, das obrigações
adicionais da Emissora e das SPEs, da Nova Energia e da Garantidora e de determinados
quóruns de deliberação a serem observados nas assembleias gerais de Debenturistas
A Emissora solicita aos Debenturistas a 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, 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
(conforme definidas na Escritura de Emissão), da Nova Energia (conforme definida na Escritura de
Emissão) e da Garantidora (conforme definidas na Escritura de Emissão); (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 desta Deliberação, nos exatos termos estabelecidos na
minuta final do aditamento a Escritura de Emissão, conforme minuta a ser inserida como anexo à
ata da Assembleia Geral de Debenturistas para aprovação dos Debenturistas, de forma que não
seja configurada hipótese de vencimento antecipado nos termos das Cláusulas 8.4.1 e 8.4.2, da
Escritura de Emissão, conforme aplicável.
Entre as alterações propostas, a Emissora solicita aos Debenturistas 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: (i) por determinação legal ou regulamentar; e/ou (ii)
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.

6

Deliberação acerca da prévia aprovação da Reorganização Societária

A Emissora solicita aos Debenturistas a prévia aprovação para a realização de eventual
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”), de forma que não seja
configurada hipótese de vencimento antecipado nos termos da Cláusula 5.1, alínea (n), da Escritura
de Emissão. Conforme mencionado, referida estrutura é preliminar e se encontra sob análise e
discussão, estando sujeita a alteração e aceitação pelas partes envolvidas.
Para fins exclusivamente informativos, considerando que este assunto não será objeto de
aprovação por parte dos Debenturistas, a Emissora explica aos Debenturistas que, caso a
Reorganização Societária ocorra, a Holding poderá emitir ações, as quais serão subscritas e
integralizadas pelo Itaú Unibanco S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ sob o n.º
60.701.190/4816-09 (“Novo Sócio”), o qual passará deter uma participação minoritária do capital
social da Holding, a qual não lhe conferirá o poder de controle da Holding (conforme definição do
artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações), de forma direta ou indireta, sendo que o controle
indireto da Emissora passará a ser detido pela Holding e, consequentemente, pela The AES
Corporation.
Por fim, considerando o AFAC realizado pela AES Tietê Energia na Nova Energia, conforme
mencionado no item 2 acima, a Emissora esclarece, também para fins meramente informativos,
que os recursos decorrentes do ingresso do Novo Sócio na Holding conforme descrito acima, caso
este ocorra, serão revertidos para a AES Tietê Energia.

7

Deliberação acerca da prévia aprovação para a mudança de controle indireto da

Emissora
A Emissora solicita aos Debenturistas a 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, de forma que não seja configurada
hipótese de vencimento antecipado nos termos da Cláusula 5.1, alínea (m), da Escritura de
Emissão.
Adicionalmente, a Emissora solicita aos Debenturistas que, caso as matérias constantes dos itens
de (1) a (5) acima, sejam aprovadas, autorização para a celebração de aditamento (1) 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; (3) 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; (4) 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; (5) 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; 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, a fim de, conforme aplicável a cada Contrato
de Garantia (a) 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; (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 (1) a (5) acima, conforme
aplicáveis.
A Emissora solicita aos Debenturistas, por fim, a autorização para que a Emissora, a Garantidora,
a Nova Energia, as SPEs, o Agente Fiduciário e o Banco Arrecadador (conforme definido no
Contrato de Cessão Fiduciária) a pratiquem todos os atos necessários à realização, formalização,
implementação e aperfeiçoamento das deliberações ora tomadas, bem como à celebração de todos
os instrumentos necessários a tal realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das
deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas, incluindo, mas sem
limitação, a celebração dos aditamentos de que trata o parágrafo acima.
Informações Gerais
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.
Este informativo poderá ser posteriormente complementado pela administração da Emissora, caso
necessário.
Sendo o que cabia para o momento, a administração da Emissora submete este informativo à
apreciação dos Senhores Debenturistas.

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Vice-Presidente e de Relação com Investidores

