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PROPOSTA PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE DA
6ª (SEXTA) 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, da segunda série, da 6ª (sexta) 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
15:00 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 da (1) alteração dos índices financeiros e da (2) definição
de “Dívida” estabelecidos na Cláusula 6.1.2, alínea (e) da Escritura de Emissão.
A Emissora solicita aos Debenturistas a aprovação da proposta da administração da Emissora
acerca da (1) alteração dos índices e limites financeiros estabelecidos e definidos na Cláusula
6.1.2, alínea (e) do “Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (duas) Séries, Para
Distribuição Pública Com Esforços Restritos, da AES Tietê Energia S.A.” celebrado, em 15 de
março de 2017, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, conforme aditado (“Índices Financeiros”
e “Escritura de Emissão”, respectivamente): (A) de (i) o índice obtido da divisão da Dívida Líquida
Financeira pelo EBITDA Ajustado (conforme definido na Escritura de Emissão), não superior a 3,5
vezes; e (ii) caso, a partir de 3 de maio de 2017, ocorra uma Aquisição de Ativos (conforme definida
na Escritura de Emissão), o índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA
Ajustado não seja superior a 3,85 vezes durante o período de 36 (trinta e seis) meses contados da
data da efetiva conclusão da respectiva Aquisição de Ativos (inclusive) ou até a Data de Vencimento
(conforme definido na Escritura de Emissão), o que ocorrer primeiro; para (iii) o índice obtido da
divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA Ajustado não seja superior a 4,5 vezes; e (B) de
(i) o índice obtido da divisão entre EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras (conforme definido
na Escritura de Emissão) não inferior a 1,5 vezes; para (ii) o índice obtido da divisão entre EBITDA
Ajustado pelas Despesas Financeiras (conforme definidos abaixo) não inferior a 1,25 vezes; e (2)
alteração da definição de “Dívida” constante na Cláusula 6.1.2, alínea (e) da Escritura de Emissão,
de “somatório de (a) todas as obrigações da Emissora por fundos tomados em empréstimo ou em
relação a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as obrigações da Emissora
evidenciadas por títulos, debêntures, notas ou instrumentos similares; (c) saldo líquido das

operações da emissora evidenciados por contratos de derivativos; (d) todas as dívidas de terceiros
garantidas por (ou em relação a qual o titular da dívida tenha um direito, seja condicional ou não,
de ser garantido) qualquer ônus sobre bens detidos ou adquiridos pela Emissora, tenha ou não a
dívida garantida sido assumida; (e) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora na
qualidade de parte de cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e (f) todas as obrigações,
condicionais ou não, da Emissora em relação a aceites bancários”; para “o somatório de (a) dos
empréstimos e financiamentos com terceiros, emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não,
no mercado de capital local e/ou internacional; e (b) do saldo líquido das operações da emissora
evidenciados por contratos de derivativos, desde que relacionadas ao item (a)”, permanecendo
inalterados os demais termos, condições e as demais definições estabelecidos na Cláusula 6.1.2,
alínea (e), da Escritura de Emissão;
Deliberação acerca da alteração da Cláusula 10.11, letra (b), subitem (v), acerca do quórum
para pedidos de renúncia e perdão temporário
A Emissora solicita aos Debenturistas a aprovação da proposta da administração da Emissora,
acerca da alteração do subitem (v), da letra (b) da Cláusula 10.11 da Escritura de Emissão, de
forma a excluir do quórum ali estabelecido para os pedidos de renúncia e perdão temporário em
alterações relativas aos Eventos de Vencimento Antecipado (conforme definidos na Escritura de
Emissão), de modo a considerar tais pedidos de renúncia ou perdão temporário no quórum geral
de deliberação previsto na Cláusula 10.10 da Escritura de Emissão;
Deliberação acerca da autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem
todos os atos necessários à implementação das deliberações acima
Aprovadas as matérias acima, a Emissora solicita aos Debenturistas, por fim, 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 acima descritas, incluindo, mas
não se limitando, a celebração do aditamento à Escritura de Emissão para refletir os ajustes
decorrentes da alteração à Escritura de Emissão de que trata a Ordem do Dia descrita no Edital de
Convocação; e (b) celebrar todos os contratos, aditamentos, conforme o caso, e realizar todos os
atos societários necessários à implementação das deliberações a serem tomadas na Assembleia
Geral de Debenturistas.
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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