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perfazendo o montante total de, inicialmente,

R$ 450.000.000,00 
Aaa pela Moody’s América Latina Ltda.

Código ISIN das Debêntures: BRTAEEDBS0H3

Este material publicitário é uma apresentação de informações gerais sobre a TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

(“Emissora”), preparado exclusivamente como material publicitário da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da

espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, da Emissora (“Oferta” e “Debêntures”, respectivamente) e não deve ser interpretado

como uma oferta, ou uma recomendação, ou convite, ou solicitação para compra das Debêntures, de ações ou qualquer outro valor mobiliário da

Emissora.

AS DEBÊNTURES CONTARÃO COM O INCENTIVO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.431, DE 24 DE JUNHO DE 2011, CONFORME

ALTERADA (“LEI 12.431”), DO DECRETO Nº 8.874, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016 (“DECRETO 8.874”), DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO

MONETÁRIO NACIONAL (“CMN”) Nº 3.947, DE 27 DE JANEIRO DE 2011 (“RESOLUÇÃO CMN 3.947”) E DA REGULAMENTAÇÃO

APLICÁVEL, SENDO OS RECURSOS LÍQUIDOS CAPTADOS POR MEIO DA EMISSÃO DAS DEBÊNTURES APLICADOS NOS PROJETOS

ENQUADRADOS COMO PRIORITÁRIOS, NOS TERMOS DAS PORTARIAS MME (CONFORME DEFINIDO ABAIXO E, EM CONJUNTO,

“PROJETOS”).

NOS TERMOS DA LEI 12.431, OS PROJETOS ESTÃO DEVIDAMENTE ENQUADRADOS, EM CARÁTER PRIORITÁRIO, NOS TERMOS DAS

PORTARIAS DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (“MME”) (I) Nº 86, DE 1º DE ABRIL DE 2019 (“PORTARIA MME 86”), PARA

ENQUADRAMENTO DO PROJETO SANT’ANNA; (II) Nº 299, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017 (“PORTARIA MME 299”), PARA

ENQUADRAMENTO DO PROJETO PARAGUAÇU; E (III) Nº 300, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017 (“PORTARIA MME 300” E, EM CONJUNTO

COM A PORTARIA MME 86, A PORTARIA MME 299 E A PORTARIA MME 300, AS “PORTARIAS MME”), PARA ENQUADRAMENTO DO

PROJETO AIMORÉS.

Este material publicitário apresenta informações resumidas e não é um documento completo. Potenciais investidores devem ler o prospecto preliminar

da Oferta (“Prospecto Preliminar”), incluindo o Formulário de Referência da Emissora incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, em

especial a seção “Fatores de Risco” do Formulário de Referência, e a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures” do Prospecto

Preliminar, antes de decidir investir nas Debêntures. Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente

nas informações contidas no Prospecto Preliminar (assim como em sua versão definitiva, quando disponível), que conterá informações detalhadas a

respeito da Oferta, das Debêntures, da Emissora, suas atividades, situação econômico-financeira e riscos relacionados a fatores macroeconômicos,

às atividades da Emissora e às Debêntures, além das demonstrações financeiras da Emissora. O Prospecto Preliminar (assim como sua versão

definitiva, quando disponível) poderá ser obtido junto à Emissora, à Comissão de Valores Mobiliários, à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento

CETIP UTVM (“B3”), ao Banco BTG Pactual S.A., ao Banco Santander (Brasil) S.A. e à XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores

Mobiliários S.A. (“Coordenadores”).

Este material publicitário é estritamente confidencial e seu conteúdo não deve ser comentado ou publicado, sob qualquer forma, com terceiros alheios

aos objetivos pelos quais esta apresentação foi obtida.

A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção do registro da Oferta. Portanto, os termos e condições da Oferta e as informações contidas

neste material e no Prospecto Preliminar estão sujeitos a complementação, correção ou modificação em virtude de exigências da CVM.

ANTES DE TOMAR DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, OS

INVESTIDORES DEVEM LER O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO

PROSPECTO PRELIMINAR, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, E A SEÇÃO “FATORES DE

RISCO RELACIONADOS À OFERTA E AS DEBÊNTURES” DO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO

QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.

As informações contidas neste documento são públicas e estão disponíveis no site da Emissora (www.taesa.com.br/ri). Informações adicionais sobre

a Emissora podem ser obtidas também neste mesmo site. As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios,

projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Emissora são meramente projeções

e, como tais, são baseadas exclusivamente em expectativas sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, de

mudanças nas condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a

mudanças sem aviso prévio.

Consultar o Prospecto para informações adicionais com relação à Oferta

http://www.taesa.com.br/ri
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Visão Geral1

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE 

QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DA 

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

perfazendo o montante total de, inicialmente,

R$ 450.000.000,00 
Aaa pela Moody’s América Latina Ltda.

Código ISIN das Debêntures: BRTAEEDBS0H3

(1) EBITDA Regulatório Consolidado

(2) 31 de julho de 2019

O Grupo TAESA acredita ser um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil, em 

termos de RAP. A tabela a seguir apresenta a RAP do Grupo Taesa para os períodos indicados

36 concessões com 12.726 km em

linhas de transmissão1

R$ 620,3 mi de EBITDA1 com 85,8% 

de margem no 6M19 e R$ 1.305,0 mi 

de EBITDA1 com 85,5% de margem 

no 2018

3

R$ 2,6 bi anuais de Receita Anual

Permitida (“RAP”) para o ciclo de

2019-2020
2

Traçado Geográfico

R$ 9,6 bi de capitali-

zação de mercado25

R$ 467,0 mi de Lucro Líquido IFRS

no 6M19 e R$ 1.071,3 mi em 20184

Consultar o Prospecto para informações adicionais com relação à Oferta
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Histórico de Crescimento
2

Valores da RAP proporcionais referente ao ciclo 2019-2020

Posição geográfica atual da TAESA Histórico de crescimento

Projetos GreenfieldProjetos Brownfield

(2) EDTE e ESTE fazem parte do grupo TBE

(1) Interligação Elétrica Ivaí S.A. é a nova razão social da Elétricas Reunidas do Brasil S.A. - ERB1

(3) Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica é a razão social do lote 12 vencido pela TAESA no Leilão 004/2018

2

Histórico de Crescimento

Consultar o Prospecto para informações adicionais com relação à Oferta

(4) NVT = Novatrans
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Resultados Financeiros3

(1) A relação Dívida líquida / EBITDA inclui a participação proporcional da TAESA nas concessões TBE, ETAU, Brasnorte e Transmineiras. Considera o EBITDA Regulatório.

Fonte: Companhia

(1) EBITDA Regulatório Consolidado.

(2) 6M19

Consultar o Prospecto para informações adicionais com relação à Oferta
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Perfil de Endividamento4

• Custo médio da dívida: 7,5% (nominal)

• Prazo médio da dívida: 4,6 anos

433,9

684,9

272,4 299,1

763,1
681,5

286,7

1.224,3

20242019 2026-204420222020 202520232021

2.195,3

2T19

Caixa

32%

67%

1%

CDI Pré-FixadoIPCA

Perfil da Dívida1

11%

89%

Curto Prazo Longo Prazo

Prazo da Dívida

34%

66%

Dívida Líquida PL (Book Value)

Estrutura de Capital (BV)

Índice de alavancagem calculado com base no Consolidado TAESA + Participações
1. Instrumento financeiro derivativo (swap USD x CDI), para proteção da operação junto ao Citibank Lei 4131, obtendo um saldo líquido em 31/06/19 R$ 353,2 milhões

Perfil de Amortização da Dívida (R$MM)

Consultar o Prospecto para informações adicionais com relação à Oferta
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Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Material Publicitário têm o significado que lhes foi atribuído no Prospecto Preliminar e na
Escritura de Emissão

Termos e Condições da Oferta

Emissora Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

Coordenador Líder Banco BTG Pactual S.A.

Coordenadores Coordenador Líder, Santander e XP, considerados em conjunto.

Agente Fiduciário

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira, com sede na cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da

Tijuca, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, representada pela Sra. Karolina Vangelotti, pela Sra. Marcelle

Motta Santoro e pelo Sr. Marco Aurélio Ferreira. Dados para contato: Telefone +55 (21) 3385-4565; Correio

eletrônico: operacional@pentagonotrustee.com.br; Website: http://www.pentagonotrustee.com.br/.

Banco Liquidante e Escriturador Banco Bradesco S.A.

Emissão e Oferta

A 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da

Emissora, para distribuição pública, nos termos da Instrução da CVM n o 400, de 29 de dezembro de 2023. As

Debêntures serão incentivadas e contarão com o benefício tributário nos termos do artigo 2º da Lei no 12.431, de 24 de

junho de 2011 (“Lei 12.431/11”) e, consequentemente, também gozarão do tratamento tributário previsto no artigo 2º

da referida lei.

Valor Nominal Unitário As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão.

Volume da Oferta
Inicialmente de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), sem considerar as Debêntures

Adicionais.

Regime de Colocação Garantia firme de colocação no montante de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais).

Prazo e Data de Vencimento
As Debêntures terão prazo de vencimento de 25 (vinte e cinco) anos contados da Data de Emissão, ou seja, 15 de

setembro de 2044

Remuneração

Os juros remuneratórios das Debêntures, a serem definidos em Procedimento de Bookbuilding, são limitados a (i) Taxa

interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais com vencimento 2045, acrescida de um spread de 0,60%

a.a. ou (ii) 4,50% ao ano, entre os itens (i) e (ii) o que for maior, no dia útil anterior à data de realização do

Procedimento de Bookbuilding.

Atualização Monetária

Atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou do saldo do Valor Nominal Unitário das

Debêntures, conforme o caso, pela variação acumulada do IPCA, divulgado mensalmente pelo IBGE, calculado de

forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização até a Data de

Vencimento, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e a hipótese de Oferta de Resgate Antecipado

Facultativo descritas na Escritura de Emissão, sendo o produto da atualização incorporado ao Valor Nominal Unitário

ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures automaticamente, e calculado de acordo a fórmula descrita na

Escritura de Emissão e no Prospecto.

Pagamento da Remuneração Semestral, a partir do 6º ano, no dia 15 (quinze) dos meses de setembro e março de cada ano.

Amortização Semestral, a partir do 6º ano, conforme cronograma descrito na Escritura de Emissão e no Prospecto.

Consultar o Prospecto para informações adicionais com relação à Oferta

mailto:operacional@pentagonotrustee.com.br
http://www.pentagonotrustee.com.br/
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Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Material Publicitário têm o significado que lhes foi atribuído no Prospecto Preliminar e na
Escritura de Emissão

Termos e Condições da Oferta

Resgate Antecipado Facultativo e 

Amortização Extraordinária
Não Permitido

Oferta de Resgate Antecipado 

Facultativo

Exclusivamente na hipótese prevista na Escritura de Emissão e caso venha a ser expressamente autorizado pelas regras

expedidas pelo CMN e pela legislação e regulamentação aplicáveis, a Emissora poderá realizar oferta de resgate

antecipado das Debêntures, a qual deverá abranger a totalidade das Debêntures, devendo ser endereçada a todos os

Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar a oferta de

resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura

de Emissão, bem como com as regras que venham a ser expedidas pelo CMN e pela legislação e regulamentação

aplicáveis

Destinação dos Recursos
Execução de investimentos em infraestrutura relativos aos projetos Paraguaçu, Aimorés e Sant’Anna, conforme

descritos na Escritura de Emissão e no Prospecto.

Número de Séries As Debêntures serão emitidas em série única

Classificação de Risco Preliminar Aaa pela Moody’s América Latina Ltda.

Público Alvo

(A) “Investidores Institucionais”, definidos como investidores que sejam (i) fundos de investimento, clubes de

investimento, carteiras administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas

na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN; (ii) seguradoras, entidades de previdência complementar e de

capitalização; bem como (iii) pessoas físicas ou jurídicas que sejam consideradas investidores qualificados, conforme

definido no artigo 9-B da Instrução CVM 539. e (B) “Investidores Não Institucionais”, definidos como os investidores,

pessoas físicas ou jurídicas, que não estejam compreendidos na definição de Investidores Institucionais.

Plataforma de Distribuição das 

Debêntures
Módulo de Distribuição de Ativos – MDA. B3 – Segmento CETIP UTVM

Negociação das Debêntures CETIP 21, operacionalizado pela B3 – Segmento CETIP UTVM

Data Estimada de Bookbuilding 15 de outubro de 2019

Data Estimada de Liquidação 25 de outubro de 2019

Consultar o Prospecto para informações adicionais com relação à Oferta
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Fatores de Risco

Consultar o Prospecto para informações adicionais com relação à Oferta

O INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES ENVOLVE UMA SÉRIE DE RISCOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO POTENCIAL INVESTIDOR, OS QUAIS INCLUEM FATORES

RELACIONADOS À LIQUIDEZ, CRÉDITO, MERCADO, REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA, ENTRE OUTROS. OS FATORES DE RISCOS A QUE OS POTENCIAIS

INVESTIDORES ESTÃO SUJEITOS ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO PROSPECTO PRELIMINAR E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA. ABAIXO ENCONTRA-

SE TRANSCRITO UM RESUMO DOS FATORES DE RISCO.

O investimento nas Debêntures envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento nas Debêntures, os potenciais investidores devem

analisar cuidadosamente todas as informações contidas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, incluindo os riscos

da Seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar e do item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, conforme abaixo resumidos, e as demonstrações financeiras e

informações trimestrais (ITR) da Emissora e respectivas notas explicativas incorporadas por referência ao Prospecto Preliminar.

A leitura deste Material Publicitário não substitui a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência. Os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais, o fluxo

de caixa, a liquidez e/ou os negócios atuais e futuros da Emissora podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco mencionados na Seção “Fatores de Risco”

do Prospecto Preliminar e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, conforme abaixo resumidos. O preço de mercado das Debêntures e a capacidade de

pagamento da Emissora podem ser adversamente afetados em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder

parte substancial ou a totalidade de seu investimento nas Debêntures.

Este Material Publicitário e o Prospecto Preliminar contêm apenas uma descrição resumida dos termos e condições das Debêntures e das obrigações assumidas pela Emissora no

âmbito da Oferta. É essencial e indispensável que os Investidores leiam a Escritura de Emissão e compreendam integralmente seus termos e condições, os quais são específicos desta

operação. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento.

Os riscos descritos na Seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, conforme abaixo resumidos, são aqueles que a

Emissora e os Coordenadores conhecem e que acreditam que atualmente podem afetar de maneira adversa as Debêntures e a Oferta e/ou o ambiente macroeconômico, podendo

riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidos pela Emissora e pelos Coordenadores, ou que estes considerem atualmente irrelevantes, também prejudicar as atividades,

situação financeira e resultados operacionais da Emissora, à Oferta e/ou às Debêntures de maneira significativa.

Para os fins desta seção, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá

causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Emissora, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar

efeito adverso relevante nos negócios, na situação financeira, nos resultados operacionais, no fluxo de caixa, na liquidez e/ou nos negócios atuais e futuros da Emissora, bem como no

preço das Debêntures. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.

RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES DA OFERTA INTERESSADOS QUE CONTATEM SEUS CONSULTORES JURÍDICOS E FINANCEIROS ANTES DE INVESTIR NAS

DEBÊNTURES.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À EMISSORA E AO AMBIENTE MACROECONÔMICO

Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus controladores, suas controladas, seus acionistas, seus investidores, ao seu ramo de atuação e ao ambiente macroeconômico estão

disponíveis em seu Formulário de Referência, no item “4. Fatores de Risco”, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, cujos títulos são apresentados abaixo.

Fatores de Riscos relacionados à Emissora:

Parte significativa dos resultados da Companhia depende primordialmente dos negócios, situação financeira e resultados operacionais de determinadas coligadas, que,

caso deteriorem-se, poderão afetar adversamente os resultados da Companhia.

Alguns de nossos contratos de concessão possuem disposições de redução da RAP, o que pode afetar adversamente a Companhia.

A Companhia possui um nível significativo de endividamento e obrigação de manutenção de índices financeiros, os quais poderão afetar adversamente seus negócios e a

capacidade de honrar as suas obrigações, bem como sua situação financeira.

A Companhia poderá não ser capaz de implementar com sucesso sua estratégia de crescimento, mediante a aquisição de concessionárias de transmissão de energia

elétrica existentes e de novas concessões de transmissão, o que poderá causar um efeito adverso relevante na capacidade financeira da Companhia.

Restrições contratuais à capacidade de endividamento da Companhia, de suas controladas ou controladas em conjunto poderão influenciar negativamente sua capacidade

de pagamento.

Eventual não cumprimento de obrigações contratuais da Companhia, de suas controladas ou controladas em conjunto poderão influenciar negativamente sua capacidade

de pagamento.

Não há como garantir se, e em que condições, as concessões atuais da Companhia, das suas controladas, controladas em conjunto e coligadas serão renovadas. Os

planos de expansão da Companhia, das suas controladas, controladas em conjunto e coligadas poderão ser prejudicados caso elas não consigam obter novas concessões

ou percam alguma das concessões que detêm atualmente.

A Companhia não poderá assegurar que irá vencer os processos licitatórios dos quais participa.

A terceirização de parte das atividades da Companhia, de suas controladas e controladas em conjunto poderá afetar negativamente seus resultados e sua condição

financeira, caso tal terceirização venha a ser considerada como vínculo empregatício para fins da legislação aplicável ou caso venha a ser considerada ilegal pelo Poder

Judiciário.

Indisponibilidade do sistema de transmissão e/ou distúrbios na qualidade dos serviços poderão prejudicar a Companhia, suas controladas, controladas em conjunto e

coligadas.

Decisões desfavoráveis em processos judiciais e administrativos poderão ter um efeito negativo na condição financeira, no resultado operacional e à imagem da

Companhia.

Determinados membros da administração da Companhia são partes em processos administrativos e judiciais e de investigações em curso relacionados a atividades fora

do escopo da Companhia.



LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE 

REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 

OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

"FATORES DE RISCO"

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fatores de Risco

Consultar o Prospecto para informações adicionais com relação à Oferta

A não conclusão ou eventual atraso na implementação dos projetos de expansão da capacidade de transmissão de energia elétrica da Companhia, suas controladas e

controladas em conjunto, bem como na construção de novas linhas de transmissão, poderá afetar adversamente o resultado operacional e financeiro da Companhia.

A construção, expansão e operação das instalações de transmissão de energia elétrica e dos demais equipamentos da Companhia, suas controladas, controladas em

conjunto e coligadas envolvem certos riscos significativos que podem levar à perda de receita ou ao aumento de despesas.

A Companhia pode ser responsabilizada por quaisquer perdas e danos causados a terceiros em decorrência da inadequada prestação de serviços de transmissão de

energia elétrica.

A cobertura de seguro contratada pela Companhia pode ser insuficiente para ressarcir eventuais danos.

A rescisão unilateral antecipada dos contratos de concessão pelo Poder Concedente poderá impedir a realização do valor integral de determinados ativos e causar a perda

de lucros futuros sem uma indenização adequada.

Uma vez que parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos, esses bens não estarão disponíveis para liquidação em caso de

falência nem poderão ser objeto de penhora para garantir a execução de decisões judiciais.

A Companhia poderá vir a necessitar da captação de recursos, no futuro, por meio da emissão de valores mobiliários, o que poderá afetar o preço das units

representativas de ações ordinárias e de ações preferenciais de emissão da Companhia e resultar em uma diluição da participação do investidor no capital social da

Companhia.

A Companhia poderá enfrentar dificuldades em captar recursos, no futuro, caso precise, por meio de operações no mercado financeiro e de capitais.

O valor de mercado e o valor de negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia podem variar e o investidor poderá não conseguir revender os valores

mobiliários que detém por preço equivalente ou superior ao preço que pagou quando da sua aquisição.

Os detentores das ações ou units representativas de ações de emissão da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio ou receber

dividendos inferiores ao mínimo obrigatório.

O pedido de recuperação judicial de empresas do grupo Abengoa colocou em risco o recebimento pela Companhia de valores referentes às perdas envolvendo os

processos judiciais e administrativos referentes às aquisições.

Fatores de Riscos relacionados ao controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle da Emissora:

Os interesses dos acionistas controladores da Companhia poderão ser conflitantes com os interesses dos demais acionistas.

Fatores de Riscos relacionados às controladas, controladas em conjunto e coligadas da Emissora:

As controladas, controladas em conjunto e coligadas da Companhia são dependentes de prestadores de serviços terceirizados para a operação e manutenção de suas

instalações.

A Companhia não pode garantir que os fornecedores de suas controladas, controladas em conjunto e coligadas não venham a se utilizar de práticas irregulares.

A estrutura de algumas das controladas, controladas em conjunto e coligadas da Companhia pode ser alterada em virtude da excussão de garantias reais concedidas no

âmbito de emissões de valores mobiliários e/ou contratos financeiros, o que poderá ter um efeito adverso para a Companhia.

Fatores de Riscos relacionados aos fornecedores da Emissora:

A Companhia depende de poucos fornecedores para determinados equipamentos importantes, podendo a rescisão ou modificação dos acordos com esses terceiros

prejudicar os negócios da Companhia.

A Companhia, suas controladas e suas controladas em conjunto dependem de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações, e problemas com

um ou mais fornecedores poderão impactar negativamente as atividades, a condição financeira e os resultados operacionais da Companhia.

Fatores de Riscos relacionados aos clientes da Emissora:

Os resultados da Companhia podem ser afetados em decorrência de atrasos e inadimplência do setor público e de seus consumidores

Fatores de Riscos relacionados aos setores da economia nos quais a Emissora atue:

O confisco temporário ou expropriação permanente dos ativos da Companhia pode afetar adversamente suas condições financeiras e resultados operacionais.

O Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como as condições políticas e econômicas

brasileiras, pode afetar adversamente as atividades da Companhia e o preço de mercado dos valores mobiliários de sua emissão.

Instabilidade política tem afetado adversamente a economia brasileira, os negócios da Companhia e os resultados de suas operações, bem como o preço de negociação de

suas Units.

Acontecimentos e mudanças na percepção de riscos em outros países, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários globais, dentre eles o preço de

mercado dos valores mobiliários de nossa emissão.

A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e, consequentemente, a Companhia.

Esforços governamentais para combater a inflação podem retardar o crescimento da economia brasileira e gerar um efeito negativo nos nossos negócios
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Qualquer outro rebaixamento na classificação de crédito do Brasil poderia afetar adversamente o preço de negociação das Units da Companhia.

Fatores de Riscos relacionados à regulação dos setores em que a Emissora atue:

A ANEEL poderá extinguir os contratos de concessão da Companhia, de suas controladas, controladas em conjunto e coligadas antes do vencimento de seus prazos,

mediante realização de procedimento administrativo.

O Poder Concedente possui discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis às concessões outorgadas à Companhia, suas controladas, controladas

em conjunto e coligadas. Assim, é possível que a Companhia e suas controladas, controladas em conjunto e coligadas tenham que se sujeitar a aumentos não previstos

nos seus custos.

A Companhia, suas controladas, controladas em conjunto e coligadas poderão ser punidas pela ANEEL por descumprimento de seus contratos de concessão e da

regulamentação aplicável.

Alterações na legislação tributária do Brasil ou conflitos em sua interpretação poderão afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia, suas controladas,

controladas em conjunto e coligadas.

A Companhia, suas controladas, controladas em conjunto e coligadas atuam em ambiente altamente regulado e eventuais alterações na regulamentação do setor elétrico

podem afetar de maneira adversa as empresas do setor de energia elétrica.

Fatores de Riscos relacionados à questões ambientais:

A Companhia, suas controladas, controladas em conjunto e coligadas estão sujeitas a uma ampla legislação e regulação do setor ambiental, o que pode lhes afetar

adversamente.

Descrição dos principais riscos de mercado:

Os riscos de mercado associados ao setor de energia estão relacionados a mudanças bruscas no cenário econômico, as quais são ocasionadas por alterações nas taxas

de juros, de câmbio e na expectativa inflacionária.

Risco de taxa de câmbio

Risco Operacional

Risco de Taxa de Juros

Risco de Liquidez

Risco de crédito

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES

Caso as Debêntures deixem de satisfazer determinadas características que as enquadrem como Debêntures de Infraestrutura, a Emissora não pode garantir que elas

continuarão a receber o tratamento tributário previsto na Lei 12.431, inclusive, a Emissora não pode garantir que a Lei 12.431 não será novamente alterada, questionada,

revogada ou substituída por leis mais restritivas.

As Debêntures são da espécie quirografária, sem quaisquer garantias reais, fidejussórias e sem preferência.

A volatilidade do mercado de capitais brasileiro e a baixa liquidez do mercado secundário brasileiro de debêntures pode dificultar a venda das Debêntures e afetar o valor

a ser recebido por seus titulares.

A percepção de riscos em outros países, especialmente nos países de economia emergente, poderá afetar o valor de mercado de títulos e de valores mobiliários

brasileiros, incluindo as Debêntures.

Eventual rebaixamento na classificação de risco atribuída às Debêntures e/ou à Emissora poderá dificultar a captação de recursos pela Emissora, bem como acarretar

redução de liquidez das Debêntures para negociação no mercado secundário e impacto negativo relevante na Emissora.

As obrigações da Emissora constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado.

O investimento nas Debêntures por Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado

secundário.

As Debêntures poderão ser objeto de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo e Aquisição Facultativa, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o que poderá

impactar de maneira adversa na liquidez das Debêntures no mercado secundário.

As Debêntures poderão ser objeto de resgate ou de vencimento antecipado, conforme o caso, nas hipóteses em que a Assembleia Geral de Debenturistas convocada

especificamente para deliberar sobre a Taxa Substitutiva não seja instalada.
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As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência da

Emissora.

O Prospecto Preliminar, o qual incorpora por referência o Formulário de Referência da Emissora, está disponível nos seguintes endereços da

Internet:

• Emissora: Praça XV de Novembro, 20, salas 601 e 602, CEP 20010-010, Rio de Janeiro, RJ (http://ri.taesa.com.br, neste website, acessar

“Divulgação ao Mercado”, em seguida, acessar “Emissões de Ações / Dívidas” e, na página seguinte, na aba “7ª Emissão de Debêntures

(ICVM 400) - 15/09/2019”, acessar o Prospecto Preliminar);

• Coordenador Líder: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, CEP 04538-133 – São Paulo, SP

(https://www.btgpactual.com/home/investment-bank, neste website clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2019”, e,

em seguida, acessar o Prospecto Preliminar da Distribuição Pública de Debêntures da 7ª Emissão da TAESA);

• Santander: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e nº 2235, Bloco A, 24º andar, CEP 04543-011 – São Paulo, SP

(www.santander.com.br/prospectos, neste website, acessar “Ofertas em Andamento” e, por fim, acessar “TRANSMISSORA ALIANÇA DE

ENERGIA ELÉTRICA S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”);

• XP: Av. Juscelino Kubitscheck 1909 – Torre Sul – 25º ao 30º andar, CEP 04543-907 – São Paulo, SP

(https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx, neste website, acessar “DEB TAESA – Oferta Pública de Distribuição de

Debêntures Simples, em Série Única, da 7ª Emissão da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.” e, em seguida, realizar o download

do Prospecto Preliminar);

• CVM: Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900 – Rio de Janeiro, RJ e Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares,

CEP 01333-010 – São Paulo, SP (www.cvm.gov.br, neste website, acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar

em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, clicar em “Informações periódicas e eventuais (ITR,

DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)” buscar por “TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.”

no campo disponível. Em seguida, acessar “TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.” e posteriormente “Documentos de

Oferta de Distribuição Pública”. Na página seguinte, acessar “download” do “Prospecto Preliminar” com a data mais recente); e

• B3: Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar – Centro, CEP 01010-901 – São Paulo, SP (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-

servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm, neste website, buscar por “TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA

ELÉTRICA S.A.” no campo disponível, em seguida acessar “TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.”, posteriormente,

clicar em “Informações Relevantes” e em seguida, selecionar o ano de 2019, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e

acessar o Prospecto Preliminar com a data mais recente).

https://www.btgpactual.com/home/investment-bank
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx
http://www.cvm.gov.br/
http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CiaAb/FormBuscaCiaAb.aspx?TipoConsult=c
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm
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O Aviso ao Mercado está disponível nas seguintes páginas da Internet:

• Emissora: http://ri.taesa.com.br (neste website, acessar “Divulgação ao Mercado”, em seguida, acessar “Emissões de Ações /

Dívidas” e, na página seguinte, na aba “7ª Emissão de Debêntures (ICVM 400) - 15/09/2019”, acessar o “Aviso ao Mercado” da

Oferta);

• Coordenador Líder – BTG Pactual: https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website clicar em “Mercado de

Capitais - Download”, depois clicar em “2019”, e, em seguida, acessar o “Aviso ao Mercado” da Distribuição Pública de Debêntures

da 7ª Emissão da TAESA);

• Santander: www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar “Ofertas em Andamento” e, por fim, acessar

“TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.” e clicar em “Aviso ao Mercado” da Oferta);

• XP: https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx (neste website, acessar “DEB TAESA – Oferta Pública de

Distribuição de Debêntures Simples, em Série Única, da 7ª Emissão da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.” e, em

seguida, realizar o download do “Aviso ao Mercado” da Oferta);

• CVM: www.cvm.gov.br (neste website, acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”,

clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, clicar em “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos

Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)” buscar por “TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.” no

campo disponível. Em seguida, acessar “TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.” e posteriormente “Documentos

de Oferta de Distribuição Pública”. Na página seguinte, acessar “download” do “Aviso ao Mercado” da Oferta);

• B3: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste website, buscar por

“TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.” no campo disponível, em seguida acessar “TRANSMISSORA ALIANÇA

DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.”, posteriormente, clicar em “Informações Relevantes” e em seguida, selecionar o ano de 2019, clicar

em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e acessar o “Aviso ao Mercado” da Oferta).

O Formulário de Referência da Emissora pode ser obtido nos endereços abaixo indicados:

· Emissora: http://ri.taesa.com.br (neste website, acessar “Divulgação ao Mercado”, em seguida, acessar “Formulário de

Referência” e, na página seguinte, acessar “Formulário de Referência 2019” com a data mais recente).

· CVM: www.cvm.gov.br (neste website, acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em

“Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, clicar em “Informações periódicas e

eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)” buscar por “TRANSMISSORA

ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.” no campo disponível. Em seguida, acessar “TRANSMISSORA ALIANÇA DE

ENERGIA ELÉTRICA S.A.”. Na sequência, selecionar “Formulário de Referência” e, posteriormente, clicar em “download”

ou “consulta” na versão mais recente do documento).

· B3: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste website,

buscar por “TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.” no campo disponível, em seguida acessar

“TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.”, posteriormente, clicar em “Relatórios Estruturados” e em

seguida, na seção “Formulário de Referência”, acessar o Formulário de Referência com a data mais recente).

https://www.btgpactual.com/home/investment-bank
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx
http://www.cvm.gov.br/
http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CiaAb/FormBuscaCiaAb.aspx?TipoConsult=c
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm
http://www.cvm.gov.br/
http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CiaAb/FormBuscaCiaAb.aspx?TipoConsult=c
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm

