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Este material é confidencial, de uso exclusivo de seus destinatários e não deve ser reproduzido ou divulgado a quaisquer terceiros, sendo proibida sua reprodução, total ou parcial.

Este material foi preparado exclusivamente para as apresentações, relacionadas à emissão e à oferta (“Oferta”) de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da

espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da 22ª (vigésima segunda) emissão (“Debêntures”) da Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Emissora”), e não implica, por parte

do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos

e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG Pactual e o Itaú BBA, “Coordenadores”), em nenhuma declaração ou garantia com

relação às informações contidas neste material ou julgamento sobre a qualidade da Oferta, da Emissora ou dos títulos objeto deste material e não deve ser utilizado como base para a

decisão de investimento em valores mobiliários, e nem interpretado como uma solicitação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratado como

uma recomendação de investimento nas Debêntures.

Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto

Preliminar”) e o formulário de referência da Emissora (“Formulário de Referência”), em especial as seções “Fatores de Risco” de cada um destes documentos, antes de decidir investir

nas Debêntures. Qualquer decisão de investimento por tais investidores é de sua exclusiva responsabilidade e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura e deverá

basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, que conterão informações detalhadas a respeito da Oferta, das

Debêntures, da Emissora e suas atividades, operações e histórico, e dos riscos relacionados a fatores macroeconômicos, ao setor de atuação da Emissora, à Emissora e suas

atividades e às Debêntures.

Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessário, os riscos de inadimplemento,

liquidez e outros riscos associados a esse tipo de ativo, considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento, nível de sofisticação e perfil de risco. Para tanto, deverão,

por conta própria, ter acesso a todas as informações que julguem necessárias à tomada da decisão de investimento nas Debêntures, incluindo, sem limitação, fatos relevantes e

comunicados ao mercado.

Os investidores devem estar cientes que tais informações prospectivas estão ou estarão, conforme o caso, sujeitas a diversos riscos, incertezas e fatores relacionados às operações da

Emissora, que podem fazer com que os seus atuais resultados sejam substancialmente diferentes das informações prospectivas contidas neste material.

As performances passadas da Emissora não são indicativas de resultados futuros. Os Coordenadores e seus representantes não se responsabilizam por quaisquer perdas que possam

advir como resultado de decisão de investimento tomada com base nas informações contidas neste material.

Este material não é direcionado para objetivos de investimento, situações financeiras ou necessidades específicas de qualquer investidor. Este material não tem a intenção de fornecer

bases de avaliação para terceiros de quaisquer valores mobiliários e não deve, em nenhuma circunstância, ser considerada uma recomendação de investimento nas Debêntures. Este

material não contém todas as informações que um potencial investidor deve considerar antes de tomar sua decisão de investimento nas Debêntures.
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Os investidores devem ter conhecimento sobre o mercado financeiro e de capitais suficiente para conduzir sua própria pesquisa, avaliação e investigação independentes sobre a

Emissora, suas atividades e situação financeira, sobre as Debêntures, a Oferta e os riscos inerentes, bem como estarem familiarizados com as informações usualmente prestadas pela

Emissora aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, incluindo, mas sem limitação, por meio de fatos relevantes e de comunicados ao mercado.

O investimento em Debêntures não é adequado aos investidores que: (i) necessitem de liquidez considerável com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de

Debêntures no mercado secundário brasileiro é restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito de empresas do setor de atuação da Emissora.

O investimento nas Debêntures envolve uma série de riscos que devem ser considerados pelo potencial investidor. Esses riscos incluem fatores como liquidez, crédito, mercado,

regulamentação específica, entre outros.

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissão, as Debêntures, a Oferta e este material poderão ser obtidas junto aos Coordenadores.

Ao receber este material e/ou ler as informações aqui contidas, o destinatário deve assegurar que (i) tem conhecimento e experiência em questões financeiras, de negócios e avaliação

de risco suficiente com relação aos mercados financeiro e de capitais para conduzir sua própria análise, avaliação e investigação independentes sobre méritos, riscos, adequação de

investimento em valores mobiliários, bem como sobre a Emissora, respectivas controladas, coligadas, setor de atuação, atividades e situação econômico-financeira da Emissora, bem

como sobre a Oferta e as Debêntures, sua própria situação econômico-financeira e seus objetivos de investimento; e (ii) o investimento nas Debêntures é adequado ao seu nível de

sofisticação e ao seu perfil de risco. Os investidores, para tanto, deverão obter por conta própria todas as informações que julgarem necessárias à tomada da decisão de investimento

nas Debêntures.

AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA SERÃO OBJETO DE ANÁLISE POR PARTE DA ANBIMA E DA CVM

E ESTÃO SUJEITAS À COMPLEMENTAÇÃO OU CORREÇÃO.

Nem a Emissora, nem os Coordenadores atualizarão quaisquer das informações contidas nesta apresentação, sendo certo que as informações aqui contidas estão sujeitas a

alterações, sem aviso prévio aos destinatários. Os Coordenadores e seus representantes não se responsabilizam por quaisquer perdas que possam advir como resultado de decisão de

investimento tomada com base nas informações contidas neste material.

OS COORDENADORES NÃO SE RESPONSABILIZAM POR QUALQUER INFORMAÇÃO QUE SEJA DIRETAMENTE DIVULGADA PELA EMISSORA OU OUTRAS

INFORMAÇÕES PÚBLICAS SOBRE A EMISSORA QUE OS INVESTIDORES POSSAM UTILIZAR PARA TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

A LEITURA DESTE MATERIAL NÃO SUBSTITUI A LEITURA INTEGRAL E CUIDADOSA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES, ANTES DE TOMAR SUA

DECISÃO DE INVESTIMENTO.

ANTES DE TOMAR
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ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES, OS INVESTIDORES DEVEM CONSIDERAR, CUIDADOSAMENTE, À LUZ DE SUAS PRÓPRIAS

SITUAÇÕES FINANCEIRAS E OBJETIVOS DE INVESTIMENTO, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NESTE MATERIAL, NO PROSPECTO PRELIMINAR E NO

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, EM PARTICULAR AS INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS RISCOS ASSOCIADOS AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES, BEM

COMO AS DEMAIS INFORMAÇÕES QUE ENTENDAM SER NECESSÁRIAS.

LEIA O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NAS

DEBÊNTURES. O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ENCONTRA-SE INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR PARA CIÊNCIA E

AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES. A

PRESENTE OFERTA PÚBLICA FOI ELABORADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA AS OFERTAS PÚBLICAS DE

DISTRIBUIÇÃO E AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

O REGISTRO OU ANÁLISE PRÉVIA DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA ANBIMA OU DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS

INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, BEM COMO SOBRE OS

VALORES MOBILIÁRIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS. O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS

INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Termos iniciados em letras maiúsculas neste Material Publicitário que não estejam expressamente definidos neste Material Publicitário terão o significado a eles atribuídos no Prospecto

Preliminar
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Termos e Condições

Note:

1 Baseado no preço de LIGT3 de R$23.66,em 5 de Janeiro de 2021

Coordenadores


Emissora Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Light SESA” ou “Companhia”)

Volume da Oferta Inicialmente R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais), podendo o volume ser aumentado em até 20% (vinte por cento) em razão do 

exercício do Lote Adicional

Emissão e Oferta
22ª Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública nos termos da 

ICVM 400. As debêntures serão incentivadas e contarão com o benefício tributário previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431

Quantidade Inicialmente 850.000 (oitocentos e cinquenta mil) debêntures, podendo o volume ser aumentado em até 20% (vinte por cento) em razão do exercício do 

Lote Adicional

Procedimento de 

Distribuição
Garantia Firme para R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais), dividido de forma igualitária entre os Coordenadores, e melhores

esforços para o Lote Adicional, caso emitido.

Prazo 10 (dez) anos

Amortização Amortizações anuais, ao final do 8º, 9º e 10º anos

Coordenador Líder

Taxa Teto do 

Bookbuilding
NTN-B30 + 0,75% ou IPCA + 3,95%, o maior entre eles

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 

OFERTA, EM ESPECIAL A SESSÃO DE FATORES DE RISCO

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fonte: Prospecto Preliminar, capa e págs. 17 a 22.



7Note:

1 Baseado no preço de LIGT3 de R$23.66,em 5 de Janeiro de 2021

Assessores

Jurídicos

Pagamento da 

Remuneração
Semestral

Público Alvo Investidores Institucionais e Investidores Não Institucionais

Rating Preliminar AA+, atribuído pela Standard & Poors

Resgate/Amortiza

ção Antecipados
Não permitido, sendo possível apenas oferta de resgate antecipado, nos termos da escritura de emissão

Destinação dos 

recursos

Implementação e desenvolvimento do projeto para expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia, não incluídos os investimentos em

obras do programa “LUZ PARA TODOS”, constantes do Plano de Desenvolvimento da Distribuição – PDD de referência, apresentado à Agência Nacional de Energia

Elétrica no ano base de 2020 (“Projeto de Investimento”) e pagamento ou reembolso de despesas relacionadas ao Projeto de Investimento

Cronograma

Estimado

Bookbuilding: 03 de maio

Liquidação: 13 de maio

Período de Reserva: de 14 a 30 de abril

Agente Fiduciário 

e Auditor

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 

OFERTA, EM ESPECIAL A SESSÃO DE FATORES DE RISCO
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Fonte: Prospecto Preliminar, págs. 35, 36, 52, 53, 56 a 58, 75 e 101,
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A Light é uma True Corporation

Estrutura Acionária atual após a realização do follow-on

8

Samambaia FIA Santander PB FIA 1 Atmos Capital
Outros 

Acionistas

20,01% 10,16% 6,26% 63,57%

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 

OFERTA, EM ESPECIAL A SESSÃO DE FATORES DE RISCO
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Fonte: Prospecto Preliminar, pág. 45.
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Visão Geral sobre a Light
A Light é uma das maiores concessionárias privadas do Brasil

Light SESA

Distribuição Geração + Comercialização

25.703 GWh

Mercado Fatur. Total (4T20 UDM)

4,3 mm

Contas Cobradas de Clientes
(4T20)

R$9,6 bi

RAB Líquida (mar/20)

31

Municípios Atendidos (4T20)

~11 mm

Pessoas Atendidas (4T20)

1.188 MW

Capacidade Instalada (4T20)

R$197,4/MWh

Preço Médio de Venda

695 MW méd

Volume Vendido (4T20)

683 MW méd

Energia Assegurada (4T20)

EBITDA recorrente 2020 

R$1.041 milhões
EBITDA recorrente 2020

R$1.148 milhões

Rio Paraíba 
do Sul

1 Amazônia Energia

2 UHE Ilha dos 

Pombos

3 Complexo de Lajes

4 UHE Santa Branca

Geração

Light Energia + LightCom

1

SP

4
3 RJ

2

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 

OFERTA, EM ESPECIAL A SESSÃO DE FATORES DE RISCO
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Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, págs. 2, 5, 13, 30 e 35 e Demonstrações Financeiras 2020, págs. 8 e 67.
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Source:

A Light é engajada com a Sustentabilidade há muitos anos e amplia cada vez mais seu compromisso para atender aos padrões 

ESG atuais

Compromisso com ESG

10

A Light possui rígidos padrões 

ambientais que, aliados a um modelo de 

negócios ecologicamente correto, 

fomentam um meio ambiente mais “verde”

A Light promove ações vinculadas à sua 

estratégia que levam desenvolvimento 

econômico e social à comunidade local, por 

meio de iniciativas educacionais e de 

eficiência energética

A Light se tornou uma True Corporation 

em 2019 com padrões de governança 

de alto nível e conselho de 

administração independente

100% de ativos de geração renovável

Time multidisciplinar para tratar de questões 

de mudança climática, incluindo mapeamento 

de vulnerabilidades e gerenciamento de riscos 

e oportunidades

Projetos de eficiência energética (0,4% ROL da 

Light SESA)

Projeto de reciclagem de resíduos dos 

clientes, onde o resíduo é trocado por 

desconto na conta de energia

Serviço essencial e universal, proporcionando 

qualidade de vida aos clientes

Engajamento de fornecedores para garantir 

que nossa cadeia de valor esteja alinhada com 

nossos compromissos e melhores práticas de 

sustentabilidade

Ações que visam a saúde, segurança e 

qualidade de vida de nossos colaboradores e 

a segurança da população

Comprometida com as “melhores práticas 

de governança” no Brasil desde 2005 

(Novo Mercado)

Plano de ação ESG aprovado pelo CAD para impulsionar 
as políticas e práticas de sustentabilidade até o final de 
2021

Relatórios da empresa baseados em uma "matriz de 
materialidade", evitando práticas de green washing

Integração de informações financeiras e não 

financeiras: Relatório Anual de acordo com os 

Padrões GRI e a Estrutura do IIRC

6 vezes finalista do Prêmio Abrasca de 

Melhor Relatório Anual

Comitê de Sustentabilidade vinculado ao Conselho de 
Administração

Incluída no Índice ISE B3 desde 2007

Indicadores ESG divulgados trimestralmente 

no site da Light, incluindo dados históricos

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 

OFERTA, EM ESPECIAL A SESSÃO DE FATORES DE RISCO
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Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, págs. 41 e 42.
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Evolução Operac iona l  Recente
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Mesmo com cenário desafiador no trimestre e no ano, conseguimos avançar no plano de 

melhoria operacional da Distribuidora e assegurar bons resultados na Geradora e 

Comercializadora

Perdas totais 95 GWh menor no 4T20 vs. 3T20. Em 2020, a 

redução atingiu 744 GWh, sendo 1.260 GWh na Área de 

Tratamento Convencional

R$41 mm de redução das contingências judiciais no 4T20. 

Ano contra ano, a melhora totaliza R$194 mm

Redução de R$12 mm no PMS consolidado recorrente no 

trimestre. Em 12 meses, acumula importante queda de R$62 mm

Dívida líq./EBITDA em 1,73x, bem abaixo dos covenants de 

dívida (3,75x). Posição de caixa robusta em dez/20 (R$3 bi), 

fortalecida em jan/21 pelos recursos do follow-on (R$1,34 bi)

EBITDA consolidado recorrente de R$974 mm, aumento de 110% 

em relação ao 4T19 recorrente. Destaque para o reconhecimento 

do GSF pela Geradora e pelo bom desempenho da Distribuidora

Lucro líquido consolidado recorrente de R$235 MM vs. R$48 

mm de prejuízo no 4T19 recorrente

12
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Destaques Selecionados

Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, págs. 1 e 20.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
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Pandemia Covid-19

8,827 9,153 9,739 9,737 9,736 9,264 8,825 9,087 8,992

9.532
9.706

10.102 10.050 9.945

9.499

9.094
9.378 9.303

20.62%

19.62% 19.62% 19.62% 19.62%
19.20% 19.20% 19.20% 19.20%

25.86% 25.97%

26.72% 26.76% 26.60%
26.09% 26.06%

26.82% 26.81%

23.95%
24.49% 25.76% 25.93% 26.04%

25.44% 25.29%

25.99% 25.92%

15.00%

25.00%

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

 10,000

 11,000

 12,000

dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20 set/20 dez/20

Perda (GWh) REN Patamar Regulatório Perda Total ex-REN / Carga Fio (%) Perda / Carga Fio (%)

13
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Combate às Perdas | Perdas Totais (12 meses)

Fonte: Demonstrações Financeiras 2020, pág. 7.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
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5,303

4,729

4,218 4,160 4,043

4T19 1T20 2T20 3T20 4T20

Redução de 

1.260
GWh em 1 ano

Perdas Totais na Área de 

Tratamento Convencional
GWh, 12 meses

16.6%

15.3%

14.5% 14.5%
14.2%

4T19 1T20 2T20 3T20 4T20

Perdas Totais / Cfio na Área de 

Tratamento Convencional
12 meses

Redução de 

2,6 p.p.
em 1 ano

Assertividade do plano de combate às perdas na Área de Tratamento 

Convencional gerou bons resultados no ano

14
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Combate às Perdas | Área de Tratamento Convencional

Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, pág. 1 e 21 e Demonstrações Financeiras 2020, págs. 8 e 9.
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Continuidade de melhora na ATC em 

detrimento da ATE

Definição de atuação complementar ao atual 

plano de combate às perdas cujo foco 

territorial será a ATE

3,999 4,088 4,150 4,399 4,435

3,087 2,595 2,201 2,210 2,097

45% 44% 39% 35% 33%

55% 56% 61%
65% 67%

7,086

6,683
6,351

6,609
6,532

4T19 1T20 2T20 3T20 4T20

Área de Tratamento Covencional Área de Tratamento Especial

6,212 6,517 7,048 7,084 7,085 6,682 6,351 6,608 6,532

6.917

7.070

7.412 7.396
7.295

6.918

6.620

6.898 6.844

45.18%
46.90%

51.25% 51.86% 52.05%

50.25%
49.53%

51.54%
50.82%

52.96% 52.92%

55.30% 55.36%
54.37%

52.92% 52.68%

55.01% 54.53%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

55.00%

60.00%

 4,800

 5,300

 5,800

 6,300

 6,800

 7,300

 7,800

 8,300

 8,800

 9,300

 9,800

dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20 set/20 dez/20

Perda não técnica (GWh) REN

Perda não técnica/Mercado BT % Patamar Regulatório

Perda não técnica/Mercado BT (ex-REN)

36,06%

15
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Combate às Perdas | Perdas Não-Técnicas (GWh, 12 meses)

Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, pág. 22 e Demonstrações Financeiras 2020, pág. 8.
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PECLD/ROB (12 Meses)

IEN e REN trimestral

Aumento sustentável da REN (12 meses). 

Alta de 7,6% no 4T20 em relação ao 3T20, 

atingindo 312 GWh

Evolução consistente da IEN ao longo de 

2020 demonstra bom encaminhamento do 

plano de perdas

Índice em linha com o 3T20, refletindo ainda impactos

da pandemia na performance da arrecadação

1.9% 2.3%
3.3% 3.8% 3.9%

5,0% 5,4%

6,6%
7,1%

Dez-19 Mar-20 Jun-20 Set-20 Dez-20
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Evolução Consistente da IEN ao longo do ano

Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, pág. 22 a 24 e Demonstrações Financeiras 2020, págs. 8 e 9.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
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DEC 12 meses (horas) 

FEC 12 meses (vezes) 

14,2% abaixo do limite estabelecido 

pela ANEEL no contrato de concessão 

de 5,4x

Redução de 20% em relação a 2019, 

demostrando a assertividade nos 

investimentos e a boa performance 

dos times de campo

17
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Qualidade Operacional segue com bons resultados

7.35 7.13 6.67 5.75 5.00 4.91 4.78 4.68 4.61 4.66

6.87 6.64 6.44 6.09 6.01 5.72 5.43 5.43 5.43 5.43

-0.5

1.5

3.5

5.5

7.5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 1T20 2T20 3T20 4T20

Meta Regulatória

13.74 13.97 12.69 10.13 8.85 8.84 7.78 7.03 6.66 7.04

8.99 8.88 8.73 8.54 9.8
8.23 8.14 8.14 8.14 8.14

-1
1
3
5
7
9

11
13
15
17
19

2014 2015 2016 2017 2018 2019 1T20 2T20 3T20 4T20

Meta Regulatória

NOTA: 1) Os índices de DEC e FEC apresentados foram recalculados de acordo com decisão da ANEEL. Atualmente, a Companhia está discutindo com a ANEEL a revisão das metas desses indicadores no 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão 

de maneira a compatibilizar a metodologia de apuração.

Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, págs. 24 e 25 e Demonstrações Financeiras 2020, pág. 9.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
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-82

464

974

1.296

525

21

464
572

-116 25 30

394

-71

EBITDA
Ajustado

4T19

PECLD
extraordinária

Provisão do
PDV

EBITDA
Recorrente

4T19

Receita Líquida Custos Não
Gerenciáveis

Custos
Gerenciáveis

(PMS)

Provisões EBITDA
Recorrente

4T20

Processo
Furnas

Processo ICMS
do Ativo Fixo

EBITDA
Ajustado

4T20

Valores em R$ milhões

Impacto econômico estimado, exclusivo da pandemia, no EBITDA da Distribuidora

+ R$510 mm

18

Impacto no EBITDA (R$ MM) 4T20 2020

Parcela B + Perdas não-técnicas (15)                 (163)              

PECLD (48)                 (168)              

Total (63)                 (331)              

NOTAS: 1) Desconsidera os impactos do acordo com Furnas (R$417 mm)  2) Desconsidera os impactos do acordo com Furnas (R$23 mm) e da decisão judicial referente à limitação de ICMS sobre o Ativo Fixo (R$71 mm).

1 2

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 

OFERTA, EM ESPECIAL A SESSÃO DE FATORES DE RISCO

NOTAS: 1) Desconsidera os impactos do acordo com Furnas (R$417 mm)  2) Desconsidera os impactos do acordo com Furnas (R$23 mm) e da decisão judicial referente à limitação de ICMS sobre o Ativo Fixo (R$71 mm).

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Evolução do EBITDA consolidado em função dos melhores resultados da 

Geradora (GSF) e Distribuidora 

Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, págs. 13 e 14.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
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464

97430

498

-19

EBITDA Recorrente 4T19 EBITDA Light SESA EBITDA Light Energia EBITDA Lightcom EBITDA Recorrente 4T202

Valores em R$ milhões

Aumento do EBITDA da Geradora decorrente do reconhecimento do GSF

Melhora do EBITDA da Distribuidora em razão da redução da provisão de processos judiciais e menor PMS

+ R$510 mm

1

NOTAS: 1) Desconsidera os impactos da PECLD extraordinária (R$525 mm) e a provisão do PDV (R$21 mm). 2) Desconsidera os impactos do acordo com Furnas (R$394 mm) e da decisão judicial referente à limitação do ICMS 

sobre o  Ativo Fixo (R$71 mm) 

19
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Crescimento do EBITDA no 4T20 puxado pelos resultados da Distribuidora e 

da Geradora 

Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, pág. 14.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
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Redução do estoque de processos JEC como consequência de novas práticas do relacionamento com 

escritórios e também da regularização da atividade da Justiça, afetada pela pandemia

4T20 4T19 2020 2019

JEC

Cível

Outros

Ajustes

(21)

(54)

(96)

(44)

(53)

(43)

(119)

(100)

(118)

(75)

(199)

(191)

(143)

(78)

(392)

Quantidade de processos JEC (mil)Provisões – Contingências (R$ milhões)

13.3 12.7

4.8

8.1
8.9

16.3

11.6

7.8

9.6

11.9

21.3
22.4

19.4 18.8

16.3

4T19 1T20 2T20 3T20 4T20

# novos processos # processos encerrados # estoque

NOTA: 1) Ajustes realizados: 4T20/2020: Decisão judicial referente à limitação de ICMS sobre o Ativo Fixo (R$71 mm) e honorários advocatícios do acordo com Furnas (R$23 mm). 4T19/2019: Provisão para PDV (R$21 mm).

20

Total

¹

(77)

94 21 94 21
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Evolução Positiva das Contingências Judiciais

Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, pág. 27.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
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-366

-48

235

434

319

510

-65

-127
-51 16

199

Resultado 4T19 Efeitos não-
recorrentes e

extraordinários
4T19

Resultado 4T19
Recorrente

EBITDA
Recorrente

Resultado
Financeiro

Impostos Depreciação +
Outras

Receitas/Desp.
Op.

Equivalência
Patrimonial

Resultado 4T20
Recorrente

Efeitos não-
recorrentes e

extraordinários
4T20

Resultado 4T20

Valores em R$ milhões

Resultado financeiro impactado pela correção do saldo passivo do GSF pelo 

IGP-M, apesar do avanço da agenda de liability management 

+ R$283 mm
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Aumento do lucro líquido refletindo melhores resultados operacionais, 

mesmo com menor resultado financeiro

Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20 pág. 15.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
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Resultado do turnaround na Distribuidora (2020 vs. 2019) Impactos estimados da pandemia

Resultado 

+R$264                  
milhões

Impacto de 

-R$331 
milhões

Valores em R$ milhões

Os efeitos positivos da melhoria operacional permanecerão, enquanto os impactos da 

pandemia são transitórios e estão sendo discutidos no âmbito regulatório

22

9+9

+60

+195
-168

-163

Redução de Perdas Redução de PMS Redução de
Contingências

PECLD Parcela B + perdas não
técnicas
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Apesar dos bons resultados do turnaround, os efeitos da pandemia 

continuam impactando negativamente a Distribuidora

Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, págs. 12, 13 e 14.

MATERIAL PUBLICITÁRIO



23

3,090

2,285

1,965

2,906

767

1,652

134

Caixa 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Amortização da Dívida Consolidada (R$ milhões) Dívida (R$ milhões) e Dívida Líquida/EBITDA (x)

Custo da dívida

*Equivalente ao somatório do custo fixo e variação do dólar

Indexadores da dívida

8.70%

5.51%
4.30% 2.45%

11.90%

9.47%
8.79%

6.87%

2017 2018 2019 2020

Custo Real Custo Nominal

CDI
59%

IPCA
40%

Outros*
1%

8,428 8,255
7,694

8,724 8,567

6,750 6,721 6,699
5,754 5,478

2.98 3.06 3.07 
2.40 

1.73 

3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

 3.00

 3.50

 4.00

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

 18,000

 20,000

4T19 1T20 2T20 3T20 4T20

Dívida Bruta Dívida Líquida
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Prazo 

médio 2,4 anos
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Posição de caixa robusta para fazer frente aos vencimentos da dívida

Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, págs. 37 e 38 e Demonstrações Financeiras 2020, pág. 14.

MATERIAL PUBLICITÁRIO
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Light está trabalhando para reconhecer os efeitos extraordinários da pandemia como ativo Financeiro em seu resultado operacional

Equilíbrio Econômico

• Light vem discutindo as alternativas a fim de garantir o equilíbrio econômico desde março

• Um montante de R$331 mm (2020) seria classificado como ativo regulatório para incorporação 

posterior à tarifa por meio de processo de revisão tarifária

• O atual contrato de concessão permite o mecanismo de equilíbrio econômico

Estabelecendo o equilíbrio econômico

COVID

Março

Conta 

COVID

Julho

Equilíbrio 

econômico

2021

Discussão do impacto do COVID
• Redução do tamanho do mercado

• Redução na arrecadação

• Aumento da inadimplência

Equilíbrio 

financeiro

Cronograma

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 

OFERTA, EM ESPECIAL A SESSÃO DE FATORES DE RISCO
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Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, pág. 7. 

MATERIAL PUBLICITÁRIO
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Acordo do GSF/ Extensão das concessões de geração

GERAÇÃO
ACORDO DO GSF / EXTENSÃO DA CONCESSÃO

• Lei 3.975/19 (Conhecida anteriormente pela Lei 10.985/18) sancionada pela 

Presidência da República

• Regulamentado pela Aneel em 1o dezembro de 2020

• Fim de uma discussão regulatória iniciada há alguns anos

• Potenciais impactos para a Light:

̶ Passivo líquido de R$ 995 mm (100% provisionado)

̶ Extensão do prazo da concessão da Geradora de 24 meses (em média)

̶ Reconhecimento de R$433,8 mm no EBITDA da Geradora no 4T20

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 

OFERTA, EM ESPECIAL A SESSÃO DE FATORES DE RISCO

MATERIAL PUBLICITÁRIOMATERIAL PUBLICITÁRIO

Fonte: Apresentação de resultados da Companhia do 4T20, pág. 7.
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Cronograma Indicativo da Oferta

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fonte: Prospecto Preliminar, pág. 101.
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Links para acesso ao Prospecto Preliminar
O Prospecto Preliminar está disponível nos seguintes endereços e páginas da Internet:

• Emissora 

Light Serviços de Eletricidade S.A. 

Website: ri.light.com.br – neste website, na coluna “Serviços RI” clicar em “Central de Downloads”, em seguida clicar em “LIGHT SESA” e, na sequência, clicar na opção “Prospecto Preliminar”.

Coordenadores 

Coordenador Líder

• Banco Santander (Brasil) S.A.

Website: http://www.santander.com.br/prospectos - neste website, acessar "Ofertas em Andamento" e, por fim, acessar "Debêntures Light SESA 2021" e clicar em "Prospecto Preliminar“.

• Banco BTG Pactual S.A.

Website: https://www.btgpactual.com/investment-bank - neste website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, clicar em “2021”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de 

Debêntures Simples, não conversíveis em Ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, da 22ª emissão da Light Serviços de Eletricidade S.A.”, e selecionar 

o documento “Prospecto Preliminar”; 

• Banco Itaú BBA S.A. 

Website: http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas - neste website, acessar “Light Serviços de Eletricidade S.A.”, em “2021”, clicar em “Abril” e selecionar “Light SESA –

Prospecto Preliminar”.

• UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Website: http://www.ubsbb.com - neste website, acessar “Informações”, clicar em “Ofertas Públicas”, na seção Ofertas Públicas, clicar em “Debêntures – Light Serviços de Eletricidade S.A.” e, 

então, clicar em “Prospecto Preliminar”.

• Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Website: http://www.cvm.gov.br - neste website no campo, “Informações de Regulados”, clicar em “Companhias” e em seguida clicar em “Consulta a Informações de Companhias”, na sequência 

clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias” e digitar “Light Serviços de Eletricidade”, em seguida clicar em “Light Serviços de Eletricidade SA”, selecionar “Documentos de 

Oferta de Distribuição Pública” e acessar “download” no link disponível para o Prospecto de Distribuição Pública – Prospecto Preliminar com a data mais recente.

• B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão

Website: http://www.b3.com.br – nesta website, na aba de “Acesso rápido” à direita, clicar no campo “Empresas Listadas”, digitar “Light” e clicar em “ Light Serviços de Eletricidade S.A” e, em 

seguida, clicar no link “Informações Relevantes”, selecionar “Todos os documentos” e, em seguida no link referente ao “Prospecto de Distribuição Pública” com a data mais recente.

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA 

Website: http://cop.anbima.com.br/webpublic/Default.aspx – nesta página acessar “Acompanhar Análise de Ofertas” – acessar “protocolo 2021” e, em seguida, acessar “Prospecto Preliminar” com 

a data mais recente. 

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fonte: Prospecto Preliminar, págs. 80 e 81.

http://www.santander.com.br/prospectos
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.btgpactual.com%2Finvestment-bank&data=04%7C01%7CVitoria.Masson%40lefosse.com%7Ca64eab8841ea4aa1105008d8e81b1e46%7C8327b217ef5441a599c8c8fdfaeb06cb%7C0%7C0%7C637514550476047320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2xZDb4tjrcjDg5nrCiCYxIHBaL0L00MgXZPGbfxc3hI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.itau.com.br%2Fitaubba-pt%2Fnossos-negocios%2Fofertas-publicas&data=04%7C01%7CVitoria.Masson%40lefosse.com%7Ce2db4f36c849454c1f6908d8e9b7e741%7C8327b217ef5441a599c8c8fdfaeb06cb%7C0%7C0%7C637516323912233632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fhpkTt%2Fc7OH9ubWELO8X66zokNMuNMnH8GxsuH7UEZk%3D&reserved=0
http://www.ubsbb.com/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/
http://cop.anbima.com.br/webpublic/Default.aspx
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Fatores de Risco
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES

Esta seção contempla, exclusivamente, os fatores de risco diretamente relacionados às Debêntures e à Oferta e não descreve todos os fatores de risco relativos à Emissora e suas 

atividades ou o mercado que atua, os quais o investidor deve considerar antes de subscrever Debêntures no âmbito da Oferta. Para informações acerca dos fatores de risco 

relacionados à Emissora, veja a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência incorporado por referência ao Prospecto.

Investir em debêntures envolve uma série de riscos. Antes de tomar uma 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 a este Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo e os constantes da 

seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, além das demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas. Caso qualquer dos riscos mencionados 

abaixo e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência venha a ocorrer, a participação de mercado, reputação, negócios, situação financeira, o resultado das operações, 

margens e o fluxo de caixa da Companhia poderão ser adversamente afetados.

Para os fins desta seção e da seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, a indicação de que um risco pode ter ou terá um “efeito adverso para a Companhia” ou 

expressões similares significa que esse risco pode ter ou terá um efeito adverso na participação de mercado, na reputação, nos negócios, na situação financeira, no resultado das 

nossas operações, nas margens e no fluxo de caixa da Companhia.

Riscos adicionais que atualmente consideramos irrelevantes ou que atualmente não são do nosso conhecimento também poderão ter um efeito adverso para nós. A leitura do 

Prospecto não substitui a leitura 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 a seguir e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência. 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.

O Prospecto contém 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 e compreendam integralmente seus termos e condições, os quais são específicos desta operação e podem diferir dos termos e 

condições de outras operações envolvendo risco de crédito. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Os riscos descritos a seguir e na 

seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência são aqueles que a Emissora e os Coordenadores conhecem e que acreditam que atualmente podem afetar de maneira 

adversa as Debêntures e a Oferta, 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, a Oferta e/ou as 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 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.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fonte: Prospecto Preliminar, pág. 37.
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Fatores de Risco

As Debêntures são da espécie quirografária.

As Debêntures não contarão com qualquer garantia ou preferência em relação aos demais credores, pois são da espécie quirografária. Dessa forma, na hipótese de falência da 

Emissora, os Debenturistas estarão subordinados aos demais credores da Companhia e somente preferirão aos titulares de créditos subordinados aos demais credores, se houver, e 

acionistas da Emissora em relação à ordem de recebimento de seus créditos. Em caso de falência, não há como garantir que os Debenturistas receberão a totalidade ou mesmo parte 

dos seus créditos.

A Fiança pode ser insuficiente para quitar o saldo devedor das Debêntures em caso de inadimplemento das obrigações da Emissora com relação à Emissão.

As Debêntures contarão com Fiança prestada pela Fiadora e no caso de a Emissora não cumprir suas obrigações no âmbito da Emissão, os Debenturistas dependerão do processo de 

excussão da Fiança contra a Fiadora, judicial ou extrajudicialmente, o qual pode ser demorado e cujo sucesso está sujeito a diversos fatores que estão fora do controle da Emissora. 

Além disso, a Fiadora poderá não ter condições financeiras ou patrimônio suficiente para responder pela integral quitação do saldo devedor das Debêntures. Dessa forma, não há como 

garantir que os titulares das Debêntures receberão a totalidade ou mesmo parte dos seus créditos.

Caso as Debêntures deixem de satisfazer determinadas características que as enquadrem como Debêntures Incentivadas, não podemos garantir que elas continuarão a 

receber o tratamento tributário diferenciado previsto na Lei nº 12.431/11.

Nos termos da Lei nº 12.431/11, foi reduzida para 0% (zero por cento) a alíquota do imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos por pessoas residentes ou domiciliadas 

no exterior que tenham se utilizado dos mecanismos de investimento da Resolução CMN 4.373 e que não sejam residentes ou domiciliados em País de Tributação Favorecida 

(“Pessoas Residentes no Exterior”) em decorrência da titularidade de, dentre outros, as Debêntures Incentivadas, como as Debêntures dessa Oferta, e que tenham sido objeto de 

oferta pública de distribuição por pessoas jurídicas de direito privado não classificadas como instituições financeiras e regulamentadas pelo CMN ou CVM, como a Emissora.

Adicionalmente, a Lei nº 12.431/11 estabeleceu que os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil (“Pessoas Físicas Residentes no Brasil” e, em 

conjunto com as Pessoas Residentes no Exterior, “Pessoas Elegíveis”) em decorrência de sua titularidade de Debêntures Incentivadas, como as Debêntures da presente Emissão, que 

tenham sido emitidas por concessionárias, permissionárias, autorizatárias ou arrendatárias, constituídas sob a forma de sociedade por ações de propósito específico, para implementar 

projetos de investimento na área de infraestrutura, como a Emissora, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 0% (zero por cento), desde que os 

projetos de investimento na área de infraestrutura sejam considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Governo Federal.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fonte: Prospecto Preliminar, págs. 37 a 39.
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Fonte: Prospecto Preliminar, págs. 38 e 39.

São consideradas Debêntures Incentivadas as debêntures que, além dos requisitos descritos acima, apresentem, cumulativamente, as seguintes características: (1) sejam remuneradas 

por taxa de juros prefixada, vinculada ao índice de preço ou à taxa referencial, (2) não admitam a pactuação total ou parcial de taxa de juros pós-fixada, (3) apresentem prazo médio 

ponderado superior a quatro anos, (4) não admitam a sua recompra pelo respectivo emissor ou parte a ele relacionada nos dois primeiros anos após a sua emissão, tampouco a sua 

liquidação antecipada por meio de resgate ou pré-pagamento nos dois primeiros anos após sua emissão, sendo vedada sua liquidação antecipada parcial das debêntures por

meio de resgate ou pré-pagamento, (5) não estabeleçam compromisso de revenda assumido pelo respectivo titular, (6) apresentem prazo de pagamento periódico de rendimentos, se 

existente, com intervalos de, no mínimo, 180 dias, (7) comprove-se a sua negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no Brasil, e (8) os recursos captados com as 

Debêntures Incentivadas sejam alocados em projetos de investimento na área de infraestrutura considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Governo Federal. Para 

informações adicionais sobre as Debêntures Incentivadas, ver seção “Informações sobre a Oferta – Características da Emissão e das Debêntures – Sobre as Debêntures” na página 76 do 

Prospecto Preliminar.

Dessa forma, caso as Debêntures deixem de satisfazer qualquer uma das características relacionadas nos itens (1) a (8) do parágrafo anterior, não podemos garantir que as Debêntures 

continuarão a receber o tratamento tributário diferenciado previsto na Lei nº 12.431/11, o que poderá afetar negativamente o rendimento líquido das Debêntures para seus titulares. Os 

Coordenadores recomendam aos Investidores que consultem seus assessores tributários e financeiros antes de se decidir pelo investimento nas Debêntures, especialmente no que se 

refere ao tratamento tributário específico a que estarão sujeitos com relação aos investimentos em debêntures. 

Nessa hipótese, não podemos garantir que os rendimentos auferidos em decorrência da titularidade das Debêntures pelas Pessoas Elegíveis continuarão a ser tributados a alíquota de 0% 

(zero por cento), passando a ser tributados a alíquota variável de 15% (quinze por cento) a 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) para Pessoas Físicas Residentes no 

Brasil e 15% (quinze por cento) ou 25% (vinte e cinco por cento), conforme as Pessoas Residentes do Exterior sejam ou não residentes ou domiciliados em País de Tributação 

Favorecida. Da mesma forma, não podemos garantir que os rendimentos auferidos desde a Data de Subscrição e Integralização das Debêntures não serão cobrados pelas autoridades 

brasileiras competentes, acrescido de juros calculados segundo a taxa SELIC e multa.

Além disso, não podemos garantir que a Lei nº 12.431/11 não será novamente alterada, questionada, extinta ou substituída por leis mais restritivas, o que poderia afetar ou comprometer o 

tratamento tributário diferenciado previsto na Lei nº 12.431/11 conferido às Debêntures.

Adicionalmente, na hipótese de não aplicação dos recursos oriundos da Oferta no Projeto de Investimento, é estabelecida uma penalidade de 20% (vinte por cento) sobre o valor não 

destinado ao Projeto de Investimento, sendo mantido o tratamento tributário diferenciado previsto na Lei nº 12.431/11 aos investidores nas Debêntures que sejam Pessoas Elegíveis. Não 

podemos garantir que teremos recursos suficientes para o pagamento dessa penalidade ou, se tivermos, que isso não terá um efeito adverso para a Emissora.
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As obrigações da Emissora constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado. 

A Escritura de Emissão estabelece diversas hipóteses que podem ensejar o vencimento antecipado das obrigações com relação às Debêntures. Não há garantias de que a Emissora 

disporá de recursos suficientes em caixa para fazer face ao pagamento integral da dívida representada pelas Debêntures na ocorrência de vencimento antecipado de suas obrigações 

no âmbito da Oferta, hipótese que poderá acarretar um impacto negativo relevante aos Debenturistas, incluindo a sua capacidade de receber pontual e integralmente os valores que 

lhes forem devidos nos termos da Escritura de Emissão, e a Emissora poderá sofrer um impacto negativo relevante nos seus resultados e operações. Para descrição completa das 

hipóteses de vencimento antecipado, ver seção “Informações Sobre a Oferta – Características da Emissão e das Debêntures – Vencimento Antecipado” na página 59 do Prospecto 

Preliminar.

Além disso, o vencimento antecipado das Debêntures poderá (i) acarretar na redução do horizonte original de investimento esperado pelos Debenturistas; e/ou (ii) gerar dificuldade de 

reinvestimento do capital investido pelos Debenturistas à mesma taxa estabelecida para as Debêntures.

O eventual rebaixamento na classificação de risco atualmente atribuída às Debêntures poderá dificultar a captação de recursos pela Emissora, bem como acarretar a 

redução de liquidez das Debêntures para negociação no mercado secundário.

Para se realizar uma classificação de risco (rating), certos fatores relativos à Emissora são levados em consideração, tais como sua condição financeira, sua administração e seu 

desempenho. São analisadas, também, as características das Debêntures, assim como as obrigações assumidas pela Emissora e os fatores político-econômicos que podem afetar a 

condição financeira da Emissora. Dessa forma, as avaliações representam uma opinião quanto às condições da Emissora de honrar seus compromissos financeiros, tais como 

pagamento do principal e juros nos prazos estipulados. Um eventual rebaixamento em classificações de risco obtidas com relação à Oferta e/ou à Emissora durante a vigência das 

Debêntures poderá afetar negativamente o preço dessas Debêntures e sua negociação no mercado secundário.

Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas públicas no Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão 

sujeitos a regulamentações específicas que condicionam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento de classificações de 

risco obtidas com relação às Debêntures pode obrigar esses investidores a alienar suas Debêntures no mercado secundário, podendo vir a afetar negativamente o preço dessas 

Debêntures e sua negociação no mercado secundário.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fonte: Prospecto Preliminar, págs. 39 e 40.
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A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta pode afetar de forma adversa a definição da taxa de remuneração final das Debêntures, podendo, inclusive, promover a sua 

má-formação ou descaracterizar o seu processo de formação, bem como afetar a liquidez das Debêntures no mercado secundário.

A taxa de remuneração final das Debêntures será determinada com base no resultado do Procedimento de Bookbuilding, podendo diferir dos preços que prevalecerão no mercado após 

a conclusão da Oferta. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no processo de definição da taxa de remuneração final das Debêntures poderá 

afetar de forma adversa a definição da taxa de remuneração final das Debêntures, podendo, inclusive, promover a sua má-formação ou descaracterizar o seu processo de formação. 

Além disso, a participação de investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um efeito adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário, uma vez que referidas 

Pessoas Vinculadas podem optar por manter estas Debêntures fora de circulação, influenciando a liquidez. Não temos como garantir que a aquisição das Debêntures por Pessoas 

Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter estas Debêntures fora de circulação.

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

brasileiros, incluindo as Debêntures.

O investimento em títulos de mercados emergentes, entre os quais se inclui o Brasil, envolve um risco maior do que os investimentos em títulos de emissores de países desenvolvidos, 

podendo esses investimentos ser tidos como sendo de natureza especulativa. Os investimentos em valores mobiliários brasileiros, tais como as Debêntures, estão sujeitos a riscos 

econômicos e políticos desses países que podem afetar a capacidade dos emissores destes valores mobiliários de cumprir com suas obrigações. Eventos econômicos e políticos 

nesses países podem, ainda, ter como consequência restrições a investimentos estrangeiros e/ou à repatriação de capital investido. A Emissora não pode garantir que não ocorrerão no 

Brasil eventos políticos ou econômicos que poderão interferir nas atividades da Emissora, conforme descrito acima.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fonte: Prospecto Preliminar, pág. 40.
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A volatilidade do mercado de capitais brasileiro e a baixa liquidez do mercado secundário brasileiro de valores mobiliários pode dificultar o desinvestimento nas 

Debêntures pelos Debenturistas.

O investimento em valores mobiliários negociados em países de economia emergente, tais como o Brasil, envolve, com frequência, maior grau de risco em comparação a outros 

mercados mundiais, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa.

O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais concentrado, podendo ser mais volátil do que os principais mercados de valores 

mobiliários mundiais, como o dos Estados Unidos. Os subscritores das Debêntures não têm nenhuma garantia de que no futuro terão um mercado líquido em que possam negociar a 

alienação desses títulos, caso queiram optar pelo desinvestimento. Isso pode trazer dificuldades aos titulares de Debêntures que queiram vendê-las no mercado secundário. O mercado 

secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta, historicamente, baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado ativo e líquido 

para negociação desses valores mobiliários que possibilite aos subscritores desses títulos sua pronta alienação caso estes assim decidam. Dessa forma, os Debenturistas podem ter 

dificuldade para realizar a venda desses títulos no mercado secundário ou até mesmo podem não conseguir realizá-la, e, consequentemente, podem sofrer prejuízo financeiro.

As informações acerca do futuro da Emissora contidas neste Prospecto Preliminar podem não ser precisas.

O Prospecto Preliminar contém informações acerca das perspectivas do futuro da Emissora, as quais refletem as opiniões da Emissora em relação ao desenvolvimento futuro e que, 

como em qualquer atividade econômica, envolve riscos e incertezas. Não há garantias de que o desempenho futuro da Emissora será consistente com tais informações. Os eventos 

futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui indicadas, dependendo de vários fatores discutidos nesta seção “Fatores de Risco relativos à Oferta” e nas seções “Descrição 

dos Fatores de Risco” e “Descrição dos Principais Riscos de Mercado”, constantes das seções 4.1 e 4.2, respectivamente, do Formulário de Referência, e em no Prospecto Preliminar.

As expressões “acredita que”, “espera que” e “antecipa que”, bem como outras expressões similares, identificam informações acerca das perspectivas do futuro da Emissora que não 

representam qualquer garantia quanto a sua ocorrência. Os potenciais investidores são advertidos a examinar com toda a cautela e diligência as informações contidas no Prospecto 

Preliminar e a não tomar decisões de investimento unicamente baseados em previsões futuras ou expectativas. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer 

informações acerca das perspectivas do futuro, exceto pelo disposto na regulamentação aplicável, e a não concretização das perspectivas do futuro da Emissora divulgadas podem 

gerar um efeito negativo relevante nos resultados e operações da Emissora.

A instabilidade política pode afetar adversamente a liquidez das Debêntures no mercado secundário.

A instabilidade política pode afetar adversamente a liquidez das Debêntures no mercado secundário, bem como os negócios da Emissora e, consequentemente, seus resultados. O 

ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente, e continua influenciando, o desempenho da economia do país. A crise política afetou e poderá continuar afetando a 

confiança dos investidores e da população em geral e já resultou na desaceleração da economia e no aumento da volatilidade dos títulos emitidos por empresas brasileiras. 

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fonte: Prospecto Preliminar, págs. 40 e 41.
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A incapacidade do governo em reverter a crise política e econômica do país, e de aprovar as reformas sociais, pode produzir efeitos sobre a economia brasileira e poderá ter um efeito 

adverso sobre a liquidez das Debêntures no mercado secundário e sobre os resultados operacionais e a condição financeira da Emissora.

A modificação das práticas contábeis utilizadas para cálculo dos Índices Financeiros estabelecidos na Escritura de Emissão pode afetar a percepção de risco dos 

investidores negativamente e gerar efeitos adversos nos preços dos valores mobiliários da Emissora no mercado secundário.

A modificação das práticas contábeis utilizadas para cálculo dos Índices Financeiros estabelecidos na Escritura de Emissão pode afetar a percepção de risco dos investidores 

negativamente e gerar efeitos adversos nos preços dos valores mobiliários da Emissora no mercado secundário.

Caso haja modificação de tais práticas contábeis, pode haver divergência entre a forma como os Índices Financeiros serão efetivamente calculados e a forma como os mesmos seriam 

calculados no futuro caso o cálculo fosse feito de acordo com as práticas contábeis não modificadas, o que poderá afetar negativamente a percepção de risco dos investidores.  

Adicionalmente, essa prática pode gerar efeitos adversos nos preços dos valores mobiliários da Emissora no mercado secundário, incluindo, mas a tanto não se limitando ao preço das 

Debêntures da presente Emissão.

Os índices financeiros estabelecidos na Escritura de Emissão e descritos na Seção “Informações Sobre a Oferta – Características da Emissão e das Debêntures e das Debêntures –

Vencimento Antecipado” na página 59 do Prospecto Preliminar serão calculados em conformidade com as práticas contábeis vigentes quando da publicação pela Emissora de suas 

informações financeiras.

As Debêntures poderão ser objeto de Aquisição Facultativa, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o que poderá impactar de maneira adversa na liquidez das 

Debêntures no mercado secundário.

Conforme descrito na Escritura de Emissão, observado o descrito na Seção “Informações sobre a Oferta – Características da Emissão e das Debêntures – Aquisição Facultativa”, na 

página 56 do Prospecto Preliminar, a Emissora poderá adquirir Debêntures, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista 

vendedor, desde que, cumulativamente, as Debêntures apresentem (i) prazo médio ponderado superior a 4 (quatro) anos e (ii) tenha transcorrido o prazo de 2 (dois) primeiros anos 

contados da Data de Emissão, salvo se houver disposição diversa pelo Conselho Monetário Nacional. A realização da Aquisição Facultativa poderá (i) acarretar na redução do horizonte 

original de investimento esperado pelos Debenturistas; (ii) gerar dificuldade de reinvestimento do capital investido pelos Debenturistas à mesma taxa estabelecida para as Debêntures; 

e/ou (iii) ter impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário, uma vez que, conforme o caso, parte considerável das Debêntures poderá ser retirada de negociação.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fonte: Prospecto Preliminar, págs. 41 e 42.
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As Debêntures poderão ser objeto de resgate antecipado nas hipóteses de ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA, bem como se ocorrer sua extinção ou 

inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial.

As Debêntures poderão ser objeto de resgate antecipado em razão da ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA, da extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou 

determinação judicial do IPCA, se não houver substituto legal para o IPCA e de acordo entre a Emissora e os respectivos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas 

sobre o novo parâmetro a ser aplicado e desde que permitido pelas regras expedias pelo CMN e pela legislação e regulamentação aplicáveis). Para mais informações veja a seção 

“Informações Sobre a Oferta – Características da Emissão e das Debêntures e das Debêntures – Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures” e “Informações 

Sobre a Oferta – Características da Emissão e das Debêntures e das Debêntures – Remuneração das Debêntures” na página 52 do Prospecto Preliminar.

Os Debenturistas poderão sofrer prejuízos financeiros em decorrência de referido resgate antecipado, não havendo qualquer garantia de que existirão, no momento do resgate, outros 

ativos no mercado de risco e retorno semelhantes às Debêntures. Além disso, a atual legislação tributária referente ao imposto sobre a renda determina alíquotas diferenciadas em 

decorrência do prazo de aplicação, o que poderá implicar em uma alíquota superior a que seria aplicada caso as Debêntures fossem liquidadas apenas na data de seu vencimento.

A Emissora não pode garantir que sua concessão será renovada

A Emissora conduz suas atividades de distribuição de energia elétrica de acordo com contrato de concessão e a legislação do setor elétrico, incluindo todas as resoluções emitidas pela 

ANEEL. A concessão da Emissora irá expirar em 4 de junho de 2026, ou seja, anteriormente à data de vencimento das Debêntures estabelecida na Escritura de Emissão.

Assim, o Poder Concedente terá discricionariedade para renovar as concessões de distribuição mediante requerimento prévio da Emissora, nos termos da Lei nº 9.074, de 07 de julho 

de 1995 e do Decreto nº 2.003, de 28 de maio de 1996. Como consequência, a Emissora poderá estar sujeitas a determinadas condições precedentes para renovação de suas 

concessões ou à competição significativa de terceiros quando requerer renovação ou obtenção de novas concessões.

Não há garantia de que a concessão da Emissora será renovada. Se a concessão da Emissora não for renovada, ou for renovada em termos menos favoráveis, as condições 

financeiras, resultados e operações da Emissora poderão ser negativamente afetados. Adicionalmente, nos termos da Escritura de Emissão, o término, extinção ou não renovação da 

concessão da Emissora é causa de vencimento antecipado das Debêntures. Não há garantias de que a Emissora disporá de recursos suficientes em caixa para fazer face ao 

pagamento integral da dívida representada pelas Debêntures na ocorrência de vencimento antecipado de suas obrigações no âmbito da Oferta, hipótese que poderá acarretar um 

impacto negativo relevante aos Debenturistas, incluindo a sua capacidade de receber pontual e integralmente os valores que lhes forem devidos nos termos da Escritura de Emissão, e 

a Emissora. Além disso, o vencimento antecipado das Debêntures poderá (i) acarretar na redução do horizonte original de investimento esperado pelos Debenturistas; e/ou (ii) gerar 

dificuldade de reinvestimento do capital investido pelos Debenturistas à mesma taxa estabelecida para as Debêntures

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fonte: Prospecto Preliminar, págs. 42 e 43.
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Impacto no efeito em virtude da ausência de registro de atos societários e da Escritura de Emissão perante a JUCERJA. 

Nos termos do artigo 62, incisos I e II, da Lei das Sociedades por Ações, nenhuma emissão de debêntures será feita sem que tenham sido satisfeitos os seguintes requisitos: (i) o 

arquivamento, na junta comercial, da ata da assembleia-geral, ou do conselho de administração da emissora, que deliberou sobre a emissão das debêntures e (ii) a inscrição da 

escritura de emissão, e seus aditamentos. Ainda, como regra geral, atos e documentos societários são válidos entre as partes desde a data de sua assinatura. Todavia, para que 

tenham efeitos contra terceiros desde a data da sua celebração, tais atos e documentos societários devem ser arquivados nas juntas comerciais competentes dentro do prazo de 30 

(trinta) dias contatos da sua assinatura. A disseminação de doenças transmissíveis, como a pandemia da Covid-19, implicou e pode implicar no fechamento de estabelecimentos 

privados e repartições públicas (incluindo as juntas comerciais), bem como na suspensão de atendimentos presenciais /ou na realização do atendimento de forma restrita. 

Especificamente com relação a pandemia do Covid-19, o Presidente da República publicou a Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, convertida na Lei 14.030/20, a qual, 

dentre outros, estendeu referido prazo para arquivamento de atos e documentos societários assinados a partir de 16 de fevereiro de 2020, assim como suspendeu a exigência de 

arquivamento prévio de ato para a realização de emissões de valores mobiliários e para outros negócios jurídicos, a partir de 1º de março de 2020, enquanto perdurarem as medidas 

restritivas de funcionamento normal das juntas comerciais decorrentes, exclusivamente, da pandemia da COVID-19, devendo o arquivamento ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da data em que a junta comercial competente restabelecer a prestação regular dos seus serviços. Não há garantias de que a RCA da Emissora e/ou a Escritura de Emissão 

sejam registrados na JUCERJA. Caso a RCA da Emissora e/ou a Escritura de Emissão, por qualquer razão, inclusive por conta das medidas restritivas adotadas pelos governos e 

autoridades competentes, incluindo a JUCERJA em decorrência da pandemia da Covid-19, não sejam registrados na JUCERJA na data de liquidação da Oferta, ou no prazo requerido 

pela legislação aplicável ou, ainda, caso o governo tenha emitido novas normas ou leis estendendo tal prazo, terceiros, incluindo credores, poderão questionar os efeitos das 

deliberações tomadas no ato societário em questão, assim como a validade a eficácia da Emissão, das Debêntures e da Escritura de Emissão podem ser questionadas, enquanto estes 

não estiverem ou não sejam arquivados em junta comercial, o que que poderá acarretar um impacto negativo relevante aos Debenturistas.
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Fonte: Prospecto Preliminar, pág. 43.
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