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Status Negociações com
Construtora Triunfo S.A. (EPCista)
❑

Status Autorizações dos Credores para Rescindir o Contrato c/EPCista
▪ Debenturistas: Aprovada em AGD de 26/04/19 com 83,2% de quórum
▪

BNDES: Carta de anuência recebida pela Companhia em 14/05/19:

▪ Autoriza rescindir com EPCista (CTSA)
▪ Autoriza a assunção pela Companhia da gestão das obras remanescentes para concluir
UHE Sinop

Dual Track Strategy
❑

❑

Preparativas do Plano “B”:
▪ Planejamento do inventário dos equipamentos no canteiro
▪

Pré-identificação dos equipamentos de interesse à Sinop Energia

▪

Providências para exercer a sub-rogação dos subcontratados do EPCista

▪

Negociações de escopo e condições comerciais com novo prestador de obras civis

▪

Negociações de escopo e condições comerciais com Andritz (eletromecânica)

▪

Reforço das atividades de dragagem começa hoje (14/05/19)

Negociações com Triunfo:
▪ Postura focada em soluções de curto prazo
▪

Comunicados oficiais sinalizam intenção de limitar riscos em caso de litígio futuro’

Reservatório da UHE Sinop: 13/04/19
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Status Implantação UHE Sinop
❑ Concluída fase de enchimento do reservatório em 13 de abril de 2019

Próximos Marcos para Entrada em Operação Comercial
❑ Dragagem do canal de fuga

❑ Mobilização dos fornecedores (pessoal e equipamentos)
❑ Acertos não-conformidades de engenharia que impedem testes operacionais

❑ Finalização da montagem dos equipamentos eletromecânicos
❑ Testes para comissionamento industrial (seco e com água)

❑ Última etapa de treinamento das equipes de O&M
❑ Liberação da licença operacional

❑ Operação comercial plena

Cronograma: Principais Marcos do Projeto
até Entrada em Operação
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NOVO PLANO DE NEGÓCIOS 2019
Status atual da aprovação do PN 2019
➢ Aprovado pela Diretoria da Sinop Energia
➢
➢
➢
➢
➢

Aprovado pelo Comitê Técnico de Engenharia
Aprovado pelo Comitê Técnico de Meio Ambiente
Aprovado pelo Comitê Técnico Financeiro
Aprovado pelo Conselho de Administração (24/04/19)
Aumento “K” Aprovado pelo Conselho Fiscal (24/04/19)

➢ Etapa em curso: Aprovações societárias internas acionistas
minoritários
➢ Etapa a realizar: AGE – Agendada para 17/05/19

Acionistas 100% alinhados quanto ao montante e
cronograma de aportes
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NOVO
PLANO DE NEGÓCIOS 2019
(Valores em Reais)

COD 01/set

base

Capital Social
Integralizado até
dez/2018

Integralizado em Jan a
Mar/2019

1.694.200.000

148.000.000

Saldo a integralizar para o
Saldo a integralizar não Saldo a integralizar não
capital autorizado em
autorizado em 2019 autorizado em 2020
Abril 2019

37.936.449

532.000.000

79.000.000

Conting 1

(+) 2 meses de recomposição de lastro (set-out19) = 88 MBRL

2.491.136.449,00

COD 01/nov

Capital Social
Integralizado até
dez/2018

Integralizado em Jan a
Mar/2019

1.694.200.000

148.000.000

Saldo a integralizar para o
Saldo a integralizar não Saldo a integralizar não
capital autorizado em
autorizado em 2019 autorizado em 2020
Abril 2019

37.936.449

619.000.000

80.000.000

(+) BNDES – possível não desembolso = 49 MBRL
Conting 2

TOTAL

TOTAL

2.579.136.449,00

COD 01/nov

Capital Social
Integralizado até
dez/2018

Integralizado em Jan a
Mar/2019

1.694.200.000

148.000.000

Saldo a integralizar para o
Saldo a integralizar não Saldo a integralizar não
capital autorizado em
autorizado em 2019 autorizado em 2020
Abril 2019

37.936.449

668.000.000

80.000.000

TOTAL

2.628.136.449,00
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NOVO
PLANO
DE
NEGÓCIOS
2019
(Valores em milhões de reais)
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NOVO
PLANO
DE
NEGÓCIOS
2019
(Valores em milhões de reais)
Cronograma de Aportes para 2019 Aprovados pelo Conselho de Administração

Total Aumento do Capital Social a ser aprovado em AGE de 17/05/19 é de R$ 699 MM
(R$ 80 MM em 2020)
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WAIVER III PN19 – COD 01/12/19
(Valores em milhões de reais)

Considerando que o Acordo de Acionistas prevê na cláusula 14.1.2 que o cronograma
de aportes pode ser ajustado, desde que exista um Plano de Negócios previamente
aprovado e que seja autorizado pelos acionistas, temos a opção de antecipar de
jun/2020 para qualquer mês de 2019, desde que dentro do limite do capital autorizado
aprovado no Plano de Negócios.
Diante dessa afirmação, solicitamos que o possível waiver com condição resolutiva de
realização dos aportes possa ser aprovado considerando o COD até 01/dez/19.
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NOVO
PLANO DE NEGÓCIOS 2019
(Valores em milhões de Reais)
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NOVO
PLANO DE NEGÓCIOS 2019
(Valores em milhões de Reais)
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NOVO
PLANO DE NEGÓCIOS 2019
(Valores em Reais)
Distribuição do Uso dos Recursos é Coerente
Includes:
Debt Service
SG&A

Includes:
Environmental
Contingencies
(Fundiário, etc.)
FORECAST CAPEX
Substitution of CTSA
Other Engineering
Environmental
Other Contingencies
Total Capex

MBRL
38
48
87
29
202
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Proposta da Cia: AGD3 30/05/19
❑ “Waiver” dos Debenturistas para Entrada em Operação até 01/12/19
▪

Prazo consiste em prazo do cronograma operacional + contingência de 30 dias

❑ Anuência do BNDES para Entrada em Operação até 01/12/19
▪

Daremos entrada no BNDES após AGE de 17/05/19

▪

Atual condição do BNDES é igual ao dos debenturistas (entrada em operação até 31/05/19)

❑ Propomos manter estrutura constante no “Waiver” em AGD de 15/01/19:
▪

Waiver concedida em troca de aportes de R$ 619 milhões entre 17/05/19 e 05/11/19

▪

Waiver fee (simbólico) de 0,1% (repete montante do waiver em jan/19)

▪

Cronograma de aportes aprovado em RCA realizada em 06/05/19 (após “pente fino” ao fluxo
mensal dos aportes que consta do Plano de Negócios)

R$619 MM

Aspectos Jurídicos
❑ ACP (2019)
➢ Aguarda início da perícia, estando no prazo das partes para indicação de quesitos e
assistente técnico
➢ No cenário atual não há risco imediato de uma decisão que interfira no processo de
enchimento e entrada em operação comercial da UHE Sinop
➢ A avaliação do impacto financeiro do processo depende da conclusão da perícia
➢ MPE foi excluído do processo que é conduzido agora apenas pelo MPF
❑ Auto de Infração (2019)

➢ Recurso administrativo protocolado no prazo
❑ Eventuais perguntas adicionais

Capacidade de Financiamento: EDFNF
• EDFNF está unleveraged: Atualmente Dívida Líquida/EBIT: 0,1x
• Pretende financiar aportes por meio de fluxo de caixa operacional e captar
nova divida de comercial paper para se beneficiar do tax shield
• EDFNF está em fase de atualização anual do seu Rating Corporativo pela Fitch
Ratings:
➢ EDFNF Management tem expectativa de “AAAbr”

