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O perfil de crédito da Rio Paraná Energia S.A. (Rio Paraná, Ba1/Aaa.br estável) reflete seu
fluxo de caixa estável e previsível derivado de uma concessão de longo prazo para operar
as centrais hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira. A remuneração sobre os custos de operação
e manutenção dos ativos é efetuada principalmente por meio de pagamentos fixos por
disponibilidade dos ativos, ajustados anualmente pela inflação e sem exposição ao risco
hidrológico. Os ratings da Rio Paraná incorporam ainda nossa avaliação de suporte contínuo
da China Three Gorges Corporation (CTG Corp, A1 estável), acionista controladora e
garantidora de uma parte significativa dos passivos da companhia.
A rápida e crescente disseminação do surto do coronavírus (Covid-19), criando um choque de
crédito severo e distúrbios consideráveis em muitos setores, regiões e mercados, pesará na
dinâmica das empresas de geração de energia. Políticas de distanciamento social e medidas
de contenção de parte da indústria e do comércio estão enfraquecendo a demanda de
eletricidade e reduzindo a atividade econômica, criando condições desfavoráveis para as
negociações de contratos de energia e aumentando os riscos de contraparte. Por outro
lado, o impacto financeiro para a Rio Paraná deve ser mitigado pelo perfil de negócios
da companhia, o qual considera 70% de sua energia produzida sendo comercializada no
mercado regulado com contratos de longo prazo. Além disso, consideramos uma situação
hidrológica mais favorável em relação a anos anteriores, mitigando os efeitos negativos sobre
a parcela de resultados advinda da comercialização de energia no mercado livre.
Figura 1

Métricas baseadas no fluxo de caixa da Rio Paraná deverão continuar bem posicionadas para a
categoria de rating em 2020 e 2021 [1]
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[1] Todos os índices são baseados em dados financeiros 'ajustados' e incorporam os Ajustes-Padrão Globais para Empresas Não
Financeiras da Moody's. Os dados financeiros são provenientes dos relatórios auditados da companhia e preparados de acordo
com os padrões IFRS.
Fontes: Métricas Financeiras da Moody's™, Projeções da Moody's Investors Service
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O perfil de crédito intrínseco da Rio Paraná é restringido pela (1) limitada diversificação de ativos, junto com uma esperada aceleração
do programa de investimentos para recuperação e atualização de suas 34 unidades de geração existentes nos primeiros anos da
concessão; (2) exposição à volatilidade cambial em consequência de 53% de seus passivos financeiros, relacionados a um empréstimo
mútuo, estarem denominados em dólares americanos e sem hedge; e (3) estratégia de distribuição de dividendos agressiva.

Pontos fortes de crédito
» Fluxo de caixa previsível e estável como resultado de vendas de energia para o mercado regulado
» Suporte da acionista controladora final, CTG Corp
» Fortes métricas de crédito bem posicionadas para a categoria de rating
» Ativos maduros com longo histórico operacional

Desafios de Crédito
» Baixa diversificação de ativos
» Exposição à passivos denominados em moeda estrangeira sem proteção (hedge) para volatilidade cambial
» Investimentos significativos para modernização dos ativos
» Pagamento de dividendos elevados
» Riscos de contraparte em elevação

Perspectiva do Rating
A perspectiva estável dos ratings da Rio Paraná está em linha com a perspectiva do rating dos títulos de dívida do governo do Brasil
(Ba2 estável). Tendo em vista a natureza regulada do setor de energia e o ambiente operacional no Brasil, esperamos que a companhia
seja classificada não mais que um nível acima do rating soberano.

Fatores que poderiam levam a uma elevação
Tendo em vista o vínculo intrínseco entre a qualidade de crédito individual da Rio Paraná e a do governo soberano, uma ação de
rating positiva nos títulos de dívida do Brasil poderia resultar em uma pressão positiva sobre os ratings na escala global da companhia.
Uma elevação dos ratings da Rio Paraná também levaria em consideração sua posição de liquidez e perfil do negócio, e o ambiente
regulatório no qual a empresa opera. Quantitativamente, uma elevação também exigiria uma melhora sustentável das métricas de
crédito da companhia, tais como:
» O índice de fluxo de caixa operacional antes das variações de capital de giro (“CFO pré-WC”) sobre a dívida líquida estar
consistentemente acima de 35%
» O índice de cobertura de juros permanecer acima de 4,5x

Fatores que poderiam levar a um rebaixamento
Pressão negativa sobre os ratings poderia existir se a estabilidade e transparência do regime regulatório do setor de elétrico
enfraquecer, resultando em um aumento da volatilidade ou diminuição da visibilidade do fluxo de caixa para a companhia, provocando
um declínio sustentável das suas métricas de crédito. Os ratings na escala global também poderiam ser rebaixados se houver uma
ação semelhante para os ratings dos títulos de dívida do Brasil ou para o perfil de crédito da CTG Corp. Nossa percepção sobre
uma menor disposição dos acionistas em fornecer suporte também poderia levar a um rebaixamento dos ratings da companhia.
Quantitativamente, um rebaixamento seria considerado se as métricas da companhia se deteriorarem por um período prolongado, da
seguinte forma:
Esta publicação não anuncia uma ação de rating de crédito. Para quaisquer ratings de crédito referenciados nesta publicação, consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade
em www.moodys.com para acessar as informações mais atualizadas sobre ação de rating de crédito e histórico de rating.
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» O índice CFO pré-WC sobre dívida líquida ficar abaixo de 20%
» O índice de cobertura de juros ficar abaixo de 2,8x

Principais Indicadores
Figura 2

Rio Parana Energia S.A. [1]
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[1] Todos os índices são baseados em dados financeiros “ajustados” e incorporam os Ajustes-Padrão Globais para Empresas Não Financeiras da Moody's. Os dados são provenientes de
relatórios auditados da companhia e preparados de acordo com os padrões IFRS.
Fonte: Métricas Financeiras da Moody's™

Perfil
Com sede em São Paulo, a Rio Paraná é uma empresa de geração de energia controlada pela CTG Brasil S.A. (CTG Brasil), que detém
67% de seu capital votante. O Huikai Clean Energy S.A.R.L, fundo chinês que investe na América Latina, detém os 33% restantes.
Em novembro de 2015, a empresa venceu o leilão para uma concessão de 30 anos para operar as usinas hidrelétricas de Jupiá e Ilha
Solteira. Localizadas no rio Paraná, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, as duas estações juntas compreendem 5,0
gigawatts (GW) de capacidade instalada, com 2,6 GW médio de garantia física. Em 31 de dezembro de 2019, a Rio Paraná reportou
receita líquida anual regulatória de R$ 3,1 bilhões e EBITDA regulatório de R$ 2,1 bilhões.
Figura 3
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Fontes: CTG Brasil, Moody's Investors Service

Considerações Detalhadas de Crédito
Estabilidade e previsibilidade de contratos de fornecimento de energia a longo prazo
A qualidade de crédito elevada da Rio Paraná reflete o perfil estável e previsível do seu fluxo de caixa, que é suportado por uma
concessão de 30 anos para operar as usinas hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, concedidas em janeiro de 2016. O contrato de
concessão estabelece um regime combinado de 70% da garantia física em cotas de capacidade destinadas ao mercado regulado,
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de acordo com a Lei 12.783/2013, e os 30% restantes disponíveis para negociação no mercado livre de acordo com um regime de
produção independente. Como resultado, o reembolso dos custos é feito principalmente por pagamentos fixos pela capacidade
instalada, com base na disponibilidade dos ativos de geração da empresa.
A garantia física sob o regime de cotas é contratada para um conjunto de empresas de distribuição no mercado regulado, conforme
determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A alta diversificação no perfil das contrapartes mitiga a qualidade de
crédito relativamente mais fraca deste segmento. Os pagamentos regulatórios são ajustados anualmente pela inflação e não estão
expostos à oscilação hidrológica.
A receita regulatória está sujeita a certos descontos quando as taxas de disponibilidade são inferiores a 100%, mas o impacto é
bastante limitado até 2020. Em 2019, a taxa média de disponibilidade da usina de Jupiá foi de 92,31% e a de Ilha Solteira de 93,88%,
acima do limite regulatório de 89,58%. Esses níveis implicam em um desconto de aproximadamente 7% sobre o componente da
fórmula da receita regulatória que se refere ao custo de gerenciamento dos ativos de geração (Gestão dos Ativos de Geração ou GAG),
o que se traduziria em uma redução de 1% a 2% na receita anual regulatória global. Por determinação da ANEEL, a empresa não esteve
sujeita ao ajuste de disponibilidade até o terceiro ano da concessão (julho de 2019) e há um limite de 10% nos descontos até o final do
quinto ano da concessão (julho de 2021).
Exposição ao risco hidrológico gerenciável no curto prazo
No mercado livre, que responde pelos 30% restantes da receita da Rio Paraná, a empresa está exposta a riscos hidrológicos em
função das oscilações do preço no mercado à vista, gerando eventuais custos adicionais de compra de energia quando as condições
hidrológicas são desfavoráveis.
A seca severa no Brasil nos últimos anos resultou em custos mais altos relacionados à compra de energia no mercado à vista. Com isso,
a empresa desembolsou cerca de R$ 394 milhões em custos incrementais em 2019, quando o GSF médio foi de 86%. Atualmente,
também esperamos geração inferior às garantias físicas das hidrelétricas em 2020, mas os preços no mercado spot serão relativamente
menores em função da retração do mercado de energia.
Para mitigar a exposição ao risco hidrológico, a Rio Paraná mantém descontratada uma parcela entre 15% e 20% da energia física
comercializada no mercado livre, de modo a flexibilizar as negociações de energia em cenários de aumento nos preços. Nosso cenário
base de rating para Rio Paraná considera que o GSF (generating scaling factor) permaneça entre 85% e 90%, em média, até o final de
2021. Desde modo, avaliamos que a estratégia de gerenciamento da companhia para o risco hidrológico está adequada.
Suporte implícito contínuo dos acionistas
O rating Ba1 da Rio Paraná incorpora nossa avaliação da probabilidade de suporte implícito do Grupo CTG, acionista controlador e
garantidor de parte substancial da dívida da companhia. A atual estrutura da dívida da empresa compreende um empréstimo bancário
de R$ 2,7 bilhões garantido pela CTG Corp e um empréstimo mútuo concedido pela China Three Gorges (Luxembourg) S.A.R.L. com
saldo de US$ 895 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Nos últimos anos, a CTG Corp investiu mais de US$ 5 bilhões para se tornar a segunda maior companhia de energia privada com
operações no Brasil. Além de controlar duas usinas hidrelétricas no rio Paraná com uma capacidade instalada de 5,0 GW, o Grupo CTG
controla 10 usinas hidrelétricas por meio da Rio Paranapanema (2,3 GW) e detém total ou parcialmente outras 14 usinas hidrelétricas e
parques eólicos na região por meio de uma parceria com a EDP - Energias de Portugal, S.A. (Baa3 estável).
Os investimentos no Brasil facilitam a implementação da estratégia global da CTG Corp, expandindo sua gama de serviços para
mercados no exterior, e representam o compromisso no investimento, construção, operação e gerenciamento de plantas de energia
limpa. Nos últimos 12 meses findos em junho de 2019, a Rio Paraná representou 6,7% da capacidade instalada total da CTG Corp e
5,0% de sua receita consolidada.
Fortes métricas de crédito
Em 2019, o CFO pré-WC/dívida da Rio Paraná calculado pela Moody's foi de 25,8% e o índice de cobertura de juros foi 4,9x, acima dos
resultados reportados em 2018, de 20,7% e 3,6x, respectivamente. Estas métricas estão adequadas para a para sua categoria de rating.
Esperamos que o CFO pré-WC/dívida permaneça acima de 20% e índice de cobertura de juros entre 5,0x-6,0x nos próximos 12 a 18
meses.
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As métricas de crédito são suportadas pelas receitas no mercado regulado de energia com reajuste anual pela inflação. A receita anual
permitida (Receita Anual de Geração ou RAG) no ciclo de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020 incorpora um aumento de 3,8%,
em relação ao ciclo anterior (2018/2019). Até dezembro de 2016, a produção total de eletricidade da empresa era comercializada no
mercado regulado, a preços relativamente mais altos. As mudanças no mix de receitas, com ampliação da margem de negociação no
mercado livre em 30% da garantia física, foram reconhecidas pelo órgão regulador apenas em meados de 2017, com um desconto de
10% na RAG para o ciclo (2017/2018).
Um risco para as métricas de crédito da Rio Paraná decorre de sua alta exposição à volatilidade da moeda estrangeira, uma vez
que 53% dos passivos financeiros da empresa relacionados a empréstimos mútuos são denominados em dólares americanos e
não possuem hedge. Nosso cenário-base assume uma taxa de câmbio de R$ 4,80 por dólar ao final de 2020. No cenário de uma
desvalorização adicional de 20% da moeda local frente ao dólar, por um período prolongado, poderia pressionar as métricas de credito
de modo que índice do CFO pré-WC/dívida da empresa caia para cerca de 20% e o índice de cobertura de juros fique abaixo de 5.0x.

Análise de Liquidez
Consideramos o perfil de liquidez da Rio Paraná apertado em 2020. A empresa planeja um cronograma acelerado de investimentos
na primeira metade da concessão para recuperar e atualizar as 34 unidades de geração existentes. Esperamos investimentos para
manutenção, medidas ambientais e atualização da base de ativos em torno de R$800 milhões até o final de 2021. Além disso, a
empresa possui um histórico de altas distribuições de dividendos, o que provavelmente se traduzirá em fluxo de caixa livre negativo nos
próximos 12-18 meses.
Em 31 de dezembro de 2019, a empresa apresentou R$ 1,1 bilhão em caixa e equivalentes de caixa, comparado a R$ 1,5 bilhão de
vencimentos de dívida no curto prazo. No entanto, a maior parcela de endividamento vencendo no curto prazo (R$ 809 milhões) está
relacionada ao empréstimo mútuo da China Three Gorges (Luxembourg) Energy S.A.R.L., cujo contrato foi refinanciado em março de
2019 com vencimento final em 2023, podendo ser renegociado em caso de necessidade.
A Rio Paraná continua a cumprir confortavelmente os covenants financeiros incorporados nas suas debêntures em circulação. Tais
covenants restringem a alavancagem a um máximo da relação dívida líquida/EBITDA de 3,2x (1,0x em 31 de dezembro de 2019) e um
mínimo de cobertura de juros (EBITDA/resultado financeiro líquido) de 2,0x (5,8x em 31 de dezembro de 2019).
Figura 4

Cronograma de amortização da dívida da Rio Paraná em 31 de dezembro de 2019
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Fonte: Demonstração Financeira de 2019 da companhia
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Metodologia de rating e scorecard
O resultado de nossa visão prospectiva de 12 a 18 meses da grade de metodologia de rating de Concessionárias Não Reguladas de
Serviços Públicos e Empresas Não Reguladas de Geração de Energia é Ba1, que está alinhado com o rating na escala global atribuído à
Rio Paraná.
Figura 5

Fatores do Rating
Rio Parana Energia S.A.
Concessionárias Não Reguladas de Serviços Públicos e Empresas Não Reguladas de
Geração de Energia [1][2]
Fator 1 : Escala (10%)
a) Escala

Perspectiva Moody's
12-18 meses
Em 21/4/2020 [3]

Métricas atuais
31/12/2019
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Fator 2 : Perfil de Negócio (35%)
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Ba
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d) Necessidade de capital e desempenho operacional

Baa
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e) Impacto do mix de negócios na previsibilidade do fluxo de caixa

NA

NA

NA

NA

B

B

B

B

Fator 3 : Política Financeira (15%)
a) Política Financeira
Fator 4 : Alavancagem e índice de cobertura de juros (40%)
a) (CFO Pré-WC + Juros) / Despesa com Juros (Média 3 anos)

4,0x

Ba

5x - 6x

Baa

b) (CFO Pré-WC) / Dívida (Média 3 anos)

23,2%

Baa

22,5% - 25,5%

Baa

c) FCR / Dívida (Média 3 anos)

10,0%

Ba

7% - 12%
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Rating:
a) Resultado indicado pela grade

Ba1

Ba1

b) Rating efetivamente atribuído

Ba1

[1] Todos os índices são baseados em dados financeiros 'Ajustados' e incorporam os Ajustes-Padrão Globais da Moody’s para Empresas Não-Financeiras.
[2] Em 31/12/2019 (L).
[3] Isso representa a visão futura da Moody’s, e não a opinião do emissor, e, salvo indicação no texto, não incorpora aquisições e vendas de ativos significativas.
Fonte: Métricas Financeiras da Moody’s™

Ratings
Figura 6

Categoria

RIO PARANA ENERGIA S.A
Outlook
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CONTROLADORA: CHINA THREE GORGES CORPORATION
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Fonte: Moody's Investors Service
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FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. OS RATINGS DE CRÉDITO DA MOODY’S, AS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES E PUBLICAÇÕES NÃO CONFIGURAM E NÃO PRESTAM
RECOMENDAÇÕES PARA A COMPRA, VENDA OU DETENÇÃO DE UM DETERMINADO VALOR MOBILIÁRIO. OS RATINGS DE CRÉDITO DA MOODY’S, AS AVALIAÇÕES, OUTRAS
OPINIÕES E PUBLICAÇÕES NÃO CONSTITUEM RECOMENDAÇÕES SOBRE A ADEQUAÇÃO DE UM INVESTIMENTO PARA UM DETERMINADO INVESTIDOR. A MOODY’S ATRIBUI
SEUS RATINGS DE CRÉDITO, SUAS AVALIAÇÕES E OUTRAS OPINIÕES, E DIVULGA AS SUAS PUBLICAÇÕES ASSUMINDO E PRESSUPONDO QUE CADA INVESTIDOR FARÁ O SEU
PRÓPRIO ESTUDO, COM A DEVIDA DILIGÊNCIA, E PROCEDERÁ À AVALIAÇÃO DE CADA VALOR MOBILIÁRIO QUE TENHA A INTENÇÃO DE COMPRAR, DETER OU VENDER.
OS RATINGS DE CRÉDITO DA MOODY´S, SUAS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES E PUBLICAÇÕES NÃO SÃO DESTINADOS PARA O USO DE INVESTIDORES DE VAREJO E
SERIA IMPRUDENTE E INADEQUADO AOS INVESTIDORES DE VAREJO USAR OS RATINGS DE CRÉDITO, AS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES OU PUBLICAÇÕES DA MOODY
´S AO TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO. EM CASO DE DÚVIDA, O INVESTIDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM UM CONSULTOR FINANCEIRO OU OUTRO
CONSULTOR PROFISSIONAL. TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO PROTEGIDAS POR LEI, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, OS DIREITOS DE AUTOR,
E NÃO PODEM SER COPIADAS, REPRODUZIDAS, ALTERADAS, RETRANSMITIDAS, TRANSMITIDAS, DIVULGADAS, REDISTRIBUIDAS OU REVENDIDAS OU ARMAZENADAS PARA
USO SUBSEQUENTE PARA QUALQUER UM DESTES FINS, NO TODO OU EM PARTE, POR QUALQUER FORMA OU MEIO, POR QUALQUER PESSOA, SEM O CONSENTIMENTO
PRÉVIO, POR ESCRITO, DA MOODY’S.
OS RATINGS DE CRÉDITO, AS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES E PUBLICAÇÕES DA MOODY´S NÃO SÃO DESTINADOS PARA O USO, POR QUALQUER PESSOA, COMO UMA
REFERÊNCIA (“BENCHMARK”), JÁ QUE ESTE TERMO É DEFINIDO APENAS PARA FINS REGULATÓRIOS E PORTANTO NÃO DEVEM SER UTILIZADOS DE QUALQUER MODO QUE
POSSA RESULTAR QUE SEJAM CONSIDERANDOS REFERÊNCIAS (BENCHMARK).
Toda a informação contida neste documento foi obtida pela MOODY’S junto de fontes que esta considera precisas e confiáveis. Contudo, devido à possibilidade de erro humano ou
mecânico, bem como outros fatores, a informação contida neste documento é fornecida no estado em que se encontra (“AS IS”), sem qualquer tipo de garantia, seja de que espécie
for. A MOODY’S adota todas as medidas necessárias para que a informação utilizada para a atribuição de ratings de crédito seja de suficiente qualidade e provenha de fontes que
a MOODY’S considera confiáveis, incluindo, quando apropriado, terceiros independentes. Contudo, a MOODY’S não presta serviços de auditoria e não pode, em todos os casos,
verificar ou confirmar, de forma independente, as informações recebidas nos processos de ratings de crédito ou na preparação de suas publicações.
Na medida do permitido por lei, a MOODY’S e seus administradores, membros dos órgãos sociais, empregados, agentes, representantes, titulares de licenças e fornecedores não
aceitam qualquer responsabilidade perante qualquer pessoa ou entidade relativamente a quaisquer danos ou perdas, indiretos, especiais, consequenciais ou incidentais, decorrentes
ou relacionados com a informação aqui incluída ou pelo uso, ou pela inaptidão de usar tal informação, mesmo que a MOODY’S ou os seus administradores, membros dos órgãos
sociais, empregados, agentes, representantes, titulares de licenças ou fornecedores sejam informados com antecedência da possibilidade de ocorrência de tais perdas ou danos,
incluindo, mas não se limitando a: (a) qualquer perda de lucros presentes ou futuros; ou (b) qualquer perda ou dano que ocorra em que o instrumento financeiro relevante não seja
objeto de um rating de crédito específico atribuído pela MOODY’S.
Na medida do permitido por lei, a MOODY’S e seus administradores, membros dos órgãos sociais, empregados, agentes, representantes, titulares de licenças e fornecedores não
aceitam qualquer responsabilidade por quaisquer perdas ou danos, diretos ou compensatórios, causados a qualquer pessoa ou entidade, incluindo, entre outros, por negligência
(mas excluindo fraude, conduta dolosa ou qualquer outro tipo de responsabilidade que, para que não subsistam dúvidas, por lei, não possa ser excluída) por parte de, ou qualquer
contingência dentro ou fora do controle da, MOODY’S ou de seus administradores, membros de órgão sociais, empregados, agentes, representantes, titulares de licenças ou
fornecedores, decorrentes ou relacionadas com a informação aqui incluída, ou pelo uso, ou pela inaptidão de usar tal informação.
A MOODY’S NÃO PRESTA NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUANTO À PRECISÃO, ATUALIDADE, COMPLETUDE, VALOR COMERCIAL OU ADEQUAÇÃO A
QUALQUER FIM ESPECÍFICO DE QUALQUER RATING DE CRÉDITO, AVALIAÇÃO, OUTRA OPINIÃO OU INFORMAÇÕES DADAS OU PRESTADAS, POR QUALQUER MEIO OU
FORMA, PELA MOODY´S.
A Moody’s Investors Service, Inc., uma agência de rating de crédito, subsidiária integral da Moody’s Corporation (“MCO”), pelo presente, divulga que a maioria dos emissores de
títulos de dívida (incluindo obrigações emitidas por entidades privadas e por entidades públicas locais, outros títulos de dívida, notas promissórias e papel comercial) e de ações
preferenciais classificadas pela Moody’s Investors Service, Inc., acordaram, antes da atribuição de qualquer rating de crédito, pagar à Moody’s Investors Service, Inc., para fins
de avaliação de ratings de crédito e serviços prestados por esta agência, honorários que poderão ir desde US$1.000 até, aproximadamente, US$2.700,000. A MCO e a Moody’s
Invertors Sevices também mantêm políticas e procedimentos destinados a preservar a independência dos ratings de crédito da M Moody’s Invertors Sevices e de seus processos de
ratings de crédito. São incluídas anualmente no website www.moodys.com, sob o título “Investor Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy”
informações acerca de certas relações que possam existir entre administradores da MCO e as entidades classificadas com ratings de crédito e entre as entidades que possuem ratings
da Moody’s Invertors Sevices e que também informaram publicamente à SEC (Security and Exchange Commission – EUA) que detêm participação societária maior que 5% na MCO.
Termos adicionais apenas para a Austrália: qualquer publicação deste documento na Austrália será feita nos termos da Licença para Serviços Financeiros Australiana da afiliada da
MOODY’s, a Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 e/ou pela Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (conforme
aplicável). Este documento deve ser fornecido apenas a distribuidores (“wholesale clients”), de acordo com o estabelecido pelo artigo 761G da Lei Societária Australiana de 2001. Ao
continuar a acessar esse documento a partir da Austrália, o usuário declara e garante à MOODY’S que é um distribuidor ou um representante de um distribuidor, e que não irá, nem
a entidade que representa irá, direta ou indiretamente, divulgar este documento ou o seu conteúdo a clientes de varejo, de acordo com o significado estabelecido pelo artigo 761G
da Lei Societária Australiana de 2001. O rating de crédito da Moody’s é uma opinião em relação à idoneidade creditícia de uma obrigação de dívida do emissor e não diz respeito às
ações do emissor ou qualquer outro tipo de valores mobiliários disponíveis para investidores de varejo.
Termos adicionais apenas para o Japão: A Moody’s Japan K.K. (“MJKK”) é agência de rating de crédito e subsidiária integral da Moody’s Group Japan G.K., que por sua vez é
integralmente detida pela Moody’s Overseas Holdings Inc., uma subsidiária integral da MCO. A Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) é uma agência de rating de crédito e subsidiária
integral da MJKK. A MSFJ não é uma Organização de Rating Estatístico Nacionalmente Reconhecida (“NRSRO”). Nessa medida, os ratings de crédito atribuídos pela MSFJ são Ratings
de Crédito Não-NRSRO. Os Ratings de Crédito Não-NRSRO são atribuídos por uma entidade que não é uma NRSRO e, consequentemente, a obrigação sujeita aos ratings de crédito
não será elegível para certos tipos de tratamento nos termos das leis dos E.U.A. A MJKK e a MSFJ são agências de rating de crédito registadas junto a Agência de Serviços Financeiros
do Japão (“Japan Financial Services Agency”) e os seus números de registo são “FSA Commissioner (Ratings) n° 2 e 3, respectivamente.
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A MJKK ou a MSFJ (conforme aplicável) divulgam, pelo presente, que a maioria dos emitentes de títulos de dívida (incluindo obrigações emitidas por entidades privadas e entidades
públicas locais, outros títulos de dívida, notas promissórias e papel comercial) e de ações preferenciais classificadas pela MJKK ou MSFJ (conforme aplicável) acordaram, com
antecedência à atribuição de qualquer rating de crédito, pagar à MJKK ou MSFJ (conforme aplicável), para fins de avaliação de ratings de crédito e serviços prestados pela agência,
honorários que poderão ir desde JPY125.000 até, aproximadamente, JPY250.000,000.
A MJKK e a MSFJ também mantêm políticas e procedimentos destinados a cumprir com os requisitos regulatórios japoneses.
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