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AVISO AOS ACIONISTAS

A AES Tietê Energia S.A. (“Companhia”) comunica que, em complemento aos Avisos aos Acionistas
publicados em 15 de agosto de 2016 (“Primeiro Aviso aos Acionistas”), 03 de novembro (“Segundo
Aviso aos Acionistas”) e 19 de outubro de 2016 (“Terceiro Aviso aos Acionistas”), encerrou-se o prazo
de exercício do direito à participação no segundo rateio de sobras (“Segundo Rateio”) e sobras
adicionais (“Sobras Adicionais”) relativas ao aumento de capital da Companhia (“Aumento de
Capital”), por meio de subscrição privada, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em
15 de agosto de 2016.
Conforme informado no Primeiro Aviso aos Acionistas, todas as novas ações emitidas no Aumento de
Capital foram atribuídas à AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”), nos termos do artigo 7º, caput,
da Instrução CVM n. 319/1999, sem prejuízo do direito de preferência assegurado aos demais acionistas
da Companhia. Neste sentido, considerando o resultado da subscrição e sucessivos rateios, a AES Brasil
subscreveu 18.596.737 ações ordinárias e 14.902.289 ações preferencias e os demais acionistas
5.484.313 ações ordinárias e 22.134.111 ações preferenciais. Com isso, encerra-se o exercício do direito
a subscrição do Aumento de Capital da Companhia, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Espécie de Ação

Ações Emitidas
em 15 de agosto
de 2016

Ações Subscritas

Ações Subscritas após a conclusão
do Primeiro Rateio

Ações Subscritas após conclusão
do Segundo Rateio e Sobras
Adicionais

Ordinárias

24.081.050

23.725.365

309.803

45.882

Preferenciais

37.036.400

35.597.177

993.043

446.180

A Companhia esclarece que o valor correspondente às 5.484.313 de ações ordinárias e 22.134.111 de
ações preferenciais adquiridas pelos demais acionistas, ao preço de emissão de R$ 2,53 (dois reais e
cinquenta e três centavos) por ação preferencial ou ordinária, totalizando o montante de R$
69.874.612,72 (sessenta e nove milhões, oitocentos e setenta e quatro mil e seiscentos e doze reais e
setenta e dois centavos), foi entregue diretamente à AES Brasil, na forma prevista no artigo 171, § 2º,
da Lei n. 6.404/1976.
Parte das novas ações emitidas e do montante recebido pela AES Brasil em decorrência do Aumento de
Capital serão transferidos à BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR”), na proporção e nos termos
especificados no Contrato de Cessão de Direitos celebrado entre elas em 26 de outubro de 2015.
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O crédito das novas ações ou units subscritas ocorreu em 04 de novembro de 2016, considerando a
conclusão do processo de subscrição de sobras em 31 de outubro de 2016.
A Companhia ressalta que os acionistas que desejarem poderão formar units, na proporção de uma ação
ordinária e quatro ações preferenciais. Para tanto, deverão solicitar a formação de units perante seus
agentes de custódia, caso suas ações estejam depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA,
ou procurar as agências especializadas do banco Itaú Unibanco S.A. (“Itau-Unibanco”), abaixo
relacionadas, caso suas ações constem dos registros mantidos pelo (“Itau-Unibanco”):
•
•
•
•

Belo Horizonte: Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro
Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar – Centro
São Paulo: R. Boa Vista, 176 – 1° Subsolo – Centro
Salvador: Av. Estados Unidos, 50 – 2º andar

Barueri, 08 de novembro de 2016.

AES Tietê Energia S.A.
Francisco José Morandi Lopez
Vice-Presidente e de Relações com Investidores
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