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AVISO AOS ACIONISTAS
A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“AES TIETÊ” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4), em
continuidade ao Aviso aos Acionistas de 07 de agosto de 2019, comunica que em 13 de setembro de
2019 encerrou-se o prazo de exercício do direito de preferência para subscrição de ações e units
relativas ao aumento de capital social por meio de subscrição privada realizado pela Companhia
(“Aumento de Capital”), nos termos aprovados em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07
de agosto de 2019.
Conforme informado no Aviso aos Acionistas de 07 de agosto de 2019, todas as novas ações emitidas
no Aumento de Capital foram atribuídas à AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”), em linha com o
disposto no artigo 7º, caput, da Instrução CVM nº 319/1999 (“ICVM 319”), sem prejuízo do direito
de preferência assegurado aos demais acionistas da Companhia. Neste sentido, excluindo-se as
ações cujo direito de preferência já pertencia à própria AES Brasil e à BNDES Participações S.A.
(“BNDESPar”), foram destinadas ao exercício do direito de preferência pelos demais acionistas
2.666.967 (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e sete) ações
ordinárias, e 10.670.686 (dez milhões, seiscentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e seis) ações
preferenciais, que poderiam ser subscritas na proporção das respectivas participações no capital
social.
Durante o período de exercício do direito de preferência foram adquiridas pelos demais acionistas
2.073.600 (dois milhões, setenta e três mil e seiscentas) ações ordinárias, e 8.322.678 (oito milhões,
trezentas e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e oito) ações preferenciais, ao preço de emissão de
R$ 2,05919994682 por ação preferencial ou ordinária (estabelecido na forma prevista no artigo 171,
§ 2º, da Lei n. 6.404/1976) e R$ 10,29599973412 por unit, totalizando o montante de
R$ 21.408.015,10 (vinte e um milhões, quatrocentos e oito mil, quinze reais e dez centavos), o qual
foi entregue diretamente à AES Brasil.
De acordo com o estabelecido no Aviso aos Acionistas mencionado, as eventuais sobras de ações
não subscritas por acionistas no prazo estabelecido para o direito de preferência foram subscritas
diretamente pela AES Brasil, com a posterior transferência da quantidade devida à BNDESPar.

Parte das novas ações emitidas e do montante recebido pela AES Brasil em decorrência do Aumento
de Capital será transferida à BNDESPar, na proporção e nos termos especificados no Contrato de
Cessão de Direitos celebrado entre elas em 26 de outubro de 2015.
A homologação das novas ações foi concluída pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e pela Itaú
Corretora de Valores S.A. (“Itaú”) em 18 de setembro de 2019 e o crédito das novas ações ou units
subscritas ocorreu hoje, 19 de setembro de 2019, considerando a conclusão do processo de
subscrição em 13 de setembro de 2019.
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 B3, ou procurar as agências do
banco Itaú.
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia está à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.
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