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AVISO AOS ACIONISTAS
A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“AES TIETÊ” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4) comunica que,
por deliberação dos seus acionistas, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta
data, na sede da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
das Nações Unidas, 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista, São Paulo – SP, CEP: 04578-000, foi
aprovada a proposta de aumento de capital social da Companhia (“Aumento de Capital”), por meio
de subscrição privada, nos termos descritos abaixo.

I. Valor e Finalidade do Aumento de Capital
O Aumento de Capital social será no montante de R$57.961.750,58, passando o capital social da
Companhia de R$416.645.639,97 para R$474.607.390,55. O Aumento de Capital decorre da
capitalização parcial da Reserva Especial de Ágio registrada pela Companhia no valor do efetivo
crédito fiscal por ela auferido ao longo de sua existência, equivalente a R$ 57.961.750,58, em razão
da amortização do ágio pago na aquisição da AES Tietê S.A e refletida no item 22.1 das notas
explicativas das demonstrações financeiras anuais da Companhia referente ao exercício 2018 como
resultado da implementação da incorporação da AES Tietê S.A. Sem prejuízo do direito de
preferência assegurado aos demais acionistas da Companhia, as novas ações emitidas em
decorrência do Aumento de Capital serão atribuídas à AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”), nos
termos do artigo 7º, caput, da Instrução CVM nº 319/1999. As novas ações emitidas em decorrência
do Aumento de Capital atribuídas à AES Brasil serão transferidas 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.

II. Quantidade e Espécie de Ações a Serem Emitidas
Serão emitidas 17.057.152 novas ações preferenciais e 11.090.552 novas ações ordinárias, idênticas
às ações de cada espécie já existentes.
III. Preço de Emissão
O preço de emissão das Novas Ações será de R$ 2,06 (dois reais e seis centavos) por ação preferencial
“TIET4” e R$ 2,05919994682 por ação ordinária “TIET3”, valores equivalentes a R$ 10,29599973412
por Unit “TIET11”, visto que esta representa 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais.

O preço de emissão foi fixado em observância ao inciso III do §1º do artigo 170 da Lei 6.404/76, com
base na aplicação de um deságio de 10% sobre o preço médio de fechamento das Units (TIET11) nos
últimos 22 pregões ocorridos anteriormente a 22 de junho de 2016, data de convocação da Reunião
do Conselho de Administração que aprovou referida matéria e a consequente convocação da
Assembleia Geral para apreciação da proposta de Aumento de Capital pelos acionistas. Tendo em
vista serem as Units o valor mobiliário de emissão da Companhia com liquidez relevante no mercado
e representativas de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais, aplicou-se preços equivalentes
para cada espécie de ações.

IV. Principais datas
Conforme aprovado em Assembleia, as ações de emissão da Companhia, e as Units que as
representam, passarão a ser negociadas ex-direitos de subscrição a partir do dia 13 de agosto de
2019, sendo a data base para o direito (“record date”) dia 12 de agosto de 2019.

V. Direito de Preferência
Será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência, nos termos do §2º do Art.
171 da Lei 6.404/76.
O direito de preferência dos acionistas da Companhia será exercido na proporção de:
a. 1 (uma) Nova Ação de mesma espécie para cada 69,895040000421 ações de sua titularidade
equivalente a 1,43071668604%2%; ou
b. 1 (uma) Nova Unit para cada 69,89504000042Units de sua titularidade equivalente a
1,43071668604%.
Em relação aos acionistas minoritários que não exercerem o direito de preferência mencionado
acima, o potencial de diluição é de 1,43% do capital total.
Os acionistas titulares de Units deverão exercer o direito de preferência por meio da subscrição de
Units e os detentores diretamente de ações ordinárias ou preferenciais exercerão o direito de
preferência por meio da subscrição de ações da mesma espécie detida.
As eventuais frações decorrentes da aplicação da proporção acima mencionada serão desprezadas
para fins do exercício do direito de preferência e comporão as sobras a serem ofertadas na forma do
item “VI” abaixo. Os acionistas que não pretenderem exercer o direito de preferência poderão
livremente cedê-lo a terceiros, nos termos do artigo 171, § 6º, da Lei nº 6.404/1976.
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Cálculo direito de subscrição: (Total de ações antes do aumento de capital ex-tesouraria/ Total de ações emitidas)
Cálculo equivalência direito de subscrição: (Total de ações emitidas) / (Total de ações antes do aumento de capital ex-tesouraria)
3
Cálculo da diluição: (Total de ações emitidas / Total de ações após o aumento de capital)
2

O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias corridos e se iniciará em 14
de agosto de 2019 e se encerrará em 13 de setembro de 2019.

VI. Tratamento de Eventuais Sobras
As eventuais sobras de ações não subscritas por acionistas no prazo estabelecido para o direito de
preferência serão subscritas diretamente pela AES Brasil, com a posterior transferência da
quantidade devida à BNDESPAR.

VII. Forma de Integralização
Os acionistas da Companhia que vierem a exercer o direito de preferência para adquirir parte das
Novas Ações ou Novas Units deverão pagar o valor a elas correspondente à vista, em moeda corrente
nacional, no ato da subscrição, sendo que o montante que venha a ser pago pelos demais acionistas
da Companhia será entregue diretamente à AES Brasil, na forma prevista no artigo 171, §2º da Lei nº
6.404/1976.

VIII. Subscrição de Ações e Negociação de Direitos de Subscrição
Os Acionistas que têm suas ações escrituradas junto ao Itaú Corretora de Valores S.A., instituição
financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia (“Itaú”), e que mantêm seu
cadastro atualizado, receberão o boletim de subscrição no endereço mantido junto ao Itaú, podendo
realizar a subscrição das Novas Ações ou Novas Units, em qualquer agência do Itaú autorizada a
prestar serviços a acionistas. Os Acionistas que têm suas ações custodiadas perante à Brasil, Bolsa
Balcão - B3 (“B3”) deverão exercer seus direitos de preferência para subscrição das Novas Ações ou
Novas Units junto ao seu agente de custódia (“Corretora”). A assinatura do boletim de subscrição
representará manifestação de vontade irrevogável e irretratável de integralizá-las no ato da
subscrição.

IX. Direitos das Ações Advindas da Subscrição
As novas ações emitidas participarão em igualdade de condições de todos os benefícios que vierem
a ser distribuídos pela Companhia após a homologação do Aumento de Capital, a qual ocorreu na
própria Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o Aumento de Capital.

X.

Documentação para Subscrição de Ações e Cessão de Direito de Subscrição

Pessoa Física: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de endereço.
Pessoa Jurídica: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado (e alterações
posteriores, se for o caso), cartão de inscrição no CNPJ, documentação societária outorgando

poderes de representação e cópias autenticadas do CPF, da Cédula de Identidade e do comprovante
de residência de seus representantes. Investidores residentes no exterior podem ser obrigados a
apresentar outros documentos de representação.
No caso de representação por procuração, será necessária a apresentação do respectivo instrumento
público de mandato.

XI. Locais de Atendimento
Nas Corretoras para acionistas com ações custodiadas na B3 e nas agências do Itaú para acionistas
com ações não custodiadas na B3.

XII. Crédito das Novas Ações e das Novas Units
O crédito das Novas Ações e das Novas Units subscritas ocorrerá em até três dias úteis após a
conclusão do processo de subscrição a ser informado por meio de Aviso aos Acionistas.

XIII. Pedidos de Esclarecimentos
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos acionistas
para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste aviso por meio do telefone +55 (11)
4197-4925 ou do e-mail ri.aestiete@aes.com.
Dúvidas com relação ao processo também podem ser esclarecidas com o Itaú, em dias úteis, das 9h
às 18h, por meio dos telefones abaixo:
•
•

+55 11 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)

São Paulo, 07 de agosto de 2019.

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

