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COMUNICADO AO MERCADO
A AES Tietê S.A (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: GETI3/GETI4) pessoa jurídica de direito
privado constituída sob a forma de sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF nº
02.998.609/0001-27, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM como
companhia aberta, com sede Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º
anda, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, cidade de
Barueri, CEP 06460-040, Estado de São Paulo, em cumprimento ao que estabelece o artigo
12, da Instrução CVM nº. 358, de 3.1.2002 e posteriores alterações, comunica que no dia 22 de
nd
maio de 2015, a BlackRock, Inc., com sede na 55 East 52 Street, Nova Iorque, Nova Iorque
10055-0002, Estados Unidos da América, informou à esta Companhia que, em 20 de maio de
2015, passou a deter, de forma agregada, 9.210.113 (nove milhões, duzentos e dez mil e cento
e treze) ações preferenciais, correspondente à 5,01% (cinco vírgula zero um por cento) das
ações preferenciais emitidas pela Companhia.
No Anexo I ao presente comunicado reproduzimos a carta recebida do representante da Black
Rock, Inc.

Barueri, 25 de maio de 2015.

Francisco Jose Morandi Lopez
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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AES Tiete S.A. – Divulgação de aquisição de participação acionária relevante
Prezados Senhores,

1

A BlackRock, Inc. (“BlackRock”) vem, em nome de alguns de seus clientes, na qualidade de
administrador de investimentos, informar que adquiriu ações preferenciais emitidas pela AES Tiete
S.A. (“Companhia”), sendo que, em 20 de maio de 2015, suas participações alcançaram, de forma
agregada, 9.210.113 ações preferenciais, representando aproximadamente 5,01% do total de ações
preferenciais emitidas pela Companhia.

2

A fim de atender o disposto no Artigo 12 da Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), datada de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, a BlackRock, por meio desta, solicita ao
Diretor de Relações com Investidores da Companhia a divulgação das seguintes informações à CVM e
aos demais órgãos competentes:
nd

(i)

BlackRock tem sede registrada em 55 East 52 Street, Cidade de Nova Iorque, Estado de
Nova Iorque 10022-0002, Estados Unidos da América;

(ii)

as participações societárias detidas pela BlackRock alcançaram de forma agregada 9.210.113
ações preferenciais, representando aproximadamente 5,01% do total de ações preferenciais
emitidas pela Companhia, conforme especificado no item 1 acima;

(iii)

o objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não
objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia;

(iv)

não são detidas, pela BlackRock, debêntures conversíveis em ações emitidas pela
Companhia; e

(v)

não foram celebrados, pela BlackRock, quaisquer contratos ou acordos que regulem o
exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela
Companhia.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários adicionais que julguem
necessários quanto ao assunto.
Atenciosamente,

Pp.
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