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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Administração da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) submete à apreciação dos
senhores acionistas as propostas a seguir, a serem deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária
(“Assembleia Geral”) convocada para o dia 07 de agosto de 2019, observadas as normas da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações)”, da Instruções
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 e nº 319 de 03 de
dezembro de 1999 (“ICVM 481/09” e “ICVM 319/99”) e do estatuto social da Companhia:
1.

Proposta de aumento de capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio da
Companhia

A Administração submete à deliberação da Assembleia Geral proposta para aumento do
capital social da Companhia por meio de subscrição privada no montante de R$57.961.750,58, em
decorrência da capitalização parcial em proveito da AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”), nos termos
do artigo 7º, caput, da ICVM 319/99, da Reserva Especial de Ágio registrada pela Companhia
(“Proposta”).
O aumento se dará mediante a emissão de 11.090.552 novas ações ordinárias e 17.057.152
novas ações preferenciais, idênticas às ações de tais espécies já existentes, nos termos da proposta
aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 05 de julho de 2019
(“Aumento de Capital”).
O Anexo I desta Proposta inclui informações adicionais a respeito da proposta nos termos do
Artigo 14 da ICVM 481/09.
A Proposta foi apreciada pelo Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada em 04 de
julho de 2019 e a respectiva ata com a opinião dos conselheiros fiscais segue como Anexo II.
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Alteração do artigo 5.º, caput, do estatuto social da Companhia para contemplar o referido
aumento

Uma vez aprovada a Proposta de aumento do capital social nos termos citados acima, o caput
do artigo 5º do Estatuto Social deverá ser alterado, nos termos do artigo 166, inciso IV da Lei das
Sociedades Anônimas.
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Propõe-se, assim, que o artigo 5.º, caput, do Estatuto Social da Companhia passe a vigorar
com a seguinte nova redação:
Artigo 5º O capital social subscrito e integralizado é de R$474.607.390,55
(quatrocentos e setenta e quatro milhões, seiscentos e sete mil, trezentos e noventa
reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 1.995.532.615 (um bilhão,
novecentas e noventa e cinco milhões, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e
quinze) ações, sendo 786.265.136 (setecentas e oitenta e seis milhões, duzentos e
sessenta e cinco mil, cento e trinta e seis) ações ordinárias e 1.209.267.480 (um
bilhão, duzentos e nove milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e
oitenta) ações preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor nominal.
O Anexo III inclui cópia do estatuto social contendo, em destaque, a alteração proposta, bem
como relatório detalhando a origem e justificativa da alteração proposta e analisando os seus efeitos
jurídicos e econômicos.
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Consolidação do Estatuto Social da Companhia:

Caso a proposta objeto do item 2 (acima) seja aprovada, a administração da Companhia propõe que a
Assembleia Geral aprove a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir, em um
documento único, a redação em vigor.

Atenciosamente,
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores
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