EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da AES TIETÊ ENERGIA S.A. para se reunirem em assembleia
geral extraordinária (“Assembleia Geral”) a se realizar às 15h00 do dia 10 de setembro de 2018, na Av. das
Nações Unidas, 12.495, 12º andar – Cidade Monções, São Paulo – SP, CEP: 04575-000, para deliberar a
respeito da seguinte ordem do dia: (i) proposta de alteração do Artigo 3º, caput, do Estatuto Social da
Companhia; (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia; (iii) alteração da posição do Sr. José Ricardo
Elbel Simão no conselho de administração de conselheiro de administração suplente do Sr. Arminio Francisco
Borjas Herrera para suplente do Sr. Manuel Perez Dubuc e eleição de 1 (um) conselheiro de administração
na posição de conselheiro suplente do Sr. Arminio Francisco Borjas Herrera, a ser indicado pela acionista
controladora; e (iv) em virtude de exigência da Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”),
ratificação das deliberações constantes em atos societários da Companhia registrados pela JUCESP em
desacordo com a ordem cronológica.
Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias
autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu
representante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua
titularidade ou em custodia, na forma do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) instrumento de
procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Para fins
de melhor organização da Assembleia Geral, a Companhia recomenda o depósito na Companhia, com
antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da realização da Assembleia Geral, de cópia
simples dos documentos acima referidos.
Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, inclusive “Manual dos
Acionistas”, contendo as propostas dos administradores para a Assembleia Geral, encontram-se à
disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
(http://ri.aestiete.com.br/), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da Comissão de Valores
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores, em conformidade com as disposições
da Lei das Sociedades por Ações e regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.
Barueri, 09 de agosto de 2018. 1
Julian Jose Nebreda Marquez
Presidente do Conselho de Administração
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O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária será publicado nas edições de 09, 10 e 11 de agosto de 2018 no jornal
Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal Valor Econômico.

