AES TIETÊ S.A.
NIRE 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de agosto de 2015 às 11h00, na
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio
Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação feita nos termos do estatuto
social da Companhia, estando presentes os Srs. Kurt Janos Toth, Maria Carmen
Westerlund Montera, Roberto Lamb, Bruno Campos Barretto e Cláudio José de
Oliveira Magalhães. Presentes, sem direito a voto nas deliberações, os conselheiros
fiscais suplentes Srs. Sebastião Bergamini Junior, Luis Eduardo Frisoni Junior e Ana
Paula de Sousa Soares.
3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Kurt Janos Toth e
secretariados pelo Sr. Roberto Lamb.
4.

ORDEM DO DIA: Proposta de distribuição de dividendos intermediários.

5.
DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e
validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal:
5.1. Dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame da
proposta da Diretoria para distribuição de dividendos intermediários, apreciada e
aprovada pelo Conselho de Administração como segue: “...distribuição de dividendos
intermediários no montante total de R$134.848.625,25, sendo R$0,337431392 por
ação ordinária e R$0,371174531 por ação preferencial, que corresponde a 100% do
lucro líquido ajustado da Companhia no primeiro semestre de 2015. Conforme
apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de junho de 2015, o
lucro líquido é de R$326.401.490,41 e neste montante adiciona-se a realização do
ajuste de avaliação patrimonial no valor de R$31.699.491,88 e subtrai-se o prejuízo
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acumulado em 31 de dezembro de 2014 no montante de R$82.927.697,26, o valor já
destinado a título de dividendos intermediários relativos ao 1º trimestre de 2015 no
valor de R$122.419.610,67 e a parcela destinada à formação da reserva legal no
montante de R$17.905.049,11”. A Administração apresentou, para os Conselhos de
Administração e Fiscal, vários cenários de mercado com premissas conservadoras e
as respectivas projeções de demonstrações de resultados e de fluxos de caixa que
suportaram a proposta de distribuição. O Conselho Fiscal examinou e discutiu as
Demonstrações Financeiras do semestre com representantes da Administração, na
reunião exclusiva do Conselho Fiscal que tratou do assunto.
7.
ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu
a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida,
achada conforme e assinada.
Barueri, 07 de agosto de 2015.
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