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FATO RELEVANTE
A AES Tietê S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da
Lei nº. 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº. 358, de 03.01.2002, e demais
disposições aplicáveis, comunica aos seus acionistas e ao mercado que:

1. Alteração da Política de Divulgação e Manutenção de Sigilo de Informações Relevantes
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, aprovou,
dentre outras matérias, a alteração da “Política de Divulgação e Manutenção de Sigilo de
Informações Relevantes” (“Política de Divulgação”), nos termos da Instrução CVM n.º 547,
de 05.02.2014 para prever a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes, no
mínimo, em um dos seguintes canais de comunicação: (i) jornais de grande circulação
utilizados regularmente para tal fim pela Companhia, ou (ii) um portal de notícias com
página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para
acesso gratuito, a informação em sua integralidade.
De acordo com a alteração realizada na Política de Divulgação, a Companhia passará a
divulgar seus anúncios sobre ato ou fato relevante no portal de notícias na rede mundial
de computadores denominado “Portal Valor RI”, cujo endereço eletrônico na rede mundial
de computadores é http://www.valor.com.br/valor-ri. Além da divulgação no “Portal Valor
RI”, o anúncio sobre ato ou fato relevante também será divulgado nas páginas eletrônicas
(i) da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) por meio do Sistema de Informações
Periódicas e Eventuais (IPE), no dia útil anterior ou no mesmo dia de sua publicação no
portal de notícias, informando-se os respectivos locais e datas de publicação, e (ii) da
Companhia na rede mundial de computadores.
A Política de Divulgação da Companhia está disponível para consulta na página eletrônica
da Companhia e na página eletrônica da CVM. Em atendimento à Instrução CVM n.º 547,
de 05.02.2014, a Companhia reapresentou o formulário cadastral para contemplar o novo
canal de divulgação de ato ou fato relevante constante da Política de Divulgação.

2. Estimativa de compra de energia no mercado de curto prazo
A Companhia divulgou, nesta data, no seu release de resultados econômico-financeiros
relativo ao primeiro trimestre de 2014, bem como atualizou seu Formulário de Referência
com projeções referentes à compra de energia no mercado de curto prazo para o ano de
2014, considerando o percentual estimado médio anual de rebaixamento da garantia
física no Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, baseado em premissas de

despacho térmico médio, preço médio de energia no mercado de curto prazo, alocação de
energia, dentre outros.
Tais projeções foram incluídas na seção 11 do Formulário de Referência e estão
disponíveis no site da CVM em http://www.cvm.gov.br/ e no site da Companhia em
http://ri.aestiete.com.br/.

Barueri, 7 de maio de 2014.
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