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COMUNICADO AO MERCADO
A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“AES TIETÊ” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4), comunica aos
seus respectivos acionistas e ao mercado em geral, que na presente data, assinou um acordo com o
Estado de São Paulo (“Acordo”) sobre o compromisso de expansão (“Expansão”) de sua capacidade
instalada no Estado, proveniente do Contrato de Compra e Venda de Ações, celebrado em 11.11.99
entre a AES GERASUL EMPREENDIMENTOS LTDA., antecessora da AES TIETÊ, e o Estado de São Paulo
(“Contrato”).
O Contrato previa o compromisso de expansão da capacidade instalada da AES TIETÊ em no mínimo
15% no Estado de São Paulo, equivalente à ampliação no montante de 398 MW.
Aproximadamente 80% já foram cumpridos, considerando: (i) 150 MW com a aquisição do projeto
solar Guaimbê, (ii) 75 MW com a aquisição do projeto solar Boa Hora, comercializado no leilão
realizado em 2015, (iii) 75 MW adicionais provenientes do Projeto AGV Solar comercializado no leilão
realizado em dezembro de 2017, (iv) 10 MW por meio de contrato de compra de longo prazo de
energia provenientes de biomassa de cana de açúcar e (v) 7 MW advindos de pequenas centrais
hidrelétricas (“PCHs”).
O saldo remanescente de 81 MW será cumprido pela Companhia em até 6 anos, contados da
presente data. Uma vez cumprido o total da Expansão, a Companhia estará dispensada do
pagamento de qualquer penalidade por atraso.
Esse Acordo é mais um exemplo do nosso comprometimento em agir ativamente para mitigar os
riscos da Companhia. Com os 150 MW de energia solar que entraram em operação em 2018 e outros
150 MW que entrarão em operação até 2019, conseguimos ampliar o cumprimento para quase 80%
da Expansão assumida quando da privatização da Companhia.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados sobre os
eventos subsequentes.
Barueri, 01 de outubro de 2018.
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