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COMUNICADO AO MERCADO
A AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”), em atendimento ao Anexo 30-XXXIII da
instrução da Comissão de Valores Mobiliários número 552, de 9 de outubro de 2014, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral, a seguinte transação com parte relacionada:

Nome das Partes

AES Tietê Energia S.A. e AES Big Sky LLC (“AES
Big Sky”).

Relações com a Companhia

A AES Big Sky é uma empresa sediada nos
Estados Unidos e 100% controlada pela The AES
Corporation.

Data da Operação

24/06/2021

Objeto do Contrato

Prestação
de
serviços
relacionados
à
implementação da estratégia digital (Digital
Transformation) da AES Brasil.

Principais Termos e Condições

Contrato válido por 5 anos, salvo se rescindido
anteriormente, de acordo com as cláusulas
específicas do contrato. O contrato pode ser ainda
renovado automaticamente por um ano, salvo se
qualquer umas das partes comunicar a outra a sua
intenção de não renovar, em um prazo de 90 dias
antes do término do contrato. O contrato, já
considerando tributos incidentes, tem um custo
médio anual de USD 7,8M – entre os anos de 2021
a 2025.

Justificativa pormenorizada das razões pelas
quais a administração da Companhia considera

A Companhia, com o suporte de um terceiro
independente,
a
consultoria

que a transação observou condições comutativas
ou prevê pagamento compensatório adequado

PriceWaterhouseCoopers (PwC), analisou os
serviços prestados e os custos envolvidos,
considerando condições de mercado e as melhores
práticas, e concluiu que a contratação da AES Big
Sky seria apropriada, sob diversos aspectos.

Eventual participação da contraparte, de seus
sócios ou administradores no processo de
decisão da controlada do emissor acerca da
transação ou da negociação da transação como
representantes da Companhia, descrevendo
essas participações

A necessidade de contratação do fornecedor foi
avaliada pelos administradores e representantes
da Companhia e aprovada pelos conselheiros
independentes da Companhia, os quais julgaram
necessários os serviços prestados e a aderência da
parte contratada, quando comparada a outras
eventuais alternativas.

São Paulo, 25 de junho de 2021.
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