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FATO RELEVANTE
A AES Tietê Energia (“AES Brasil” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4), 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 de janeiro 2002, e demais disposições aplicáveis, informa aos seus acionistas
e ao mercado em geral que, na presente data, o Conselho de Administração elegeu, por
unanimidade, Clarissa Della Nina Sadock Accorsi como Diretora-Presidente da Companhia,
com efeito a partir do dia 15 de janeiro próximo, quando tomará posse após breve período de
transição.
Com 16 anos de experiência em empresas do grupo AES, Clarissa era, desde 2017, a VicePresidente de Finanças e Relações com Investidores, tendo protagonizado parte importante do
crescimento da Companhia até o momento. A eleição de Clarissa se deu em substituição de
Ítalo Freitas, que aceitou o convite para assumir a vice-presidência de Novos Negócios da AES
na América do Sul.
Ao longo dos cinco anos em que ocupou a posição de diretor-presidente da Companhia, Ítalo
liderou o processo de crescimento e diversificação de fontes de energia no País, agregando
1200 MW em unidades de geração eólicas e solares em três estados, e agora vai coordenar a
estratégia de crescimento da AES na região.
Os Conselheiros desejam grande sucesso à Clarissa e ao Italo em seus novos desafios,
expressando o agradecimento a ambos pelo empenho, dedicação e contribuição à Companhia
nos respectivos papéis desempenhados até aqui, e manifestam seu apoio e confiança no
sucesso de Clarissa à frente da Companhia.
A AES Brasil manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento do
assunto objeto deste Comunicado ao Mercado.
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