AES TIETÊ ENERGIA S.A
Companhia Aberta
CNPJ/MF 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550

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 nº 480/2009, conforme alterada, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral a seguinte transação com parte relacionada:

Nome das partes

AES Tietê Energia S.A. e Cemig II, CV (em conjunto, “Partes”).

Relações com a Companhia

A Cemig II, CV, sediada na Holanda, é integralmente detida e controlada pela
The AES Corporation, que, por sua vez, é a controladora indireta da Companhia.

Data da operação

12 de maio de 2021.

Objeto do contrato

Aquisição da totalidade das ações de emissão da AES Brasil Operações
S.A. (“AES Operações”).

Principais termos e condições

O preço de aquisição foi de R$ 40.500.000,00, mediante entrega de Nota
Promissória emitida pela AES Tietê, com prazo de 7 dias e entregue nessa
mesma data. A Nota Promissória será honrada em sua data de vencimento,
pela disponibilidade e remessa de seu valor em dólares dos Estados Unidos
(USD) à taxa de conversão aplicável de tal data, por transferência bancária para
a conta da Cemig II.
O SPA não está sujeito a quaisquer condições suspensivas, motivo pelo qual
passou a produzir efeitos simultaneamente à sua assinatura pelas Partes.
Nesse sentido, em razão da celebração do SPA, a AES Operações passou a
ser uma subsidiária integral da Companhia.

Justificativa pormenorizada das
razões pelas quais a administração
da Companhia considera que a
transação observou condições

A administração da Companhia entende que os termos e condições do SPA
foram definidos em condições comutativas e preveem o pagamento
compensatório pela Companhia à Cemig II, CV, tendo sido contratada a
consultoria PriceWaterHouseCoopers (“PwC”) como parte independente

comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado

responsável pela elaboração do valution das ações de emissão da AES
Operações a serem adquiridas pela Companhia.

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

A Cemig II, CV, seus sócios ou administradores não participaram no processo
de decisão da Companhia acerca da celebração do SPA, uma vez que a decisão
da Companhia consubstancia-se na aprovação, em sede de reunião do
Conselho de Administração da Companhia, exclusivamente pelos membros
independentes do Conselho de Administração, os quais não são sócios ou
administradores da Cemig II, CV. Os demais membros do Conselho de
Administração da Companhia se abstiveram de votar acerca da celebração do
SPA.
Adicionalmente, a Cemig II, CV, seus sócios ou administradores não
participaram da negociação do SPA como representantes da Companhia, uma
vez que a Companhia foi representada por seus Diretores, os quais não são
sócio nem administradores da Cemig II, CV.

São Paulo, 12 de maio de 2021.

AES Tietê Energia S.A.
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Presidente e
Diretora Vice-Presidente de Relações com Investidores

