AES Tietê Energia S.A.
NIRE 35.300.183.550
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Mapa Sintético de Voto à Distância

A AES Tietê Energia S.A. (“Companhia”), nos termos do Art. 21-W, §3º da Instrução CVM nº 481 de 17
de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/09”), divulga o mapa sintético de votação,
consolidando os votos recebidos à distância constantes do mapa analítico enviado pelo escriturador e
daquele elaborado pela Companhia com base nos votos por ela recebidos diretamente (“Mapa
Sintético”) para cada item constante do boletim de voto à distância, incluindo as matérias submetidas
à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 25 de abril de 2019.
A Companhia informa, ainda, que não foram recebidas orientações de voto diretamente pela
Companhia.
As informações do Mapa Sintético encontram-se na planilha anexa.

São Paulo, 24 de abril de 2019.

CLARISSA DELLA NINA SADOCK ACCORSI
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE)
25 de abril de 2019

Assembleia Geral Ordinária
Código da

Descrição da Deliberação

Deliberação

1

Voto

Quantidade
de Ações

Aprovar as contas da administração, as demonstrações Abster-se
contábeis e correspondentes notas explicativas, relatório dos
auditores independentes e o relatório anual da administração, Rejeitar

5.663.612
0

relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2018.

Instalação do Conselho Fiscal e fixação do número de

Aprovar

35.518.707

Abster-se

0

Rejeitar

0

Aprovar

41.182.319

Abster-se

0

Rejeitar

0

Aprovar

41.182.319

Abster-se

0

Rejeitar

0

Aprovar

41.182.319

Abster-se

12.568.100

Rejeitar

28.447.828

Aprovar

166.391

membros do Conselho Fiscal: eleição, pelo voto majoritário,
3

de até 5 (cinco) conselheiros efetivos e respectivos
suplentes, observadas as regras sobre o direito de eleição
em separado dos acionistas minoritários e preferencialistas.

Eleição do Conselho Fiscal por candidato.

Mário Shinzato (titular) / Newton Akira Fukumitsu (suplente)
4
Raimundo Cláudio Batista (titular) / Alberto Irazê Ribeiro
(suplente)

Membro a ser indicado pelo BNDESPAR (titular) / Membro a
ser indicado pelo BNDESPAR (suplente)

2

Proposta da Administração para destinação dos resultados
da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de Abster-se

0

dezembro de 2018 com (i) pagamento do montante de
R$78.616.117,18 a título de dividendos complementares,
5

sendo R$0,03995970351 para cada ação ordinária e

Rejeitar

95.629

Aprovar

41.086.690

preferencial, equivalente a R$0,19979851755 por unit de
emissão da Companhia, a serem distribuídos aos acionistas
titulares de ações da Companhia na data base de 25 de abril
de 2019; e (ii) a retenção de R$8.409.670,29 prevista em
orçamento de capital.
Assembleia Geral Extraordinária
Fixação da remuneração global anual dos administradores Abster-se

1

para o exercício social de 2019 em R$8.987.480,77, a título

Rejeitar

10.414.676

Aprovar

32.593.643

de remuneração fixa e variável, incluindo benefícios de
qualquer natureza.

Fixação da remuneração fixa mensal dos membros do Abster-se
Conselho Fiscal para o exercício de 2019 em R$12.450,00
2

0

263.893

Rejeitar

0

Aprovar

42.744.426

para cada conselheiro e R$17.750,00 para o presidente do
Conselho Fiscal, independentemente do número de reuniões
a serem realizadas no mês de competência.

3

