AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550
COMUNICADO AO MERCADO
A AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4), vem pelo presente
apresentar os esclarecimentos solicitados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), por meio
do Ofício nº 127/2020/CVM/SEP/GEA-1, transcrito a seguir.
“Ofício nº 127/2020/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020.
À Senhora
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora de Relações com Investidores de
AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Av. das Nações Unidas, 12.495, 12º andar
Brooklin Paulista, São Paulo – SP
CEP: 04578-000
E-mail: ri.aestiete@aes.com
c/c: emissores@b3.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.
Senhora Diretora,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada em 19.04.2020, na Revista Exame, seção Notícias, sob o
título: “AES Tietê rejeita proposta da Eneva e controladora quer fatia do BNDES”, em que
constam as seguintes afirmações:
... fontes próximas ao tema contaram que, na quinta-feira, o BNDES recebeu sinais de que a
gigante americana AES Corp, dona da Tietê, demonstrou interesse em comprar parte da
participação do banco de fomento na controlada brasileira. Houve uma reunião virtual entre
AES Corp., AES Tietê e BNDES, na qual o tema foi debatido. Esse movimento mataria por
completa qualquer chance de fusão das empresas de energia aqui no país.

Segundo fontes próximas ao tema, a gigante americana estaria disposta a comprar, em
dinheiro, parte do que o BNDES possui na empresa brasileira, dentro do limite que não a
obrigue a fazer uma oferta pública de aquisição para 100% dos investidores minoritários,
devido a aumento de participação.
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia, e,
caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem
como comente outras informações consideradas importantes sobre o tema.
3. Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria: Comunicado
ao Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3, assunto: Notícia
Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício. O atendimento à presente
solicitação de manifestação por meio de Comunicado ao Mercado não exime a eventual
apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato Relevante, nos termos
da Instrução CVM nº 358/02.
4. Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas
atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e na Instrução
CVM nº 608/19, caberá a determinação de aplicação de multa cominatória, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não cumprimento
da exigência contida neste ofício, enviado exclusivamente por e-mail, até 21.04.2020, não
obstante o disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02.”
A respeito, a Companhia esclarece que não tem conhecimento de qualquer informação sobre o
objeto da matéria. Neste sentido, tão logo obtenha do acionista controlador da Companhia, AES
Holdings Brasil Ltda. (AHB), informação a respeito, informará ao mercado na forma da
regulamentação em vigor.

São Paulo, 21 de abril de 2020

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

