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FATO RELEVANTE
A AES Tiete Energia S.A (“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 03.01.2002, e demais
disposições aplicáveis, informa aos seus acionistas e ao mercado o quanto segue:
A AES Brasil firmou com o Itaú Unibanco S.A (“Itaú”), na presente data, Acordo de Investimento por meio do qual
o Itaú subscreverá novas ações preferenciais, a serem emitidas pela holding da AES Brasil detentora dos projetos
de geração de energia eólica e solar em operação na presente data, a Guaimbê Solar Holding S.A. (“Guaimbê
Holding”). Com a subscrição do aumento de capital, no valor de R$ 855 milhões (“Operação”), o Itaú se tornará
acionista da Guaimbê Holding e passará a deter participação equivalente a 19,9% de seu capital social.
A aquisição de participação acionária pelo Itaú na holding de renováveis da AES Brasil reforça sua capacidade de
trazer investidores de qualidade bem como o compromisso do banco com o fomento de geração de energia por
fontes renováveis. Para a AES Brasil, trata-se de uma oportunidade de fomentar seu projeto de crescimento,
direcionando os recursos aportados pelo Itaú para ampliar seu portfólio de projetos de geração de energia
renovável.
Segue abaixo a estrutura da Companhia antes e após o investimento a ser feito pelo Itaú:
Antes da Operação:

Após a Operação:

Ressalta-se que a efetivação da Operação está sujeita, ainda, à satisfação de outras determinadas condições
suspensivas, nos termos do Acordo de Investimento, comuns em operações dessa natureza.
A Companhia irá manter seus acionistas e o mercado em geral informados a respeito dos assuntos objeto da
presente comunicação.
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