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

AVISO AOS ACIONISTAS
A AES Tietê Energia S.A. (“AES Brasil” ou “Companhia”) (B3: TIET11; TIET4; TIET3) comunica que,
por deliberação dos seus Conselheiros, em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data,
foi aprovada a Proposta da Diretoria de distribuição de dividendos intermediários relativos ao 4T20, aos
acionistas da Companhia correspondente ao montante de R$ 7.941.058,27 (sete milhões, novecentos e
quarenta e um mil, cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 0,00397941796 por ação
ordinária e preferencial, equivalente a R$ 0,01989708980 por cada unit de emissão da Companhia.
Os dividendos são isentos de IRRF (imposto de renda retido na fonte), de acordo com o artigo 10 da Lei
n° 9.249/95, e não estão sujeitos à atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de
declaração e a data de seu efetivo pagamento.
O pagamento será realizado em 26 de maio de 2021. A data base para o direito ao recebimento do
dividendo (“record date”) será no dia 01 de março de 2021 e as ações passarão a ser negociadas “exdividendos” a partir de 02 de março de 2021.

1)

Instruções quanto ao crédito do pagamento:

1.1
Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Itaú
Unibanco S.A. (“Itaú-Unibanco”) – Instituição Depositária de Ações, a partir da data de início da distribuição
deste direito.
1.2
Para os acionistas cujos cadastros não contenham a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a
indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os dividendos somente serão creditados a partir do 3º dia
útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do Itaú-Unibanco, que poderá ser
efetuada através de qualquer agência da rede ou através de correspondência dirigida à Superintendência
de Serviços para Empresas – Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707 – 9° andar – Torre
Eudoro Villela – Jabaquara – CEP 04344-902 – São Paulo – SP.
1.3
Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus dividendos creditados conforme
procedimentos adotados pelas Bolsas de Valores.

2)
Contatos para Atendimento ao Acionista – Os acionistas podem ligar para 3003 9285 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 720 9285 (demais localidades), das 9h às 18h, em dias úteis.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.
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