AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME Nº 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “AES Tietê”)
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 10h00 do dia 29 de janeiro de
2021, por meio exclusivamente eletrônico (“Assembleia Geral”), para deliberar a respeito da seguinte
ordem do dia:
(i)

aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação celebrado entre a Companhia e a
AES Brasil Energia S.A. ("AES Brasil"), que estabelece os termos e condições de
reorganização societária, pela qual as ações de emissão da Companhia serão incorporadas
pela AES Brasil, passando a AES Brasil, em consequência, a deter a totalidade das ações
de emissão da Companhia (“Reorganização”);

(ii)

aprovar a Reorganização com renúncia expressa da instalação do Comitê Independente;

(iii)

autorizar os administradores a subscreverem as novas ações a serem emitidas pela AES
Brasil e praticar demais atos necessários à Reorganização, inclusive o cancelamento
concomitante das ações de emissão da AES Brasil detidas pela AES Tietê, a fim de eliminar
a participação recíproca entre a AES Tietê e a AES Brasil;

(iv)

ratificar a aquisição pela Companhia de quotas representativas de 100% do capital social da
Ventus Holding de Energia Eólica Ltda. (“Holding”) e de ações representativas de 51% do
capital social das sociedades de propósito específico Brasventos Eolo Geradora de Energia
S.A., Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A., Brasventos Miassaba 3 Geradora de
Energia S.A. (coletivamente, “SPE” e, em conjunto com a Holding, “Complexo Ventus”), nos
termos do artigo 256 da Lei de Sociedades por Ações; e

(v)

ratificar a outorga de procuração às SPE para que estas e a Companhia constem, de forma
mútua e recíproca, como procuradores no âmbito dos seguintes Contratos: (a) Contrato de
Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.0795.1, celebrado entre o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) e a Rei dos Ventos 1 em 03 de
outubro de 2012; (b) Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.0796.1,
celebrado entre o BNDES e a Miassaba 3 em 03 de outubro de 2012; e (c) Contrato de
Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.0797.1, celebrado entre o BNDES e a
Rei dos Ventos 3 em 03 de outubro de 2012 (“Contratos de Financiamento”), com poderes
para receber citações, notificações, bem como poderes ad judicia para o foro em geral, com
relação a quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais que contra elas foram
promovidos pelo BNDES em decorrência dos Contratos de Financiamento. A procuração

AES Tietê Energia S.A. | Av. das Nações Unidas, 12.495 – 12º andar | São Paulo - SP - Brasil - CEP 04578-000

deverá viger durante todo o prazo de vigência dos Contratos de Financiamento,
excepcionando-se, para este caso, a previsão constante do §4º do artigo 37 do Estatuto Social
da Companhia, que limita o prazo de duração das procurações a 1 (um) ano.
Informações para participação:
Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão encaminhar à Companhia os
seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii)
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou
em custodia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”); (iii) documentos que comprovem os poderes do representante do acionista
pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos de investimento; e (iv) instrumento de
procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista.
A Assembleia Geral será realizada exclusivamente por meio eletrônico, conforme o previsto na Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 622, de 17 de abril de 2020. Para participação na
Assembleia Geral, os acionistas devem encaminhar à Companhia solicitação de acesso acompanhada
dos documentos citados acima até às 10h00 do dia 27 de janeiro de 2020, por: (i) correio eletrônico, para
o endereço assembleia.aestiete@aes.com; ou (ii) via postal, para a sede da Companhia, localizada no
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 12º andar, Brooklin
Paulista, São Paulo – SP, CEP 04578-000. As informações detalhadas acerca do processo a ser seguido
pelos acionistas para participação e votação constam no Manual dos Acionistas.
Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, inclusive o Manual dos
Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a Assembleia Geral, encontram-se à
disposição dos acionistas para consulta (i) na sede da Companhia e (ii) nas páginas eletrônicas da
Companhia (http://ri.aestiete.com.br/), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores, em
conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e regulamentação da CVM.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
Julian Jose Nebreda Marquez
Presidente do Conselho de Administração
* O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária será publicado nas edições de 29 e 30 de dezembro de 2020 e 05 de
janeiro de 2021 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e de 29, 30 e 31 de dezembro de 2020 no jornal Valor Econômico.
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