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COMUNICADO AO MERCADO
A AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”), sociedade por ações, com sede no Município
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar, Torre
Nações Unidas, Bairro Brooklin Paulista, CEP 04578-000, vem pelo presente apresentar os
esclarecimentos solicitados por meio do Ofício 63/2020/CVM/SEP/GEA-1, transcrito a seguir.
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia
Senhora Diretora,
1.

Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, no jornal Valor Econômico, seção Empresas,
sob o título: “AES questiona atuação do BTG na oferta da Eneva”, em que constam as seguintes
afirmações:
Alvo de uma oferta de combinação de negócios feita pela Eneva, a
AES Tietê levantou dúvidas sobre um suposto “conflito de interesse”
na atuação do BTG Pactual diante do caso.
Em carta enviada ao BTG Pactual, à qual o Valor teve acesso, a AES
Tietê questiona o fato de o banco ter coordenado uma oferta de
ações sua no ano passado — tendo tido acesso, portanto, a
informações estratégicas confidenciais sobre a empresa —, ao
mesmo tempo em que detém participação acionária relevante na
Eneva, empresa que já estaria estudando, desde o ano passado, a
proposta de fusão com a AES Tietê. O documento afirma ainda que a
oferta de combinação de negócios teria sido aprovada internamente
na Eneva com votos de conselheiros da empresa que são sócios do
grupo BTG.

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.
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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 11.03.2020, não
obstante o disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02.
Atenciosamente,
Nilza Maria Silva de Oliveira – Gerente da Superintendência de Relações com Empresas, CVM
Esclarecimento
Em atenção à consulta supracitada, a Companhia informa abaixo os esclarecimentos solicitados para
os itens 1 e 2 assinalados:
A Companhia confirma a veracidade dos principais fatos indicados na notícia. O documento em
questão foi enviado ao BTG Pactual, na data de 09 de março de 2020, pelo Presidente do Conselho
de Administração da AES Tietê, Julian Nebreda, no contexto da análise preliminar iniciada pelo
Conselho de Administração, no exercício de seu dever fiduciário, da oferta hostil de aquisição da
Companhia recebida em 01 de março de 2020 da Eneva S.A. A Companhia ainda afirma que o
movimento, usual neste tipo de operação, não foi tratado como e divulgado por meio de Fato
Relevante ao mercado e aos seus acionistas, por ser um documento privado entre as partes e por
não representar ainda nenhuma medida concreta e relevante tomada pela Companhia.
Por fim, a AES Tietê reafirma que manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente
informados sobre quaisquer fatos ou deliberações a respeito do assunto nos termos da
regulamentação aplicável.
Permanecemos à disposição caso quaisquer esclarecimentos adicionais sejam julgados necessários.

São Paulo, 11 de março de 2020

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