AES TIETÊ ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.183.550
CNPJ/MF Nº 04.128.563/0001-10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da AES TIETÊ ENERGIA S.A. para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”) a se realizar às 14h00 do dia 15 de agosto de 2016, na sede da
Companhia, localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, nº 939, 5º andar, sala individual 2, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, CEP 06460-040, para deliberar a respeito da seguinte Ordem do Dia: (i) aumento do
capital social da Companhia por meio de subscrição privada no montante de R$154.627.148,50 (cento e
cinquenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta
centavos), em decorrência da capitalização parcial, em proveito da AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”),
nos termos do artigo 7º, caput, da Instrução CVM nº 319/1999, da Reserva Especial de Ágio registrada
pela Companhia, mediante a emissão de 24.081.050 (vinte e quatro milhões, oitenta e um mil e cinquenta)
novas ações ordinárias e 37.036.400 (trinta e sete milhões, trinta e seis mil e quatrocentas) novas ações
preferenciais, idênticas às ações de tais espécies já existentes, nos termos da proposta aprovada pelo
Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 05 de julho de 2016; e (ii)
homologação do Aumento de Capital, com a consequente alteração do disposto no artigo 5º, caput, do
Estatuto Social, para refletir o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar
dividido.
Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias
autenticadas dos 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 6.404/1976; e (iii) instrumento de
procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista.
Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a Companhia recomenda o depósito na sua sede,
com antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da realização da Assembleia Geral, de
cópia simples dos documentos acima referidos.
Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, inclusive os exigidos pelos
artigos 11 e 14 da Instrução CVM n. 481/2009, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na
sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://ri.aestiete.com.br/), da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (http://www.bmfbovespa.com.br) e da
Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores, em
conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/1976 e regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários.
Barueri, 15 de julho de 2016. (*)
Britaldo Pedrosa Soares
Presidente do Conselho de Administração

(*) O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária será publicado nas edições dos dias 15, 16 e 19 de julho de 2016 no
jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e nas edições dos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de julho de 2016, no jornal Valor Econômico.

