Data da atualização das informações: 03/04/2019

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - AES TIETE ENERGIA SA de 25/04/2019
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
A Companha esclarece que os acionistas detentores de ações preferenciais terão direito de voto
na Assembleia Geral Ordinária exclusivamente para eleição do membro do Conselho Fiscal nos
termos do Art. 161, §4º - a, da Lei 6.404/76. Uma vez que a Companhia não recebeu, até a data
de publicação deste Boletim, a indicação de candidatos para esta posição, não foi possível incluir
esta deliberação. Contudo, caso seja recebida indicação, será publicado Comunicado ao Mercado
dando ciência aos acionistas, que poderão exercer o seu voto até a data da Assembleia Geral
Ordinária.
As orientações de preenchimento e entrega deste Boletim foram disponibilizadas no Manual do
Acionista, que pode ser acessado por meio do site de Relações com Investidores da Companhia
(http://ri.aestiete.com.br/) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
As orientações de preenchimento e entrega deste Boletim foram disponibilizadas no Manual do
Acionista, que pode ser acessado por meio do site de Relações com Investidores da Companhia
(http://ri.aestiete.com.br/) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
AES Tietê Energia S.A. - Área de Relações com Investidores
Av. das Nações Unidas, 12.495 - 12º andar, Brooklin Paulista - CEP 04578-000 - São Paulo - SP
assembleia.aestiete@aes.com
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
Itaú Corretora de Valores S.A.
•Não correntistas do Itaú: acessar o site www.itaucorretora.com.br,
•Correntistas do Itaú: acessar o site www.itau.com.br
Dúvidas relacionadas ao serviço do escriturador e ao site da Assembleia Digital:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades).
Horário de atendimento: dias úteis das 9h às 18h.
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Aprovar as contas da administração, as demonstrações contábeis e correspondentes notas
explicativas, relatório dos auditores independentes e o relatório anual da administração, relativos
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Instalação do Conselho Fiscal e fixação do número de membros do Conselho Fiscal: eleição,
pelo voto majoritário, de até 5
(cinco) conselheiros efetivos e respectivos suplentes, observadas as regras sobre o direito de
eleição em separado dos acionistas minoritários e preferencialistas.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3
4. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos
quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Mário Shinzato / Newton Akira Fukumitsu
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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Raimundo Cláudio Batista / Alberto Irazê Ribeiro
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Membro a ser indicado pelo BNDESPAR conforme Acordo de Acionistas / Membro a ser indicado
pelo BNDESPAR conforme Acordo de Acionistas
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Deliberação Simples
5. Proposta da Administração para destinação dos resultados da Companhia, relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 com (i) pagamento do montante de
R$78.616.117,18 a título de dividendos complementares, sendo R$0,03995970351 para cada
ação ordinária e preferencial, equivalente a R$0,19979851755 por unit de emissão da
Companhia, a serem distribuídos aos acionistas titulares de ações da Companhia na data base
de 25 de abril de 2019; e (ii) a retenção de R$8.409.670,29 prevista em orçamento de capital.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

