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MENSAGEM DA DIRETORA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA COMPANHIA

Prezados Senhores,
Com o objetivo de facilitar e incentivar sua participação, encaminhamos ao conhecimento de V.Sas. o
Manual dos Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”) da AES Tietê
Energia S.A, a ser realizada em 25 de julho de 2019, às 15h00.
Este documento contém todas as informações e instruções necessárias para a participação dos
acionistas, bem como as orientações para o exercício do direito de voto na respectiva Assembleia
Geral.
Em nome da Administração da Companhia, convidamos V.Sas. a comparecer, participar e expressar
suas opiniões na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
Atenciosamente,
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores
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CONVITE

Aos Senhores Acionistas,
A Administração da AES Tietê Energia S.A. (“Companhia” ou “AES Tietê”) vem por meio desta
convidar V.Sas. a participar e expressar suas opiniões na Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada em 25 de julho de 2019, às 15h00 (“Assembleia Geral”).
A Assembleia Geral será realizada na sede da Companhia na Av. das Nações Unidas, nº 12.495, 12º
andar, Brooklin Paulista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04578-000, para examinar, discutir e
votar a seguinte matéria de interesse da Companhia:
(i)

Eleição de 11 (onze) membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho de
Administração em vista da renúncia apresentada pelo conselheiro de administração
Armínio Francisco Borjas Herrera, conforme o disposto no §3º do Art. 141 da Lei 6.404 de
15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).

A Companhia espera que o presente manual (“Manual”) seja útil aos senhores acionistas e incentive
vossa participação na Assembleia Geral.

Atenciosamente,
AES Tietê Energia S.A.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O edital de convocação da Assembleia Geral consta deste Manual e será publicado nas edições
de 25, 26 e 27 de junho de 2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal Valor Econômico.
A Assembleia Geral Extraordinária somente será instalada, em primeira convocação, com a
presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) das ações com direito a voto,
conforme artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações.
Caso não seja possível deliberar em primeira convocação sobre qualquer das matérias objeto
da Assembleia Geral em razão da inexistência do quórum mínimo de instalação conforme acima, será
realizada uma nova convocação para deliberar exclusivamente sobre as matérias em relação às quais
não foi possível a deliberação em primeira convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. A
Assembleia Geral em segunda convocação será instalada com a presença de qualquer número de
acionistas.
A aprovação da matéria a ser apreciada na Assembleia Geral dependerá do voto afirmativo da
maioria absoluta dos acionistas com direito a voto presentes, não se computando os votos em branco,
conforme artigo 129 da Lei das Sociedades por Ações, observada a possibilidade de solicitação de
realização da eleição dos membros do Conselho de Administração por meio do sistema de voto
múltiplo, conforme previsto no artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 165,
de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada (“Instrução CVM nº 165/1991”).
A respeito, a Companhia informa que:
a) Os acionistas ordinaristas terão direito de votar em todas as matérias objeto da ordem do dia,
com exceção da eleição em separado para membros do Conselho de Administração indicados
exclusivamente por acionistas preferencialistas, caso houver;
b) Os acionistas minoritários detentores de ações preferenciais terão direito a voto exclusivamente
na eleição em separado para membro do Conselho de Administração indicado por acionista(s)
detentor(es) desta espécie de ações, caso sejam observados os quóruns mínimos requeridos
por lei para instalação de referida eleição;
c) Para os casos de eleição de membros para o Conselho de Administração, a Lei das Sociedades
por Ações prevê a possibilidade de os acionistas preferencialistas e ordinaristas, não integrantes
do bloco de controle, elegerem seus candidatos, em votação em separado, conforme segue:
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Voto em Separado
Nos termos do Artigo 141, Parágrafos Quarto a Sexto, da Lei das Sociedades por Ações, terão
direito de eleger e destituir um membro do Conselho de Administração, em votação em separado,
excluído o acionista controlador:
(i)

a maioria dos titulares de ações ordinárias que representem, pelo menos, 15% (quinze por
cento) do total das ações ordinárias;

(ii)

a maioria dos titulares de ações preferenciais que representem, no mínimo, 10% (dez por
cento) do capital social; e

(iii)

verificando-se que nem os titulares de ações ordinárias nem os titulares de ações
preferenciais perfizeram o quórum exigido nos itens acima, ser-lhes-á facultado agregar suas
ações para elegerem em conjunto um membro para o Conselho de Administração,
observando-se o quórum de 10% (dez por cento) do capital social;

(iv)

somente poderão eleger ou destituir membros do Conselho de Administração pelo processo
de votação em separado os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da
participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente
anterior à realização da Assembleia Geral.
Voto Múltiplo
Exclusivamente para os casos de eleição de membros para o Conselho de Administração, a

Lei das Sociedades por Ações também prevê a possibilidade de ser adotado processo de voto múltiplo,
conforme segue:
(i) nos termos da Instrução CVM nº 165/1991, conforme alterada pela Instrução CVM nº 282/1998,
o percentual mínimo para requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição de
membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento) do capital votante;
(ii) conforme previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações, essa
faculdade deverá ser exercida pelos acionistas até 48 (quarenta e oito) horas antes da
Assembleia Geral, cabendo à Mesa que dirigir os trabalhos da Assembleia informar
previamente aos acionistas, à vista do “Livro de Presença”, o número de votos necessários
para a eleição de cada membro do Conselho de Administração;
(iii) a votação por processo de voto múltiplo dar-se-á mediante a atribuição a cada ação de tantos
votos quantos sejam os membros do Conselho a serem eleitos, por meio de tal sistema,
podendo o acionista cumular votos em um só candidato ou distribuí-los entre vários. Nesse
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processo, os candidatos serão indicados e eleitos individualmente, com os respectivos nomes
registrados perante a Mesa da Assembleia;
(iv) conforme disposto no Parágrafo Sétimo do Artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações sempre
que, cumulativamente, a eleição do conselho de administração se der pelo processo de voto
múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou preferenciais exercerem a prerrogativa de eleger
conselheiro em votação em separado, será assegurado a acionista ou grupo de acionistas
vinculados por acordo de votos que detenham mais do que 50% (cinquenta por cento) das
ações com direito de voto o direito de eleger conselheiros em número igual ao dos eleitos pelos
demais acionistas, mais um, independentemente do número de conselheiros que, segundo o
estatuto, compuser o órgão.
Para fins de definição da quantidade de posições disponíveis para eleição por meio do processo de
voto múltiplo devem ser desconsideradas as posições de representante dos empregados e, se
atendidos os requisitos legais aplicáveis, as destinadas à eleição por voto em separado.
Importante ressaltar que tanto o voto múltiplo quanto o voto em separado podem ocorrer da mesma
Assembleia Geral. Assim, o acionista titular de ações ordinárias deverá escolher se participa de um ou
outro processo, e poderá, inclusive, utilizar parte de suas ações para votar por voto múltiplo e parte para
votar em votação em separado. Porém, um acionista não pode utilizar uma determinada ação para votar
ao mesmo tempo nos dois processos eletivos.
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INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
Participação Presencial
Como a Assembleia Geral discutirá temas de interesse da Companhia e de seus acionistas,
apenas as pessoas que comprovarem sua qualidade de acionistas - ou de representantes de acionistas
na forma da legislação aplicável - poderão comparecer e participar da Assembleia Geral, nos termos
do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.
Conforme a legislação aplicável, para comprovar a qualidade de acionistas (ou representantes
de acionistas) e participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, V.Sas. deverão apresentar
originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos:
(i)

documento hábil a comprovar sua identidade;

(ii)

comprovante atualizado das ações escriturais de vossa titularidade, expedido pela instituição
financeira depositária ou por agente de custódia; e

(iii) na hipótese de representação do acionista, original ou cópia autenticada da procuração,
devidamente regularizada na forma da lei.
Como documento de identidade, a Companhia aceitará a Carteira de Identidade Registro Geral
(RG), bem como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade
expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da
Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular.
O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos
seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas
Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de
eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa
jurídica, ou (b.ii) outorgar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a
respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira
do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos
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societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente.
Os documentos de representação expedidos no exterior devem ser (i) notarizados por Tabelião
Público; (ii) apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção
de Haia, devem ser legalizados em Consulado Brasileiro; e (iii) registrados no Registro de Títulos e
Documentos, nos termos da legislação em vigor. Tais documentos devem ser vertidos para o português
por meio de tradutor juramentado, sendo dispensada a tradução de documentos em inglês ou espanhol.
Participação por Procuradores
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação
para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos
do artigo 126, §1º da Lei das Sociedades por Ações.
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º do Código Civil, a
procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante
e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos,
contendo o reconhecimento da firma do outorgante.
Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser
representados na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, §1.º da Lei das Sociedades por
Ações; e (ii) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão
da CVM no âmbito do Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04 de novembro de 2014, ser
representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e
segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia,
acionista, advogado ou instituição financeira.
No caso de procuração em língua estrangeira, esta deverá ser acompanhada dos documentos
societários, quando relativa à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato, todos devidamente (i)
vertidos para o português por tradutor juramentado; (ii) notarizados por Tabelião Público; (iii)
apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia,
legalizados em Consulado Brasileiro; e (iv) registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos
termos da legislação em vigor. A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que
tenham sido originalmente lavrados em língua inglesa ou espanhola.
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Para facilitar o início dos trabalhos na Assembleia Geral, a Companhia recomenda que V. Sas.
depositem cópia simples dos documentos acima com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência
da Assembleia Geral. O depósito poderá ser feito por correio ou pessoalmente conforme contato
abaixo:
Área de Relações com Investidores
Av. das Nações Unidas, 12.495 – 12º andar
São Paulo - SP - Brasil - CEP 04578-000
assembleia.aestiete@aes.com e ri.aestiete@aes.com
Ressalta-se que V.Sas. poderão participar da Assembleia Geral ainda que não realizem o
depósito prévio dos documentos, desde que os apresentem na abertura da assembleia geral, em
harmonia com o disposto no §2º do artigo 5º da Instrução CVM nº 481/2009.
Antes de abrirem-se os trabalhos da Assembleia Geral, os acionistas ou os representantes dos
acionistas assinarão o “Livro de Presença”, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem
como a quantidade, espécie e classe das ações de que forem titulares (artigo 127 da Lei das
Sociedades por Ações).
Participação por Voto à Distância
Conforme previsto nos artigos 21-A, alínea “b” da Instrução CVM nº 481/2009, os acionistas da
Companhia também poderão exercer o voto em assembleias gerais por meio de voto a distância, a ser
formalizado em documento denominado “Boletim de Voto a Distância” (“Boletim”), cujo modelo está
disponibilizado no site de Relações com Investidores da Companhia (http://ri.aestiete.com.br/) e da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
O acionista que resolver exercer o seu direito de voto à distância deverá fazê-lo por uma das
opções abaixo descritas:
I – Mediante instruções de voto transmitidas ao escriturador das ações de emissão da
Companhia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações escrituradas
no Banco Itaú S.A. e que não estejam depositadas em depositário central:
O acionista titular de ações que não estejam depositadas em depositário central e que optar
por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio de prestadores de serviços poderá transmitir
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as suas instruções de voto ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia, o Banco Itaú
S.A., observadas as regras por ele determinadas.
Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com o Banco Itaú S.A. por meio dos canais
de atendimento indicados no item 6 do boletim de voto a distância, e verificar os procedimentos por ele
estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os documentos e
informações por ele exigidos.
Nos termos do artigo 21-B da Instrução CVM nº 481/2009, o acionista deverá transmitir as
instruções de preenchimento do boletim ao agente escriturador em até 7 dias antes da data de
realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ou seja, até 18 de julho de 2019 (inclusive),
salvo se prazo diverso for estabelecido pelo agente escriturador.
II – Mediante instruções de voto transmitidas pelos acionistas aos seus respectivos agentes de
custódia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações custodiadas
na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Nesse caso o voto a distância será exercido pelos
acionistas de acordo com os procedimentos adotados por seus agentes de custódia.
O acionista titular de ações depositadas na Central Depositária da B3 que optar por exercer o
seu direito de voto a distância por intermédio de prestadoras de serviços deverá transmitir as suas
instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia (onde estão registradas suas posições
acionárias), observadas as regras por esses determinadas, que, por sua vez, encaminharão tais
manifestações de voto à Central Depositária da B3.
Os acionistas que se enquadrarem neste Item II deverão entrar em contato com os seus
agentes de custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções
de voto por meio do Boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para o exercício
de tal faculdade.
Nos termos do artigo 21-B da Instrução CVM nº 481/2009, o acionista deverá transmitir as
instruções de preenchimento do Boletim para seus agentes de custódia em até 7 dias antes da data de
realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ou seja, até 18.07.2019 (inclusive), salvo
se prazo diverso, sempre anterior a essa data, for estabelecido por seus agentes de custódia.
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A Companhia informa ao acionista que, caso seu respectivo agente de custódia não preste o
serviço de voto a distância, ele terá a opção de enviar seu Boletim e documentos aplicáveis diretamente
à própria Companhia, conforme o item III a seguir.
III – Mediante encaminhamento de sua orientação de voto diretamente à Companhia
Os acionistas poderão ainda, alternativamente aos procedimentos descritos nos itens I e II
acima, enviar seus Boletins diretamente à Companhia. Para tanto, os acionistas deverão acessar a
área de Governança Corporativa do site de Relações com Investidores da Companhia
(http://ri.aestiete.com.br/) ou o site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br),
imprimir o Boletim, preenchê-lo, rubricar todas as páginas e assiná-lo.
Na sequência, deverão encaminhar o Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado,
juntamente com cópia autenticada dos documentos indicados na tabela abaixo, para o seguinte
endereço postal: AES Tietê Energia S.A., Área de Relações com Investidores – Av. das Nações Unidas,
12.495 – 12º andar, São Paulo - SP - Brasil - CEP 04578-000.

Documentação autenticada a ser encaminhada à

Pessoa

Pessoa

Fundo

Companhia juntamente com o Boletim

Física

Jurídica

de Inv.

CPF e Documento de identidade com foto do acionista ou
X

de seu representante legal1
Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e
atualizado2
Documento

que

representantação

comprove

os

poderes

2

Regulamento consolidado e atualizado do
fundo
(1)

de

X

X

X

X

X

X
X

Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro
profissional oficialmente reconhecida.

(2)

Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a política
de voto do fundo de investimentos.
A Companhia exige o reconhecimento de firma dos Boletins emitidos no território brasileiro,

devendo os Boletins emitidos fora do País serem (i) notarizados; e (ii) apostilados ou, caso o país de
emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia, legalizados em Consulado
Brasileiro.
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Observamos que os documentos societários e de representação das pessoas jurídicas e fundos
de investimentos lavrados em língua estrangeira deverão ser objeto de tradução juramentada para a
língua portuguesa. A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido
originalmente lavrados em língua inglesa ou espanhola.
O acionista poderá também, se preferir antecipar o encaminhamento dos documentos à
Companhia, enviar as vias digitalizadas do Boletim e dos documentos acima referidos para o endereço
eletrônico assembleia.aestiete@aes.com. De qualquer modo, é indispensável que a Companhia receba
até o dia 18.07.2019, a via original do Boletim e a cópia autenticada dos demais documentos
encaminhados anteriormente por e-mail pelo acionista.
Em até 3 (três) dias contados do recebimento dos referidos documentos, a Companhia avisará
ao acionista, por meio do endereço eletrônico indicado no item 2.1 do Boletim, a respeito do
recebimento dos documentos e de sua aceitação.
O Boletim recebido pela Companhia que não esteja regularmente preenchido e/ou não esteja
acompanhado dos documentos comprobatórios acima descritos será desconsiderado.
A informação sobre eventual desconsideração do Boletim e dos documentos pertinentes será
enviada pela Companhia ao acionista por meio do endereço eletrônico fornecido no item 2.1 do Boletim,
juntamente com as orientações necessárias à sua retificação. De qualquer modo, o Boletim
eventualmente retificado pelo acionista, bem como a documentação pertinente, também deverão ser
recebidos pela Companhia até o dia 18.07.2019 (inclusive).
Informações Gerais
A Companhia ressalta que:
•

Caso haja divergências entre eventual Boletim recebido diretamente pela Companhia e
instrução de voto coletada pelo agente escriturador (conforme constante no mapa de votação
proveniente do escriturador), para um mesmo número de CPF ou CNPJ, a instrução de voto
do escriturador prevalecerá, de acordo com as disposições do §2° do artigo 21-W da Instrução
CVM nº 481/2009;

•

Conforme determinado pelo artigo 21-S da Instrução CVM nº 481/2009, a Central Depositária
da B3, ao receber as instruções de voto dos acionistas por meio de seus respectivos agentes
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de custódia, desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma
deliberação que tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ;
•

Encerrado o prazo de votação à distância, ou seja, em 18.07.2019, o acionista não poderá
alterar as instruções de voto já enviadas, salvo na Assembleia Geral, presencialmente ou por
procuração, mediante solicitação, explícita, de desconsideração das instruções de voto
enviadas via Boletim, antes da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação;

•

Conforme previsto no artigo 21-X da Instrução CVM n° 481/2009, as instruções de voto a
distância serão consideradas normalmente na hipótese de eventual adiamento da Assembleia
ou caso seja necessária à sua realização em segunda convocação, desde que o eventual
adiamento ou realização em segunda convocação não ultrapassem 30 (trinta) dias da data
inicialmente prevista para sua realização em primeira convocação.
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AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 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. para se reunirem em
assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”) a se realizar às 15h00 do dia 25 de julho de 2019,
na 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, para deliberar
a respeito da seguinte ordem do dia: (i) eleição de 11 (onze) membros efetivos e respectivos
suplentes do Conselho de Administração em vista da renúncia apresentada pelo conselheiro de
administração Armínio Francisco Borjas Herrera, conforme o disposto no §3º do Art. 141 da Lei
6.404/76.
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 6.404/76; (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. Para fins de melhor organização da
Assembleia Geral, recomendamos o depósito na Companhia com antecedência de 72 horas contadas
da data da realização da Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos acima referidos.
O acionista também poderá exercer seu direito de voto por meio do boletim de voto a distância. Neste
caso, até o dia 18 de julho de 2019 (inclusive) o acionista deverá transmitir instruções de voto,
entregando o respectivo boletim de voto a distância: 1) ao escriturador das ações da Companhia; 2)
aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações
depositadas em depositário central; ou 3) diretamente à Companhia. Para informações adicionais,
observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/2009 e os procedimentos descritos no Manual
para Participação na Assembleia Geral disponibilizado pela Companhia.
O percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição da
adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do conselho de administração é de 5%
(cinco por cento).
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Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, inclusive “Manual dos
Acionistas”, contendo as propostas dos administradores para a Assembleia Geral, encontram-se à
disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e 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 nº 6.404/1976 e regulamentação da CVM.
São Paulo, 25 de junho de 2019.*
Julian Jose Nebreda Marquez
Presidente do Conselho de Administração
* O edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será publicado nas edições de 25, 26 e 27 de junho de
2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico.
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Administração da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) submete à apreciação do
Conselho de Administração as propostas a seguir, a serem deliberadas em Assembleia Geral
convocada para o dia 25 de julho de 2019, observadas as normas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações)”, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“IN CVM 481/09”) e do estatuto social da
Companhia:
1. Eleição de membros do Conselho de Administração
O conselheiro de administração efetivo, Sr. Arminio Francisco Borjas Herrera, apresentou carta de
renúncia em 06 de junho de 2019 com efeitos a partir de 25 de julho de 2019.
Nos termos do §3º do Art. 141 da Lei das Sociedades por Ações e, uma vez que a eleição dos atuais
membros do Conselho de Administração foi realizada por meio do processo de voto múltiplo, a renúncia
do Sr. Arminio Francisco Borjas Herrera da posição de conselheiro de administração efetivo importará
na destituição dos demais membros, devendo a Assembleia Geral proceder a nova eleição de todo o
Conselho de Administração.
Os conselheiros de administração serão eleitos na Assembleia Geral para completar o mandato em
curso com término na data da assembleia geral ordinária que deliberar acerca das demonstrações
financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
Uma vez que os novos conselheiros serão eleitos para completar o mandato em curso, o Conselho de
Administração permanecerá sendo composto por 11 (onze) membros e respectivos suplentes, dos
quais 10 (dez) deverão ser eleitos pelos acionistas na Assembleia Geral e 1 (um) será nomeado como
representante dos empregados da Companhia.
1.1. Candidatos indicados pela acionista controladora
Em vistas da renúncia apresentada pelo conselheiro Arminio Borjas a acionista controladora - AES
Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”) encaminhou à Companhia a relação dos indicados para compor o
Conselho de Administração. A proposta considera a manutenção dos atuais membros efetivos (com
exceção do conselheiro Arminio Borjas que foi indicado como conselheiro suplente) e substituição
dos conselheiros suplentes Srs. Carlos Renato Xavier Pompermaier, Bernardo Machado Sacic, José
Ricardo Elbel Simão, Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Camila Abel Correia da Silva, Rodrigo
Sanchez D´Elia e Rogério Jorge pelos Srs. Kleber Jansen Costa, Ricardo Bull Silvarinho, Matthew
Theodore Olive, Arminio Francisco Borjas Herrera, Marcelo Daniel Aicardi, Vicente Javier Giorgio e
Maria Paz Teresa Cerda Herreros, respectivamente.
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Adicionalmente, por força da Cláusula 3.2 do Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado entre a
AES Brasil e a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”) em 31 de dezembro de 2015,
que tem por objeto a definição de regras específicas sobre, entre outras matérias, a indicação de
membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, a BNDESPAR terá o direito de
indicar 01 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia e seu respectivo suplente, a
serem apontados pela Acionista Controladora na Assembleia Geral. A BNDESPAR ainda não
encaminhou à Companhia os dados do candidato mas, tão logo sejam recebidos, será divulgado Aviso
aos Acionistas contendo as informações competentes.
A tabela abaixo demonstra a proposta apresentada pela AES Brasil para substituição dos conselheiros
eleitos pela acionista controladora.
Posição

Atual

Proposto

Efetivo

Julian Jose Nebreda Marquez

Sem alteração

Suplente

Carlos Renato Xavier Pompermaier

Kleber Jansen Costa

Efetivo

Arminio Francisco Borjas Herrera

Charles Lenzi

Suplente

Bernardo Machado Sacic

Ricardo Bull Silvarinho

Efetivo

Manuel Perez Dubuc

Sem alteração

Suplente

José Ricardo Elbel Simão

Matthew Theodore Olive

Efetivo

Francisco Jose Morandi Lopez

Sem alteração

Suplente

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Arminio Francisco Borjas Herrera

Efetivo

Bernerd Raymond Da Santos Ávila

Sem alteração

Suplente

Camila Abel Correia da Silva

Marcelo Daniel Aicardi

Efetivo

Leonardo Eleutério Moreno

Sem alteração

Suplente

Rodrigo Sanchez D´Elia

Vicente Javier Giorgio

Efetivo

Krista Sweigart

Sem alteração

Suplente

Rogério Pereira Jorge

Maria Paz Teresa Cerda Herreros

Efetivo

Franklin Lee Feder (independente)

Sem alteração

Efetivo

Erik da Costa Breyer (independente)

Sem alteração

Efetivo

A ser indicado pela BNDESPAR

A ser indicado pela BNDESPAR

Suplente

A ser indicado pela BNDESPAR

A ser indicado pela BNDESPAR

A AES Brasil declarou que obteve dos candidatos por ela indicados a informação de que eles estão em
condições de prestar a declaração de desimpedimento prevista na Instrução CVM nº 367/2002, bem
como que o indicado para a posição de conselheiro independente confirmou atender os requisitos do
cargo nos termos do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.
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Caso os acionistas minoritários exerçam o direito de eleger membros do Conselho de Administração
em votação em separado, conforme previsto no artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações,
a Acionista Controladora retirará a candidatura de até 2 (dois) nomes por ela indicados.

As informações sobre os candidatos acima indicados, conforme exigido no artigo 10 da Instrução CVM
nº 481/2009, constam do Anexo A ao presente Manual.
Os conselheiros de administração serão eleitos na Assembleia Geral para completar o mandato em
curso com término na data da assembleia geral ordinária que deliberar acerca das demonstrações
financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
1.2. Representante dos empregados no Conselho de Administração
Adicionalmente, conforme §2º do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, é assegurado aos
empregados a indicação de 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente para compor o Conselho de
Administração. Em eleição concluída em 21 de março de 2018 e conforme ratificado pela Assembleia
Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2018, os Srs. Valdeci Goulart e Fabiana Ribeiro Tonon
foram eleitos para integrar o Conselho de Administração até o término do atual mandato, na qualidade
de representantes titular e suplente dos empregados, respectivamente. Isto posto, a Administração
submete à Assembleia Geral a proposta visando ratificar a eleição dos mesmos para que permaneçam
em suas posições até o término do mandato em curso.
1.3. Candidatos indicados por acionistas minoritários preferencialistas

Por meio de correspondência encaminhada à Companhia em 28/06/2019 o acionista Luiz Barsi Filho,
detentor de 0,53% das ações ordinárias, 1,56% das ações preferenciais e 1,16% do total das ações do
de emissão da AES Tietê, indicou os seguintes candidatos para concorrer ao cargo de membro do
Conselho de Administração na vaga previstas no §4º do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações,
destinada à eleição em separado pelos minoritários titulares de ações preferenciais:

Conselheiro Efetivo
Michele da Silva Gonsales Torres

Conselheiro Suplente
Andriei José Beber

As informações relativas aos candidatos foram divulgadas pela Companhia em 02/07/2019 por meio
de Aviso aos Acionistas.
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Conforme exigido no artigo 10 da Instrução CVM nº 481/2009, constam do Anexo E ao presente Manual
as informações recebidas pela Companhia em relação aos candidatos indicados pelos acionistas
minoritários.

Todavia, a Administração esclarece que a adoção do processo de voto em separado deve ser requerida
por acionistas detentores dos percentuais mínimos de participação dispostos no Art. 141, §§ 1º e 4º da
Lei das Sociedades Anônimas. Considerando que o Sr. Luiz Barsi não atende a tal critério este
processo somente será adotado na Assembleia Geral caso haja pedido neste sentido por outros
acionistas de forma a ser atingido um mínimo de 15% das ações ordinárias, 10% das ações
preferenciais ou, não sendo atendido nenhum dos critérios anteriores, 10% do total das ações emitidas
pela Companhia.
1.4. Composição do Conselho de Administração
Uma vez que os novos conselheiros serão eleitos para completar o mandato em curso, o Conselho de
Administração continuará sendo composto por 11 (onze) membros e respectivos suplentes, dos quais
10 (dez) deverão ser eleitos pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e 1 (um)
será nomeado como representante dos empregados da Companhia.
1.5. Indicação de um ou mais candidatos para compor o Conselho de Administração
Os acionistas que desejarem indicar outros candidatos para o Conselho de Administração poderão
notificar a Companhia por escrito informando o nome completo e qualificação do candidato.
Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM n° 367/2002, o acionista que submeter a indicação de
membro do Conselho de Administração deverá, no mesmo ato, apresentar: (i) cópia do instrumento de
declaração de desimpedimento ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em
condições de firmar tal instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e (ii) currículo do candidato
indicado, contendo, no mínimo, sua qualificação, experiência profissional dos últimos 5 anos,
escolaridade, principal atividade profissional que exerce no momento, indicação de quais cargos ocupa
em conselhos de administração, fiscal ou consultivo em outras companhias e as e demais informações
requeridas no artigo 10 da Instrução CVM n° 481/2009.
A declaração de desimpedimento deverá, conforme previsto na Instrução CVM n° 367/2002, ser firmada
em instrumento próprio e conter a declaração do candidato ao Conselho de Administração de que: (i)
não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do
artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou
inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de
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companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii)
atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por
Ações; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e
não tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º
do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.
De acordo com a Instrução CVM n° 367/2002, presume-se ter interesse conflitante com a Companhia
o candidato que: (i) tenha sido eleito por acionista que também tenha elegido conselheiro de
administração em sociedade concorrente; e (ii) mantenha vínculo de subordinação com o acionista que
o elegeu.
Assim que receber a indicação de candidato para membro do Conselho de Administração contendo as
informações mínimas exigidas pela Instrução CVM n° 367/2002, a Companhia divulgará “Aviso aos
Acionistas” informando a respeito da indicação de candidato para membro do Conselho de
Administração. Ademais, caso tal indicação seja recebida até o dia 30 de junho de 2019 e seja
apresentada por acionistas que detenham, pelo menos, 2,5% de determinada espécie de ações, a
Companhia reapresentará o Boletim de Voto a Distância, para nele incluir o nome de novo candidato
ao Conselho de Administração, conforme previsto nos artigos 21-A, §3°, e 21-L, §1º, ambos da
Instrução CVM n° 481/2009.
A despeito dos procedimentos para indicação prévia e divulgação, a indicação de candidato a membro
do Conselho de Administração poderá ser realizada na própria Assembleia Geral pelo acionista ou o
por grupo de acionistas, pessoalmente ou por meio de procurador, desde que apresentados os
documentos e informações requeridos pela legislação acima mencionados.
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ANEXO ÚNICO - CANDIDATOS INDICADOS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 10 da Instrução CVM n° 481/2009 (informações sobre os candidatos indicados para compor o Conselho de Administração e o
Conselho Fiscal na forma dos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência da Companhia)
12.5 / 12.6. Membros do Conselho de Administração da Companhia e respectiva experiência profissional
Candidatos indicados pela Acionista Controladora

Prazo de
mandato

Mandatos
Consecuti
vos

CPF

Profissão

Idade
(anos)

Cargo Eletivo
a ser ocupado

Data de
posse
prevista

Indicação se
foi eleito
pelo
controlador
ou não

Outros
Percentual
cargos e
de
funções
participação
exercidos na
nas reuniões
Companhia

Nome

Data de
Nascimento

Órgão da
Administração

Data de
eleição
prevista

Julian
Jose
Nebreda
Marquez

08/03/1966

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

2

238.866.54850

Advogado

53

Conselheiro de
Administração
Efetivo

26/07/2019

Sim

100%

N/A

Kleber
Jansen
Costa

14/01/1970

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

467479151
(PAS)

Engenheiro

49

Conselheiro de
Administração
Suplente

26/07/2019

Sim

N/A

N/A

Charles
Lenzi

04/04/1959

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

276.937.75072

Engenheiro

60

Conselheiro de
Administração
Efetivo

26/07/2019

Sim

N/A

N/A

Ricardo
Bull
Silvarinho

06/04/1968

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

954.389.63720

Advogado

51

Conselheiro de
Administração
Suplente

26/07/2019

Sim

N/A

N/A
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Manuel
Perez
Dubuc

10/03/1963

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

136153382
(PAS)

Engenheiro

56

Conselheiro de
Administração
Efetivo

26/07/2019

Sim

41%

N/A

Matthew
Theodore
Olive

01/02/1977

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

506349594
(PAS)

Engenheiro

42

Conselheiro de
Administração
Suplente

26/07/2019

Sim

N/A

N/A

12/12/1967

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

2

235.561.19803

Engenheiro

52

Conselheiro de
Administração
Efetivo

26/07/2019

Sim

88%

N/A

07/07/1952

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

2

121593012
(PAS)

Advogado

47

Conselheiro de
Administração
Suplente

26/07/2019

Sim

67%

N/A

21/10/1963

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

3

075971292
(PAS)

Administrad
or de
Empresas

56

Conselheiro de
Administração
Efetivo

26/07/2019

Sim

17%

N/A

Marcelo
Daniel
Aicardi

12/04/1973

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

AAD991642
(PAS)

Contador

46

Conselheiro de
Administração
Suplente

26/07/2019

Sim

N/A

N/A

Leonardo
Eleutério
Moreno

28/02/1979

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

032.628.00651

Administrad
or de
Empresas

40

Conselheiro de
Administração
Efetivo

26/07/2019

Sim

65%

N/A

Vicente
Javier
Giorgio

07/10/1969

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

21022116N
(PAS)

Engenheiro

50

Conselheiro de
Administração
Suplente

26/07/2019

Sim

N/A

N/A

Krista
Sweigart

24/02/1971

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

2

420591802
(PAS)

Advogada

48

Conselheira de
Administração
Efetiva

26/07/2019

Sim

92%

N/A

Maria
Paz
Teresa
Cerda
Herreros

15/10/1969

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

P00512720
(PAS)

Advogada

50

Conselheira de
Administração
Suplente

26/07/2019

Sim

N/A

N/A

Francisco
Jose
Morandi
Lopez
Arminio
Francisco
Borjas
Herrera
Bernerd
Raymond
Da
Santos
Ávila
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Franklin
Lee
Feder

23/03/1951

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

2

668.181.50810

Administrad
or de
Empresas

68

Erik da
Costa
Breyer

14/02/1971

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

955.093.21768

Bacharel
em Direito

48

Valdeci
Goulart

13/05/1965

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

060.442.33812

Matemático

54

Fabiana
Ribeiro
Tonon

26/12/1974

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

200.725.10862

Analista de
Gestão de
Ativos

45

Conselheiro de
Administração
Efetivo
(Independente)
Conselheiro de
Administração
Efetivo
(Independente)
Conselheiro de
Administração
Efetivo
(Empregados)
Conselheira de
Administração
Suplente
(Empregados)

26/07/2019

Sim

92%

N/A

26/07/2019

Sim

89%

N/A

26/07/2019

Sim

100%

N/A

26/07/2019

Sim

0%

Analista de
Gestão de
Ativos

Cargo Eletivo
a ser ocupado

Data de
posse
prevista

Indicação se
foi eleito
pelo
controlador
ou não

Candidatos indicados por acionistas minoritários

Outros
Percentual
cargos e
de
funções
participação
exercidos na
nas reuniões
Companhia

Nome

Data de
Nascimento

Órgão da
Administração

Data de
eleição
prevista

Prazo de
mandato

Mandatos
Consecuti
vos

CPF

Profissão

Idade
(anos)

Michele
da Silva
Gonsales
Torres

25/11/1983

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

324.731.87800

Advogada

35

Conselheira de
Administração
Efetiva

26/07/2019

Não

N/A

N/A

Andrei
José
Beber

18/11/1973

Conselho de
Administração

25/07/20
19

Até AGO
2020

0

014.789.14939

Engenheiro

45

Conselheiro de
Administração
Suplente

26/07/2019

Não

N/A

N/A

24

Currículo dos candidatos indicados pela Acionista Controladora
Julian Jose Nebreda Marquez
Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
Julian Jose Nebreda Marquez é advogado, graduado em Direito pela Universidad Católica Andrés Bello,
em Caracas/Venezuela (1998), com mestrado em Commom Law Studies e Securities and Financial
Regulations pela Georgetown University Law Center nos Estados Unidos da América. Atualmente é: (i)
Presidente da The AES Corporation para América do Sul (companhia aberta com sede nos Estados
Unidos atuante no setor elétrico) desde outubro/2018; (ii) Presidente do Conselho de Administração da
AES Tietê Energia S.A. e Brasiliana Participações S.A. (companhias abertas atuantes no setor elétrico)
e da AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. e AES Elpa S.A. (companhias fechadas) desde abril de
2018; (iii) Presidente do Conselho de Administração da AES Gener S.A. (companhia aberta com sede
no Chile atuante no setor elétrico); e (iv) Membro do Conselho de Administração da Dayton Power and
Light Company, IPALCO Enterprises, INC. e Jemeiwaa Ka`l S.A.S. E.S.P. Nos últimos 5 anos exerceu,
além destas, as seguintes funções: (i) Presidente do Grupo AES Brasil de abril de 2016 a outubro de
2018; (ii) Conselheiro de administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. de
abril/2016 a outubro/2018; (iii) Presidente da unidade de negócios da Europa da The AES Corporation,
sendo responsável pelos negócios na Bulgária, Jordânia, Cazaquistão, Holanda e Reino Unido; e (iv)
adicionalmente, atuou como conselheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (organização
financeira internacional) de julho de 1993 até abril de 1999. Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos
efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.

Kleber Jansen Costa
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Kleber Costa é engenheiro civil graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em
1993 e possui MBA pela Universidade de Warwick (Inglaterra) em 1999. Atualmente é Vice-Presidente
Comercial para América do Sul da The AES Corporation (desde 2018). Nos últimos 5 anos atuou
também como Vice-Presidente Comercial para México, América Central e Caribe da The AES
Corporation e trabalhou por 17 anos em bancos de investimento e empresas de grande porte nos
Estados Unidos tais como Cinergy (atualmente parte da Duke Energy), Lehman Brothers, Citigroup,
Deutsche Bank e Noble Group. Nos últimos 5 anos Kleber não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante
a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse
por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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Charles Lenzi
Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
Charles Lenzi é o atual Presidente Executivo da ABRAGEL – Associação Brasileira de Geração de
Energia Limpa. É graduado em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul - PUCRS em 1981, com especialização em Automação Industrial pela UNICAMP em 1987 e
mestrado em Administração de Empresas pela PUCRS em 2015. Possui MBA em Finanças pela
Universidade de Caxias do Sul (1998) e em Planejamento Estratégico e Gestão de Negócios pela
Fundação Getúlio Vargas (1999). Participou do Global Executive Leadership Retreat da Georgetown
University em 2017 e do Leardership Development Program da Darden Business School na
Universidade de Virgínia em 2006. Em 2007 participou do Programa de Gestão Avançada – PGA da
Fundação Dom Cabral-INSEAD. Em 2016 cursou a formação para Conselheiros de Administração do
IBGC. Nos últimos anos Charles atuou como Diretor Presidente da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta atuante no setor elétrico) de abril/2016 a
dezembro/2018 e Diretor Vice-Presidente da AES Tietê Energia S.A. (companhia aberta atuante no
setor elétrico) de abril/2016 a novembro/17. Adicionalmente, Charles atuou como Diretor Executivo do
Grupo Stefani (de 2008 a 2010) e entre 1998 e 2008 ocupou diversas posições no Grupo AES no Brasil
na Índia e na Venezuela. Charles Lenzi não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação
em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou
comercial qualquer durante os últimos cinco anos.

Ricardo Bull Silvarinho
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Ricardo Bull Silvarinho é advogado graduado pela Universidade Católica de Petrópolis em 1999 e
possui MBA em Gestão pela Universidade Católica de Petrópolis. Ricardo assumiu a Vice-Presidência
de Recursos Humanos da The AES Corporation para a América do Sul em abril 2018. Nos últimos 5
anos, além desta, exerceu as seguintes funções: (i) Diretor Executivo de Recursos Humanos do Grupo
AES Brasil de 2010 a 2015; (ii) Diretor de Recursos Humanos da LATAM Airlines de 2015 a 2016; e (iii)
Diretor Global de Talentos e Desenvolvimento da The AES Corporation de 2016 a 2018.
Adicionalmente, Ricardo é Presidente do Comitê de Remuneração e Pessoas da AES Tietê Energia
S.A. desde junho/2017. Ricardo Bull Silvarinho não tem qualquer condenação criminal, qualquer
condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional
ou comercial.

Manuel Perez Dubuc
Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
Manuel Perez Dubuc é engenheiro eletricista graduado pela Universidad Simón Bolívar (Caracas,
Venezuela), mestre em administração de empresas pelo Instituto de Estudios Superiores de
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Administración - IESA (Caracas, Venezuela) e participou do Programa de Liderança para Executivos
da Universidade da Virginia, Darden School of Business (Estados Unidos da América). Atualmente
exerce a função de Vice-Presidente Global de Novas Soluções de Energia da The AES Corporation
(companhia aberta com sede nos Estados Unidos) desde fevereiro/2018. Nos últimos 5 anos exerceu
também a função de Presidente da Unidade de Negócios do México, América Central e Caribe da The
AES Corporation. Nos últimos 5 anos, Manuel Dubuc não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante
a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse
por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Matthew Theodore Olive
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Matthew Olive é engenheiro civil formado pela Universidade de Illinoi s (Estados Unidos) em 1999 e
possui MBA pela IESE Business School em Barcelona (Espanha) em 2005. Atualmente é VicePresidente de Desenvolvimento da The AES Corporation desde maio/2017. Nos últimos 5 anos
exerceu, além desta, a função de Vice-Presidente de Desenvolvimento da Invenergy em Chicago
(Estados Unidos). Matthew Olive não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em
processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial
qualquer durante os últimos cinco anos.

Francisco Jose Morandi Lopez
Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
Francisco Jose Morandi Lopez é membro efetivo do conselho de administração da Companhia desde
janeiro de 2016. Foi membro suplente do conselho de administração da Companhia Brasiliana de
Energia de abril de 2009 a dezembro de 2015. É bacharel em Engenharia Civil, com Pós-Graduação
em Finanças Corporativas e Mestrado em Administração de Empresas pela Universidade
Metropolitana, em Caracas - Venezuela. Atualmente é: (i) membro do conselho de administração da
AES Elpa S.A. e da Brasiliana Participações S.A. Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as
seguintes funções: (i) membro do Conselho de Administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A. (“Eletropaulo”), companhia aberta, de abril de 2009 à janeiro de 2018; (ii) Diretor
Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia e da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A., companhia aberta, de dezembro de 2014 a setembro de 2017; (iii)
Diretor Geral para América Latina e África, de agosto de 2010 a setembro de 2011; (iv) Diretor Assessor
do Presidente Regional da AES Corporation para América Latina e África, de dezembro de 2008 a julho
de 2010; (v) Diretor Vice-Presidente de Implementação de Estratégia da The AES Corporation de maio
de 2007 até novembro de 2008; e (vi) Diretor Vice-Presidente de Transformação dos Negócios Globais
da The AES Corporation de maio de 2006 até abril de 2007. Francisco Jose Morandi Lopez não tem
qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem
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qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido
ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Arminio Francisco Borjas Herrera
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Armínio Borjas é Diretor Jurídico Regional do grupo AES para a América Latina e foi membro efetivo e
presidente do Conselho de Administração da AES Tietê S.A. (companhia aberta). É diretor do conselho
de administração do C.A. Ron Santa Teresa (companhia aberta atuante no setor de produção,
engarrafamento e distribuição de bebidas alcoólicas). não tem qualquer condenação criminal, qualquer
condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional
ou comercial qualquer durante os últimos cinco anos.

Bernerd Raymond Da Santos Ávila
Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
Bernerd Raymond Da Santos Ávila é membro efetivo do conselho de administração da Companhia
desde janeiro de 2016. É bacharel Cum Laude em Administração de Empresas e Administração Pública
pela Universidad José Maria Vargas, com pós-graduação Cum Laude em Gerência de Negócios e em
Finanças, MBA Cum Laude pela Universidad José Maria Vargas e concluiu o Programa Avançado no
Instituto de Estudios Superiores y de Administración (IESA) em Caracas, bem como o Programa de
Liderança da AES na Darden School of Business – Universidade da Virginia. Atualmente é: (i) Diretor
Vice-Presidente Financeiro do grupo AES na América Latina e África desde julho de 2005; (ii) Diretor
Executivo de Finanças da AES Global Utility, desde outubro de 2011;(iii) Presidente do conselho de
administração da AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.; e (iv) membro do conselho de administração
da AES Tietê Energia S.A., AES Gener S.A. (companhias abertas), Companhia de Alumbrado Electrico
de San Salvador (CAESS), Empresa Electrica de Oriente (EEO), Companhia de Alumbrado Electrico
de Santa Ana, Eletricidad de La Plata (EDELAP), AES Chivor & Cia S.C.A. E.S.P. (companhia aberta),
AES Sonel e Dayton Power & Ligth, companhias cuja principal atividade é a atuação no setor de energia
elétrica. Adicionalmente, foi conselheiro de administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S.A. de abril de 2010 a janeiro de 2018. Possui 25 anos de experiência em finanças
corporativas internacionais no setor de serviços de geração, transmissão e distribuição de energia na
América Latina e, recentemente, na África. Além dessas, também exerceu a posição de: (i) Diretor
Financeiro e Controller da The AES Corporation na Venezuela, El Salvador e Colômbia, de maio de
2000 a junho de 2005. Bernerd Ávila não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em
processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
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Marcelo Aicardi
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Marcelo Aicardi é Contador formado pela Universidad Nacional de Rosario (Argentina) em 1998 e
participou de diversos programas de extensão em liderança, estratégia, finanças, governança
corporativa e gerenciamento de riscos pela Universidade de Chicago, Booth School of Business,
University of Virginia - Darden School of Business e Yale University. Atualmente é Diretor Financeiro
(CFO) da The AES Corporation para a América do Sul desde abril/2018. Nos últimos 5 anos exerceu,
além desta, a posição de Diretor Financeiro (CFO) da Empresa Generadora de Electricidad Haina S.A.
(maior empresa de geração de energia da República Dominicana) de junho/2013 a dezembro/2017.
Matthew Olive não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial
qualquer durante os últimos cinco anos.

Leonardo Eleutério Moreno
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Leonardo Moreno é Diretor Vice-Presidente de Estratégia Corporativa e Investimentos e Diretor VicePresidente de Riscos da AES Corporation (companhia aberta sediada nos EUA). É bacharel em
Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nos últimos cinco anos, além
das posições já destacadas, exerceu o cargo de Diretor Financeiro da unidade estratégica de negócios
da AES na Europa, de Diretor de Fusões e Aquisições e de membro da diretoria da AES Gener.
Leonardo não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou
aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para
a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Vicente Javier Giorgio
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Vicente Javier Giorgio é engenheiro elétrico graduado pela Universidade Tecnológica Universal da
Argentina e possui MBA pela Universidad del CEMA (Argentina). Atualmente exerce a função de VicePresidente de Operações da The AES Corporation para América do Sul desde abril/2019. Nos últimos
5 anos ocupou também as seguintes posições: (i) Presidente da The AES Corporation e Diretor
Presidente (CEO) da AES Gener (companhia chilena atuante no setor elétrico com sede no Chile) de
junho/2016 a abril/2019; (ii) Vice-Presidente de Operações The AES Corporation para Argentina, Chile
e Colômbia desde outubro/2009. Vicente Javier Giorgio não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante
a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse
por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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Krista Sweigart
Membro do Conselho de Administração (Efetiva)
Krista Sweigart é advogada graduada pela Universidade de Direito da Pennsylvania em 1996 e MBA Magna Cum Laude em English and Criminal Justice, pela Universidade de Delaware em 1993.
Atualmente é Diretora de Suporte à Gestão de Operações Globais, Construção e Engenharia da The
AES Corporation desde dezembro de 2014, foi conselheira de administração suplente da Companhia
de janeiro de 2016 a maio de 2017, quando passou a assumir a função de conselheira de administração
efetiva. Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as funções de: (i) Diretora de Suporte à Gestão
de Operações Globais da The AES Corporation, de julho de 2013 a dezembro de 2014; (ii) advogada
sênior da The AES Corporation de fevereiro de 2011 a julho de 2013; e (iii) advogada da The AES
Corporation de novembro de 2006 a fevereiro de 2011. Krista não tem qualquer condenação criminal,
qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade
profissional ou comercial qualquer durante os últimos cinco anos.

Maria Paz Teresa Cerda Herreros
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
María Paz Cerda Herreros é advogada graduada pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade
Católica do Chile em 1993 e é Master in Laws (LL.M.) pela London School of Economics and Political
Science (Inglaterra) em 2003. Atualmente exerce a função de Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos
(General Counsel) da AES Gener S.A. (companhia chilena atuante no setor elétrico) desde
agosto/2018. Nos últimos 5 anos exerceu também as seguintes posições: (i) Advogada no escritório
Bofill Mir & Alvarez Jana de fevereiro/2015 a agosto/2018; (ii) Gerente geral da MPX Chile Holding Ltda.
de junho/2013 a fevereiro/2015. Adicionalmente, é membro do conselho de administração da
Corporación Educacional Alianza Francesa de Santiago – Chile. Maria não esteve sujeita aos efeitos
de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.

Franklin Lee Feder
Membro do Conselho de Administração (Efetivo - Independente)
Franklin Lee Feder é graduado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação
Getúlio Vargas e obteve seu MBA pelo International Institute for Management Development (IMD) em
Lausanne (Suíça). Iniciou sua carreira profissional como consultor da Adela, Technomic, Booz, Allen &
Hamilton — e depois serviu como líder de negócio através de uma relação de mais de vinte anos com
a Alcoa, os últimos dez como CEO Regional para a America Latina e Caribe. Antes deste cargo, atuou
como Diretor Financeiro para a região e, sediado em Nova Iorque, responsável pelo planejamento e
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análise financeira global da companhia. Participa nos EE.UU. dos Conselhos de Administracao da
Minerals Technologies, Inc. e Paccar, Inc., e no Brasil é membro de Conselhos Consultivos ou de
Administração do Instituto Ethos, WRI Brasil (World Resources Institute) Brasil, Sitawi-Finanças para o
Bem, Unigel S.A., Companhia Brasileira de Alumínio-CBA, além de conselheiro de administração
independente da AES Tietê S.A. (companhia aberta).

Erik da Costa Breyer
Membro do Conselho de Administração (Efetivo - Independente)
Erik da Costa Breyer é bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, possui MBA em
Finanças e Mercado de Capitais pela FGV, MBA em Gestão Empresarial e Mestrado em Estratégia
Empresarial pela Fundação Dom Cabral. Nos últimos 5 anos exerceu as seguintes funções: (i)
Conselheiro de administração independente da AES Tietê Energia S.A. (companhia aberta) desde
abril/2018; (ii) Diretor Presidente da Invepar S.A. (companhia aberta) de 2016 a 2019; (ii) Conselheiro
de administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta) de
abril a novembro/2018; (iii) Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com
Investidores da Invepar S.A. de 2015 a 2016; (ii) Diretor Executivo Financeiro - CFO das seguintes
empresas: (a) Neoenergia S.A.; (b) Coelba; (c) Celpe; e (d) Cosern. Erik não possui qualquer
condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente
exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Valdeci Goulart
Membro do Conselho de Administração (Efetivo – Representante dos Empregados)
Valdeci Goulart é bacharel em Matemática graduado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
São José do Rio Pardo – SP e mestrando em Recursos Hídricos pela Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Campinas – UNICAMP. É Coordenador do Centro de
Operações e da Gerência de Gestão da AES Tietê Energia S.A. (companhia aberta). Valdeci Goulart
não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial). Não possui qualquer
condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente
exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Fabiana Ribeiro Tonon
Membro do Conselho de Administração (Suplente – Representante dos Empregados)
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Fabiana Ribeiro Tonon é formada em Gestão em Finanças pelo IESB – Instituto de Ensino Superior de
Bauru e Especialista em Gestão Integrada de Pessoas e Informação pela FIB – Faculdades Integradas
de Bauru. Atua como Analista Administrativa Plena da AES Tietê Energia S.A. (companhia aberta)
desde 2012. Anteriormente exerceu a função de Analista da AES Minas PCH Ltda. de fevereiro de 2008
a julho de 2012. Fabiana Tonon não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em
processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial).
Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é
considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de
1999, conforme alterada.
Currículo dos candidatos indicados por acionistas minoritários
Michele da Silva Gonsales Torres
Membro do Conselho de Administração (Efetiva)
Michele da Silva Gonsales Torres é advogada, especialista em Direito Empresarial pela Universidade
Mackenzie, especialista em Compliance pela LEC – Legal, Ethics & Compliance, membro da Comissão
de Compliance do IASP. Atualmente é sócia do escritório ALFM Advogados. Atuou durante 4 anos
como gerente jurídica de uma construtora de médio porte. Atua com gerenciamento de riscos da
empresa, elaboração de código de conduta e implantação de programa de Compliance; análise,
elaboração e gestão de contratos, elaboração de atos societários; planejamento estratégico jurídico
para estruturação de negócios. Participou dos seguintes cursos: LEC – Legal, Ethics & Compliance Curso de Compliance Anticorrupção Extensivo – concluído em 2017, LEC – Legal, Ethics & Compliance
– Como montar e gerenciar uma área de Compliance – concluído em 2015. Na Fundação Getúlio
Vargas fez os cursos de Direito Imobiliário, Contratos: visão negocial e prática, Tributação no setor de
serviços, Gestão estratégica de negócios – curso de extensão. Graduou-se em Direito pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie, concluída em 2009. É membro suplente do Conselho Fiscal da
CEMIG desde abril de 2018. Não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo
da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara
que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de
abril de 1999, conforme alterada.

Andriei José Beber
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Andriei José Beber é conselheiro de administração certificado pelo IBGC com experiência na área de
finanças, controladoria, estratégia, remuneração e sustentabilidade. Professor, pesquisador e consultor
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da área de gestão e manutenção de infraestrutura, análise de projetos, investimentos e finanças
corporativas. É conselheiro de administração independente da TECNISA desde 2017 e foi conselheiro
de administração independente (suplente) e membro do Comitê de Remuneração da AES Eletropaulo
de 2017 a 2018, envolvido diretamente no realinhamento de políticas de gestão de pessoas em face
da migração para o Novo Mercado. Desde 2006 é professor da Pós-Graduação FGV Management da
Fundação Getúlio Vargas, atuando na área de finanças e métodos quantitativos em todo o Brasil.
Premiado como melhor professor de finanças e métodos quantitativos do Brasil em 2009, 2010, 2013
e 2014. Entre 2010 e 2015 coordenou o Comitê Estratégico e Desenvolvimento Executivo das Centrais
Elétricas de Santa Catarina/CELESC S.A. com envolvimento direto na elaboração de contratos de
gestão e desempenho, conduziu os processos de revisão do regimento do Conselho de Administração
e seus respectivos comitês, implantou o comitê de sustentabilidade coordenando-o durante o seu
período na CELESC. Desde 2004 é professor da Universidade do Vale do Itajaí e coordenador do curso
de pós-graduação em manutenção predial. Responsável pela elaboração, implantação e coordenação
acadêmica do 1º curso de pós-graduação em manutenção predial do país. Foi pesquisador líder do
Centro de Estudos de Manutenção de Infraestrutura Civil e membro do comitê de pesquisa do centro
de ciências tecnológicas da terra e do mar. Professor dos cursos de engenharia civil e de arquitetura
de 1999 a 2003 da Universidade Federal do Rio Grande doo Sul. Pesquisador associado e consultor
atuando no desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Professor do
curso de engenharia civil. Andriei não possui qualquer condenação criminal ou em processo
administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou
comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
12.7 / 12.8 - Composição dos comitês
Não aplicável. A Companhia não está indicando membros para composição dos comitês nesta
Assembleia Geral.

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores.
Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre
administradores da Companhia e controladores diretos ou indiretos da Companhia.
12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Não aplicável. Nenhum dos indicados tem relação de subordinação, prestação de serviço ou controle
com administradores, controladas ou controladores.
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