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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 13 de fevereiro de 2020, às 10h00.
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

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 13 de fevereiro de 2020, às 10h00 (“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 1 (um) membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

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.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O edital de convocação da Assembleia Geral consta deste Manual e será publicado nas edições
de 14, 15 e 16 de janeiro de 2020 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 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.
A respeito, a Companhia informa que:
a) Apenas os acionistas ordinaristas terão direito de votar na matéria objeto da ordem do dia;
b) Os acionistas detentores de ações preferenciais não terão direito a voto, mas poderão participar
da Assembleia Geral de modo a manifestar seu entendimento sobre o assunto constante da
ordem do dia.

INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL 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
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.
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:
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
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).

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 10h00 do dia 13 de fevereiro de
2020, 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: eleição de 1 (um) membro independente do Conselho
de Administração da Companhia.
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,
recomendamos o depósito na Companhia com antecedência de 72 horas contadas da data da
realização da Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos de representação acima referidos.
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, 14 de janeiro de 2020.*
Julian Jose Nebreda Marquez
Presidente do Conselho de Administração
* O edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será publicado nas edições de 14, 15 e 16 de janeiro
de 2020, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico.

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 a proposta a seguir, a ser deliberada em Assembleia Geral convocada para
o dia 06 de fevereiro de 2020, 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 membro independente do Conselho de Administração
A Companhia é listada no Nível 2 de Governança Corporativa da B3 e busca constantemente adotar
as melhores práticas de governança corporativa. Neste sentido, no mínimo 20% dos membros do
Conselho de Administração da Companhia são conselheiros independentes.
Para o mandato em curso foram eleitos os Srs. Franklin Lee Feder e Erik da Costa Breyer na qualidade
de conselheiros independentes. Entretanto, o Sr. Erik Breyer apresentou carta de renúncia em 07 de
agosto de 2019, de forma que uma das posições está atualmente vaga.
Neste sentido, a AES Holdings Brasil Ltda. (“Acionista Controladora” ou “AES Brasil”) requereu a
convocação da Assembleia Geral Extraordinária para submeter à aprovação dos acionistas a eleição
da Sra. Denise Duarte Damiani, na qualidade de conselheira de administração independente, em
substituição do Sr. Erik Breyer.
A eleição da nova conselheira será submetida para aprovação dos acionistas 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.
Por sua vez, o Conselho de Administração permanecerá sendo composto por 11 (onze) membros e
respectivos suplentes, mantido o mandato dos demais conselheiros.
1.1. Candidata indicada pela Acionista Controladora
A AES Brasil declarou que obteve da candidata por ela indicada a informação de que está em condições
de prestar a declaração de desimpedimento prevista na Instrução CVM nº 367/2002, bem como que
atende os requisitos do cargo nos termos do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança
Corporativa da B3.
As informações sobre a candidata acima indicada, conforme exigido no artigo 10 da Instrução CVM nº
481/2009, constam do Anexo Único ao presente Manual.

1.1. 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
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.
Adicionalmente, é importante ressaltar que o candidato à posição de membro independente do
Conselho de Administração deve atender aos requisitos abaixo listados, conforme o disposto no
Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3, o que deve ser declarado pelo
acionista quando da indicação.
(i)

não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital;

(ii)

não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não
ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade
relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de
ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição);

(iii)

não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do
Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia;

(iv)

não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da
Companhia, em magnitude que implique perda de independência;

(v)

não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo
ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique
perda de independência;

(vi)

não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e

(vii)

não receber outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de
conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos
desta restrição).

Tão logo seja recebida 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.
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.

ANEXO ÚNICO - CANDIDATA INDICADA 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
Candidato a ser indicado pela Acionista Controladora deverá apresentar, até a Assembleia, a
informação abaixo:
NOME

Denise Duarte Damiani

DATA DE NASCIMENTO

01/05/1961

CPF

032.952.628-61

PROFISSÃO

Engenheira

IDADE (ANOS)

58

ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Conselho de Administração

CARGO ELETIVO A SER OCUPADO

Conselheira de administração efetiva e independente

DATA DE ELEIÇÃO PREVISTA

13 de fevereiro de 2020

DATA DE POSSE PREVISTA

14 de fevereiro de 2020

PRAZO DE MANDATO

Assembleia Geral Ordinária de 2020

MANDATOS CONSECUTIVOS

Não há

INDICAÇÃO (SE ELEITO PELO

Sim

CONTROLADOR OU NÃO)
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EM

N/A

REUNIÕES
OUTROS CARGOS OU FUNÇÕES

Não há.

EXERCIDOS NA COMPANHIA
Experiência profissional
Denise Damiani é engenheira de sistemas graduada pela Universidade de São Paulo em 1982, possui
mestrado em administração de empresas (MBA Executive Program) pela Harvard Business School e
pelo International Institute for Management Development (IMD), em 1996 e 2007, respectivamente, com

pós-doutorado em Biologia Cultural pelo Instituto Matriztico Chile. Desde 2000 vem atuando como
conselheira de administração em empresas como ITAU S.A., Accenture, Bain&Co, Brasilata, Química
Amparo, Educando Worldfund, Premix. Em posições executivas exerceu as seguintes funções: (i) sócia
da Accenture de 1996 a 2010; (ii) vice-presidente estatutária da Itautec S/A de 2010 a 2011; e (iii) sócia
da Bain &Co de 2012 a 2015. Atuou também como como CDO (chief diversity officer) da Accenture e
como membro dos comitês de estratégia e inovação das empresas Accenture, Bain&Co, Química
Amparo e Brasilata. É fundadora e diretora estatutária da ONG Mulheres do Brasil e atua também como
professora convidada no curso de empreendedorismo da Universidade de São Paulo. Denise Duarte
Damiani 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.
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. O indicado não tem relação de subordinação, prestação de serviço ou controle com
administradores, controladas ou controladores.

