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AVISO AOS ACIONISTAS
A AES BRASIL ENERGIA S.A. (“AES Brasil” ou “Companhia”) (B3: AESB3), em continuidade ao fato
relevante divulgado pela AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê”) em 18 de dezembro de 2020, aos fatos
relevantes divulgados pela AES Tietê e pela Companhia em 23 de março de 2021 e ao aviso ao mercado
divulgado pela Companhia, comunica aos seus acionistas que, em 17 de junho de 2021, foi realizado um
leilão de venda de ações ordinárias da Companhia, organizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
por meio do qual foram alienadas 18.428 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Conforme mencionado anteriormente, a Companhia esclarece que as ações alienadas foram oriundas das
frações remanescentes da incorporação das ações de emissão da AES Tietê pela Companhia, deliberado
em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de janeiro de 2021.
O resultado do leilão, no valor total de R$ 263.304,80, já líquido de taxas, sendo equivalente a R$ 14,29
por ação, será disponibilizado aos antigos acionistas da AES Tietê, titulares das frações, nas devidas
proporções, em 02 de julho de 2021.

1.

Instruções quanto ao crédito a ser disponibilizado:
i.

aqueles com ações depositadas no Banco Escriturador da Companhia – o Itaú Unibanco S.A.
(“Itaú-Unibanco”) – e que mantêm os dados cadastrais e bancários atualizados, mediante
crédito a ser efetuado nas contas correntes em Instituição Financeira por eles indicadas. Os
acionistas que não possuírem seus dados atualizados deverão apresentar-se em qualquer
agência Itaú-Unibanco de sua preferência, munidos de CPF, RG e comprovante de residência,
para atualização cadastral e recebimento dos respectivos valores a que têm direito; e

ii.

aos que tiverem ações depositadas na B3, por intermédio das Instituições e/ou Corretoras
que mantêm suas posições em custódia.

2.

Contatos para Atendimento ao Acionista – Os acionistas podem ligar para 3003 9285 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 720 9285 (demais localidades), das 9h às 18h, em dias úteis.
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