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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA TERCEIRA EMISSÃO
DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM
ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA AES TIETÊ S.A. (“Emissora”),
REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2015

1.
DATA, HORA E LOCAL: No dia 18 de setembro de 2015, às 13:00 horas na sede
da Emissora, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Marcos Penteado
de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Auditório Térreo.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: O Edital de Convocação desta Assembleia Geral
de Debenturistas foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor
Econômico, nas edições dos dias 03, 04 e 05 de setembro de 2015. Presentes: (i) os
representantes da Emissora; (ii) a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários (“Agente Fiduciário”), representante dos Debenturistas; e (iii) os Debenturistas,
representantes de 82,57% (oitenta e dois vírgula cinquenta e sete por cento) das Debêntures
em Circulação, conforme assinaturas da Lista de Presença de Debenturistas, na forma de
Anexo I a esta Ata.
3.
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Paula de Oliveira Quandt,
que convidou o Sr. Bruno Moraes Cavassini para secretariá-la.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberação sobre (i) a anuência prévia para a realização da
incorporação da Emissora por sua acionista controladora, a Companhia Brasiliana de
Energia (“Brasiliana” e, em conjunto com a Emissora, as “Companhias”), com a sua
consequente extinção e sucessão em todos os direitos e obrigações pela Brasiliana, inclusive
todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias decorrentes da Emissão, que será
realizada após a aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, ao
cumprimento de outras condições, como a aprovação prévia por determinados credores das
Companhias.
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5.
DELIBERAÇÕES: Na conformidade da Ordem do Dia, foi deliberado, por 75,90%
(setenta e cinco vírgula noventa por cento) das Debêntures em Circulação:
5.1.
a anuência dos Debenturistas à Incorporação da Emissora pela Brasiliana,
conforme descrita no fato relevante publicado pela Emissora em 03 de junho de 2015
(“Incorporação”) com a consequente não declaração de vencimento antecipado da
Emissão, nos termos da cláusula 7.1, alínea (h) da Escritura de Emissão (conforme
definida abaixo), de forma que a Brasiliana passe a ser sucessora por incorporação da
Emissora, inclusive, com relação a todos os direitos e obrigações decorrentes da
Escritura, sendo certo que a Incorporação somente será realizada após o cumprimento
de determinadas condições suspensivas, conforme descritas no fato relevante publicado
pela Emissora em 03 de junho de 2015, incluindo mas não se limitando à aprovação em
assembleia geral de acionistas das Companhias, a aprovação pela Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, e a aprovação prévia por determinados credores das
Companhias. A aprovação da Incorporação pelos Debenturistas está condicionada ao
pagamento do Waiver Fee, sendo certo que a presente aprovação será válida até
31/03/2016;
5.2.
Em razão da deliberação 5.1 acima, a Emissora efetuará o pagamento do
Waiver Fee proposto até a data da conclusão da Incorporação, no valor equivalente a
1,40% (um inteiro e quarenta por cento), calculado sobre o saldo devedor do valor
nominal unitário das debêntures no dia anterior à data do pagamento;
5.3.
Autorização dos Debenturistas ao Agente Fiduciário a celebrar aditamento ao
Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da AES Tietê S.A.
(“Escritura de Emissão”) para refletir a Incorporação; e
5.4.
O pagamento do Waiver Fee deverá ocorrer mediante a publicação de aviso
aos Debenturistas nos jornais usuais de publicação de Emissora (“Aviso de Pagamento
do Waiver Fee”), com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data prevista para
realização do pagamento. No Aviso de Pagamento do Waiver Fee deverá constar: (a) a
data prevista para realização do pagamento; (b) a prévia do valor a ser pago; e (c)
quaisquer outras informações que a Emissora entenda necessárias à operacionalização
do pagamento do Waiver Fee. A CETIP S.A. – Mercados Organizados e o escriturador
mandatário deverão ser comunicados pela Emissora sobre o pagamento do Waiver Fee
com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data prevista para realização do
pagamento, por meio de envio de correspondência neste sentido

Os termos desta ata foram aprovados pelos debenturistas presentes e conferem com o
original lavrado em livro próprio.
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos,
tendo sido lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos
presentes. Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na
forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos debenturistas, nos
termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações.
Barueri, 18 de setembro de 2015

Ana Paula de Oliveira Quandt
Presidente da Mesa

Bruno Moraes Cavassini
Secretário da Mesa

AES TIETÊ S.A., na qualidade de Emissora:
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PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na
qualidade de Agente Fiduciário dos Debenturistas:
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