AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº. 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550

COMUNICADO AO MERCADO

REF: Esclarecimentos sobre o Ofício nº 425/2016/CVM/SEP/GEA-1
Ao Senhor
Francisco José Morandi López
Diretor de Relações com Investidores da
AES TIETE SA
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, torre 2 - 7o. Andar
Bairro Sitio Tamboré – Barueri – SP CEP: 06460-040
Fax: (11) 2195-2285/Telefone: (11) 2195-2308
E-mail: ri.aestiete@aes.com
c/c: emissores@bvmf.com.br; ccarajoinas@bvmf.com.br; apereira@bvmf.com.br

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos sobre notícia

Senhor Diretor,
1.
Reportamo-nos à notícia veiculada em 29.08.2016 no site Infomoney, seção
“Onde Investir”, sob o título: “Credit Suisse se encontra com executivos de companhia e
recomenda "compra" para papel”, em que constam as seguintes afirmações:
A equipe de análise do Credit Suisse elaborou relatório em que atribui recomendação de
Outperform (performance acima da média do mercado) para os papéis da AES Tietê.
Os analistas comentam que se encontraram com um grupo de executivos da companhia na
semana passada, incluindo o CEO (Chief Executive Officer) da AES no Brasil, Julian Nebreda.
No encontro, a direção da empresa apresentou seus planos de fazer o crescimento um dos
componentes do caso de investimento do papel e discutiu os cenários para os negócios
existentes da empresa.
De acordo com os analistas, o plano da AES Tietê é desenvolver novos recursos para a
companhia até 2020, como plantas de hidrelétricas, de modo a dobrar a companhia nesse
período. Para os analistas, essa é uma meta desafiadora, mas eles assumem que a companhia
trabalha em várias frentes para torná-la realidade.
2.
Tendo em vista o exposto, determinamos que V.Sª. esclareça se as notícias
são verídicas, e, se confirmada sua veracidade, deverá explicar os motivos pelos quais
entendeu não se tratar de um fato relevante, assim como comentar outras informações
consideradas importantes sobre o tema.

3.
Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET,
categoria: Comunicado ao Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre Consultas CVM/BOVESPA,
assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício.
4.
Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no
uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei 6.385/76, e
na Instrução CVM Nº 452/07, caberá a determinação de aplicação de multa cominatória, no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não
cumprimento da exigência contida neste ofício, até as 9h30min de 05.09.2016, a contar do
conhecimento do teor deste expediente, enviado exclusivamente por e-mail, não obstante o
disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02.
Atenciosamente,
Nilza Maria Silva de Oliveira - Gerente

Resposta da Companhia: AES Tietê Energia S.A.
À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rua Sete de Setembro, n.º 111 – 33º andar
Rio de Janeiro, RJ
A/C Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 (GEA-1) – Sra. Nilza Maria Silva de Oliveira

A AES Tietê Energia S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Barueri, Estado de São
Paulo, na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 5º andar, sala individual
2, Sitio Tamboré, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.128.563/0001-10, com seu
estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300183550
(“AES Tietê” ou “Companhia”), em resposta ao Ofício nº 425/2016/CVM/SEP/GEA-1, esclarece
que:

O relatório em questão se refere à percepção dos analistas do Banco Credit Suisse a partir de
conversa havida em reunião com o CEO da AES Brasil sobre as expectativas do grupo para os
seus negócios no País, haja vista as suas obrigações de expansão decorrentes do contrato de
concessão, de amplo conhecimento do mercado, e as perspectivas para o setor. A Companhia
informou na ocasião que buscará o crescimento por meio da expansão de sua capacidade
instalada com ênfase em fontes não hidráulicas, tais como eólica, térmica, solar e o
armazenamento de energia, como estratégia de diversificação de seu portfólio.

Esta estratégia de crescimento e de diversificação das fontes foi divulgada pela Companhia tanto
no Formulário de Referência (item 10.9 – Projetos e Estudos), como nos materiais que integraram
a divulgação de resultados do primeiro e segundo trimestres deste ano de 2016, e nas demais

apresentações feitas a analistas do mercado, todas estas disponibilizadas a CVM e no site da
Companhia.

As informações compartilhadas em referida reunião, portanto, não podem e não devem ser
entendidas como guidance ou informação sensível que mereça ser divulgada por meio de fato
relevante, mas sim como compartilhamento de impressões e meras considerações sobre a
expectativa da Companhia em consonância com suas obrigações legais de expansão e projetos
já divulgados e sujeitas, ainda, à obtenção das aprovações necessárias e à própria viabilização
dos projetos. Tal compartilhamento representa a continuidade do que vem sendo praticado nas
últimas teleconferências e tais comentários e opiniões não são guidance da Companhia e não
devem ser considerados como tal.

Cabe, por fim, apontar, corroborando o entendimento da Companhia, que o Credit Suisse
manteve a mesma recomendação de compra das ações da Companhia (“Outperform”) existente
desde 15 de setembro de 2015.

A Companhia reitera seu compromisso de divulgar, oportuna e tempestivamente, todo e qualquer
fato que seja do interesse de seus acionistas, nos termos do artigo 2º da Instrução CVM
358/2002.

Barueri, 02 de setembro de 2016

Francisco Jose Morandi Lopez
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
AES Tietê Energia S.A.

