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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS

Ficam convocados os senhores acionistas da AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “AES
Tietê”) para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinárias, a serem realizadas
às 09h00 do dia 30 de abril de 2021, (“Assembleias Gerais”), para deliberar a respeito da seguinte
ordem do dia:
A.

Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Contábeis e correspondentes Notas Explicativas, o Relatório Anual do Auditor
Independente e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020; e

(ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2020 e analisar a aprovar o orçamento de capital para o
exercício social de 2021.
B.

Assembleia Geral Extraordinária:
(i)

Deliberar sobre o aumento do capital social para capitalização de lucros, com a alteração
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e

(ii) Deliberar sobre a remuneração global e anual dos administradores referente ao
exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021.
Documentos à disposição dos acionistas
Nos termos do artigo 133 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, os
documentos relativos às matérias a serem discutidas nas Assembleias Gerais encontram-se à
disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, no Município de São Paulo, na
Cidade de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista, CEP
04578-000. Este Edital de Convocação será publicado nas edições de 17, 20 e 23 de abril de 2021
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal [Valor Econômico].
São Paulo, 15 de abril de 2021.
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