AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550

COMUNICADO AO MERCADO
A AES Tietê Energia S.A. (“AES TIETÊ” ou “Companhia”), sociedade por ações, com sede no Município
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar, Torre
Nações Unidas, Bairro Brooklin Paulista, CEP 04578-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
04.128.563/0001-10, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE
35.300.183.550, vem pela presente apresentar os esclarecimentos solicitados por meio do Ofício
131/2019-SAE, transcrito a seguir.
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 14/03/2019, sob o título “AES Tietê pode
retomar captação com ‘follow-on’”, consta, entre outras informações, que:
1.

A geradora de energia AES Tietê retomou as conversas com a Cemig para a aquisição de um
projeto da Renova e deve definir, até sexta-feira, se retoma uma oferta subsequente de ações
(“follow-on”) primária para pagar a compra;

2.

Se a aquisição se confirmar, a AES Tietê quer levantar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões para
quitar a operação e fazer investimento.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 15/03/2019, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.
(...)
Atenciosamente
Ana Lucia da Costa Pereira
Superintedência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda
Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários
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Esclarecimento
Em atenção à consulta supracitada a Companhia informa abaixo os esclarecimentos solicitados para
os itens 1 e 2 assinalados:
A referida notícia tratava de especulação a qual não correspondia a fatos subsequentes que
alterariam a posição da Companhia em relação aos eventos reportados por meio dos Fatos
Relevantes submetidos em 07 de janeiro de 2019 às 08:54 e em 14 de dezembro de 2018 às
20:34, enviados por meio do Sistema Empresas.Net.
Por fim, a AES TIETÊ informa que manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente
informados sobre quaisquer fatos ou deliberações a respeito dos assuntos nos termos da
regulamentação aplicável.
Permanecemos à disposição caso quaisquer esclarecimentos adicionais sejam julgados necessários.

São Paulo, 14 de março de 2019

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores
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