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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, vem pelo presente apresentar os esclarecimentos solicitados por
meio do Ofício 523/2020-SLS, transcrito a seguir.
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 27/07/2020, sob o título “BNDES recebe
proposta por 18,5% de ações na AES Tietê”, constam, entre outras informações, que:
1. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) quer bater o martelo
nesta segunda-feira sobre a venda de parte de suas ações na geradora de energia AES Tietê;
2. O Banco preferiu a proposta da americana AES Corp, ao compará-la com a oferta feita pela
brasileira Eneva;
3. A AES apresentou oferta por 18,5% da Tietê, do total de 28,41% detido pelo banco de
fomento por meio da BNDESPAR;
4. O grupo americano, que controla a AES Tietê, também assumiu o compromisso com o banco
de fazer a migração da geradora do Nível 2 para o Novo Mercado. A migração ajudaria a
amenizar parte das críticas recentes recebidas pelo acionista sobre direito dos
preferencialistas da Tietê, sendo que a previsão é que isso aconteça dentro de seis meses.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até às 9h de 28/07/2020, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.
Atenciosamente,
Ana Lucia da Costa Pereira, Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores

Esclarecimento
Em relação às informações acima solicitadas por esta CVM, a Companhia informa que recebeu
correspondência anexa ao Fato Relevante publicado na presente data, comunicando que sua acionista
controladora, AES Holdings Brasil Ltda, sagrou-se vencedora do processo competitivo promovido pela
BNDESPAR para alienação de participação societária detida pela BNDESPAR na Companhia.
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Informamos que solicitaremos ao acionista controlador mais informações sobre o teor e voltaremos a V.Sas.
tão logo este se manifeste.
Sendo o que nos cumpria esclarecer, a Companhia permanece à disposição caso quaisquer esclarecimentos
adicionais sejam julgados necessários e seguirá mantendo o mercado informado.
São Paulo, 28 de julho de 2020

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