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 Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, sala
individual 2, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460040, 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 1651/2018-SAE/GAE-1, transcrito a seguir.

Ref.: Aplicabilidade do direito de recesso
Prezada Senhora,
Considerando o fato relevante de 04/09/2018, sobre a aquisição da totalidade das
ações representativas do capital social de 5 (cinco) sociedades de propósito específico
(“Operação” e “SPEs”), compondo o Complexo Solar Guaimbê (“Complexo” ou
“Guaimbê”), no qual é informado que a Operação será submetida à aprovação dos
acionistas da Companhia e ensejará o direito de recesso aos titulares de ações que
dissentirem da aquisição, solicitamos informar, até 06/09/2018, conforme disposto no
artigo 256 da Lei 6.404/76, alterada pela Lei nº 10.303/01:
✓ Os acionistas inscritos em que data nos registros da Companhia terão direito a se
dissentirem; e
✓ O prazo e os procedimentos que os acionistas dissidentes deverão adotar para se
manifestarem.
(...)
Atenciosamente
Marcelo Santos Heliodorio
Gerência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda
Variável 1
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
Esclarecimento
Em atenção à consulta supracitada a Companhia informa abaixo os esclarecimentos solicitados:
1. Os acionistas inscritos em que data nos registros da Companhia terão direito a se dissentirem;
Poderão exercer o direito de recesso os acionistas dissidentes titulares de ações da Companhia
na data de publicação do fato relevante que noticiou a aquisição das ações das sociedades de
propósito específico que compõem o Complexo Solar Guaimbê, ou seja, 04 de setembro de 2018.
2. O prazo e os procedimentos que os acionistas dissidentes deverão adotar para se
manifestarem.
O direito de recesso poderá ser exercido em até 30 (trinta) dias contados da data de publicação
da ata da assembleia geral extraordinária da Companhia que deliberar sobre a aquisição
(“Assembleia Geral”). Além da publicação da referida ata a Companhia divulgará Aviso aos
Acionistas informando sobre o início do prazo.
Adicionalmente, quando da convocação da Assembleia Geral a Companhia irá publicar o Manual
do Acionista com todas as informações necessárias e procedimentos a serem adotados pelos
acionistas que decidirem exercer tal direito.
Por fim, a Companhia informa que a convocação para a Assembleia Geral será deliberada pelo
Conselho de Administração em reunião prevista para ser realizada no início de outubro/2018,
ocasião em que será publicado o edital de convocação e Manual do Acionista.
Permanecemos à disposição caso quaisquer esclarecimentos adicionais sejam julgados necessários.

Barueri, 06 de setembro de 2018.

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

