AES TIETÊ S.A.
NIRE 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2015

1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 25 de fevereiro de 2015, às 11h00,
na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio
Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do
Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Kurt Janos Toth, Maria
Carmen Westerlund Montera, Roberto Lamb e Cláudio José de Oliveira Magalhães.
Presentes, sem direito a voto nas deliberações, por teleconferência, a conselheira
fiscal suplente, Sra. Ana Paula Soares de Sousa e o conselheiro e Sr. Luiz Eduardo
Frisoni Jr.
3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Kurt Janos Toth e
secretariados pelo Sr. Roberto Lamb.
4.
ORDEM DO DIA: 1) Demonstrações contábeis e correspondentes notas
explicativas, destinação do resultado e relatório anual da administração, relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; e 2) Validação do Relatório de
Sustentabilidade GRI relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.
5.
DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e
validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal:
5.1. Examinaram, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais e
estatutárias, as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de
2014 e correspondentes notas explicativas, o relatório anual da administração e o
parecer dos auditores independentes. O Conselho Fiscal registra que acompanhou
durante o exercício de 2014 o trabalho dos auditores independentes, mediante
entrevistas e solicitações de esclarecimentos sobre o entendimento das questões
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contábeis e patrimoniais relevantes da Companhia, em sessões conjuntas com o
Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia e em sessões em separado
com os representantes da auditoria independente. O Conselho Fiscal acompanhou e
discutiu com a Administração da Companhia, ao longo do exercício, as questões
relevantes de gestão e desempenho dos negócios, do planejamento dos investimentos
e da distribuição de resultados, bem como das divulgações para os acionistas, tanto
em sessões conjuntas com o Conselho de Administração, quanto em sessões em
separado com representantes da Diretoria Executiva, conforme o assunto em
discussão. Ao longo do exercício, o Conselho Fiscal questionou a Administração
quanto à efetividade dos controles internos por ela implantados e gerenciados,
recebendo a informação de que os referidos controles são adequados e efetivos,
assegurando a integridade das informações relatadas nas demonstrações contábeis.
Esse procedimento foi complementado por entrevistas realizadas ao longo do
exercício de 2014 em sessões conjuntas com a Administração e em separado com os
responsáveis pela auditoria interna da Companhia. O Conselho Fiscal realizou
também entrevistas com a área de gestão de riscos, sobre o acompanhamento dos
riscos relevantes. Adicionalmente, o Conselho Fiscal indagou sobre o conforto da
auditoria independente com os seus trabalhos de obtenção de evidências a respeito
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis da Companhia.
O Conselho Fiscal, ao longo do exercício, discutiu com a Administração e seus
auditores independentes quanto à eventualidade de as distribuições de dividendos
relativas ao primeiro trimestre e semestre excederem a base de distribuição a ser
verificada ao final do exercício. A Administração informou, e o Conselho Fiscal
verificou, que as decisões de distribuição de dividendos ocorreram conforme a
legislação, o Estatuto Social da Companhia, os poderes delegados pela Assembleia ao
Conselho de Administração, suportadas por pareceres legais externos e revisadas
pelos auditores independentes. Com base nesses trabalhos e evidências, os
conselheiros fiscais opinaram que as demonstrações contábeis e correspondentes
notas explicativas e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2014, aprovados pelo Conselho de Administração, estão
em condições de serem apreciadas pelos acionistas da Companhia, quando da
Assembleia Geral prevista para ocorrer no dia 23 de abril de 2014.
5.1.1. Examinaram e opinaram favoravelmente à proposta da Diretoria, aprovada pelo
Conselho de Administração, e nos termos apresentados pelo Sr. Francisco Jose
Morandi Lopez, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, a
ser submetida à Assembleia Geral para destinação do resultado face à apuração do

Esta página é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho Fiscal da AES Tietê S.A. realizada no dia 25 de fevereiro de 2015.

lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014. A Diretoria relatou
e o Conselho de Administração aprovou lucro no montante total de
R$449.343.577,05, que (i) acrescido de ajuste de avaliação patrimonial, no valor de
R$69.377.435,17; e (ii) acrescido do ajuste decorrente de dividendos e juros sobre
capital próprio declarados e não reclamados pelos acionistas, revertidos em favor da
Companhia, no valor de R$694.544,90, perfaz o montante de R$519.415.557,12. A
Administração propôs a destinação conforme segue:
(i)

O montante de R$254.103.000,00, sendo R$0,635841328 por ação
ordinária e R$0,699425460 por ação preferencial, como dividendos
intermediários à conta do lucro apurado no balanço patrimonial da
Companhia levantado em 31 de março de 2014, deliberado e aprovado
ad referendum da Assembleia Geral, na reunião do Conselho de
Administração realizada em 26 de maio de 2014, pago em 27 de maio de
2014 aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 08
de maio 2014;

(ii)

O montante de R$389.685.662,14, sendo R$0,0975109498 por ação
ordinária e R$1,072620448 por ação preferencial, como dividendos
intermediários à conta do lucro apurado no balanço patrimonial da
Companhia levantado em 30 de junho de 2014, deliberado e aprovado
ad referendum da Assembleia Geral, na reunião do Conselho de
Administração realizada em 06 de agosto de 2014, pago em 25 de
setembro de 2014 aos acionistas titulares de ações da Companhia na
data-base de 06 de agosto de 2014;

(iii)

Nenhuma parcela do lucro líquido será destinada à reserva legal, tendo
em vista que seu o saldo alcançou o limite de 20% do capital social da
Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por
Ações”).

(iv)

Uma vez que a Companhia declarou e pagou, ao longo do exercício social
de 2014, a título de dividendos intermediários imputáveis ao dividendo
mínimo obrigatório, o montante total de R$643.788.662,14,
correspondente a 124% do lucro líquido ajustado, valor superior ao lucro

Esta página é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho Fiscal da AES Tietê S.A. realizada no dia 25 de fevereiro de 2015.

líquido ajustado apurado no exercício social de 2014, a Companhia
registrou, no encerramento do exercício, um prejuízo de
R$124.373.105,02, a ser parcialmente absorvido pela reserva legal de
lucros, nos termos do Parágrafo Único do artigo 189 da Lei das
Sociedades por Ações.
(v)

A reserva legal de lucros registrava o montante de R$41.445.407,76, a
ser utilizado para absorver parte do prejuízo líquido registrado no
encerramento do exercício social de 2014. Dessa forma, a importância
total remanescente do prejuízo líquido no montante de
R$82.927.697,26 será destinada à conta de prejuízos acumulados da
Companhia.

6.
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE O Conselho Fiscal validou o
referido Relatório de Sustentabilidade - GRI da Companhia, relativo ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2014.
7.
ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu
a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida,
achada conforme e assinada.
Barueri, 25 de fevereiro de 2015.
Mesa:
Kurt Janos Toth
Presidente

Roberto Lamb
Secretário
Conselheiros Fiscais:

Kurt Janos Toth

Roberto Lamb

Maria Carmen Westerlund Montera

Cláudio José de Oliveira Magalhães
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