AES TIETÊ ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.183.550
CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 1º de novembro de 2017, às 09h00, na Avenida Dr. Marcos

Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5.º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco
Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040 (“Companhia”).
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da

Companhia, com a presença dos Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Arminio Francisco Borjas Herrera, Julian
Jose Nebreda Marquez, Francisco Jose Morandi Lopez, Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, Airton Ribeiro
de Matos, Krista Sweigart, Luiz Pinguelli Rosa, Franklin Lee Feder, Cláudio José de Oliveira Magalhães e
Paulo Roberto Robin Carvalho.
3.

M ES A: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra.

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
4.

ORDEM DO DIA: (i) Relatório de informações trimestrais relativo ao 3º trimestre de 2017; (ii)

Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio; (iii) Proposta de distribuição de dividendos
intermediários; (iv) Aporte para aumento de capital das controladas Boa Hora 1, Boa Hora 2 e Boa Hora 3;
(v) Postergação do prazo para alienação de ações em tesouraria; e (vi) Panorama dos negócios da
Companhia.
5.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a

presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
5.1.

Analisaram o relatório de informações trimestrais da Companhia referente ao 3° trimestre do

exercício social de 2017 e panorama financeiro, tendo os Srs. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Diretora
Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia e Sérgio Noya, representante da Ernst &
Young Auditores Independentes, prestado os esclarecimentos necessários, sem que tenham sido
registradas pelos conselheiros presentes quaisquer manifestações e/ou ajustes às informações constantes
do referido relatório.
5.2.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pela Sra. Clarissa Della Nina

Sadock Accorsi, o pagamento de juros sobre capital próprio pela Companhia, não imputável ao dividendo
obrigatório, relativo ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017, no valor total de
R$37.243.270,83, com base no patrimônio líquido apurado em 30 de setembro de 2017 e atendendo os
limites fiscais apurados com base no balanço patrimonial levantado na mesma data e nos reflexos
contábeis projetados para 31 de dezembro de 2017, de acordo com o artigo 9º da Lei nº. 9.249 de 26 de
dezembro de 1995, cabendo aos acionistas o valor bruto de R$0,01893129078 por ação ordinária e
preferencial, equivalente a R$0,09465645390 por unit de emissão da Companhia. Os montantes brutos
declarados acima se sujeitam à tributação pelo IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de
15% conforme a legislação em vigor, devendo ser pagos aos acionistas os valores líquidos de impostos,
exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, conforme legislação em vigor, com relação
aos quais não haverá retenção. Os acionistas residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda
ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20%, a que se refere o artigo 24 da Lei n° 9.430 de 27 de
dezembro de 1996, conforme alterada, estarão sujeitos à incidência do IRRF – Imposto de Renda Retido
à alíquota de 25%.
5.2.1.

Terão direito ao recebimento do valor correspondente aos juros sobre capital próprio

aprovados nesta reunião os detentores de ações da Companhia na data-base de 07 de novembro
de 2017. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex juros sobre capital
próprio em 8 de novembro de 2017.
5.2.2.

O pagamento dos juros sobre capital próprio ora aprovado será realizado até 30 de

novembro de 2017. Não será devida qualquer atualização monetária ou remuneração
correspondente entre a presente data e a data do seu efetivo pagamento.
5. 3.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pela Sra. Clarissa Della Nina

Sadock Accorsi, considerando, ainda, o fluxo de caixa corrente da Companhia, a proposta de distribuição
de dividendos intermediários no montante total de R$4.419.145,60, sendo R$0,00224631533 por ação
ordinária e preferencial, equivalente a R$0,01123157665 por cada unit de emissão da Companhia, que
corresponde a 80% do lucro líquido ajustado da Companhia acumulado no 3º trimestre de 2017.
5. 3. 1 . Conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de setembro de
2017, o lucro líquido acumulado é de R$254.922.456,35, neste montante adiciona-se a realização
do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R$42.813.446,83, subtrai-se o montante destinado à
reserva legal no valor de R$9.904.236,53, o montante distribuído no primeiro semestre de 2017 no
total de R$235.721.103,82, totalizando, portanto, um lucro líquido ajustado de R$52.110.562,83 o
qual, subtraído o montante já declarado para fins de distribuição a título de juros sobre o capital
próprio conforme item 5.2, acima, resulta em um saldo de R$14.867.292,00, do qual R$4.419.145,60
serão distribuídos como dividendos intermediários.

5. 3. 2 . A data base para o direito ao recebimento de dividendo (record date) será o dia 07 de
novembro de 2017 e as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos”
a partir do dia 08 de novembro de 2017. Os valores distribuídos a título de dividendos intermediários
estão isentos de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de 1995,
conforme alterada, e seu pagamento será realizado até 30 de novembro de 2017.
5. 4.

Consignar a presença dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Mário Shinzato,

Raimundo Cláudio Batista, Maria Carmen Westerlund Montera, André Eduardo Dantas e Carlos Eduardo
Teixeira Taveiros, durante as apresentações e discussões acerca do relatório de informações trimestrais
da Companhia referente ao 3° trimestre do exercício social de 2017, panorama financeiro e proposta de
distribuição de dividendos intermediários e juros sobre o capital próprio, bem como o recebimento da
opinião favorável do Conselho Fiscal a respeito das referidas propostas.
5.4.1.

A Diretoria da Companhia fica desde já autorizada a tomar todas as providências

necessárias para realizar o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dividendos ora aprovados.
5.5.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelos Srs. Ítalo Tadeu de

Carvalho Freitas Filho, Diretor-Presidente da Companhia, Rodrigo Sanchez D´Elia e Camila Abel Correia
da Silva, profissionais indicados pela Companhia, o aporte para aumento de capital das controladas Boa
Hora 1, Boa Hora 2 e Boa Hora 3 a ser realizado pela Companhia no montante global de até
R$161.000.000,00. Foram informados de que o valor será aportado com a finalidade de financiar a
construção da subestação de energia das controladas. A Diretoria da Companhia fica desde já autorizada
a tomar todas as providências necessárias para realização do aporte mediante aumento do capital das
controladas nos termos aprovados, incluindo a definição dos valores a serem aportados em cada uma das
controladas.
5.6.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pela Sra. Isabela Klemes Taveira,

profissional indicada pela Companhia, a postergação do prazo para alienação de ações em tesouraria
aprovada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 05 de setembro de 2017, passando a
ter como prazo limite o dia 30 de abril de 2018, com a consequente reapresentação do Anexo 30-XXXVI
da Instrução CVM 480/09 nos termos exigidos pela referida Instrução.
5.7.

Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, sendo abordados os seguintes

assuntos: segurança, desempenho operacional, comercialização de energia, novos negócios, financeiro e
jurídico, com destaque para a evolução dos projetos Alto Sertão II e Boa Hora, recentemente adquiridos.

6.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por

encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme
e assinada.
Barueri, 1º de novembro de 2017.
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(Esta página é parte da ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê Energia S.A., realizada em 1º de novembro de 2017.)

ANEXO 30-XXXVI DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480/09
Negociação de Ações de Própria Emissão

1.

Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da operação

A operação tem por objetivo a alienação das ações mantidas em tesouraria, originárias do processo de
exercício do direito de recesso pelos acionistas dissidentes das deliberações da Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 29 de maio de 2017, que aprovou a aquisição das ações
representativas da totalidade do capital social da Nova Energia Holding S.A., titular da totalidade do capital
social da Renova Eólica Participações S.A. que, por sua vez, detém a totalidade das ações do conjunto de
sociedades de propósito especial (“SPEs”) que compõem o complexo eólico Alto Sertão II (“Aquisição”),
considerando que a Aquisição se enquadrou na hipótese descrita no §2º do artigo 256 da Lei 6.404 de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). O recurso obtido na operação
será destinado ao caixa da Companhia, uma vez que o pagamento do preço do reembolso das ações aos
acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada, no montante total de R$104.838,15, foi realizado
a conta da reserva de capital nos termos do §5º do Art. 45 da Lei das Sociedades por Ações.

2.

Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria

Acionista

ON

PN

Total

477.289.199

471.926

477.761.125

Ações em tesouraria

19.703

78.812

98.515

Ações em circulação

297.865.682

1.191.659.590

1.489.525.272

Total

775.174.584

1.192.210.328

1.967.384.912

AES Holdings Brasil
(AES Corp – Controladora)

3.

Info rm a r a qu ant i da d e d e a çõ e s q ue pod e r ão s e r adqu i rid a s ou al ie na da s .

A Companhia poderá alienar até 19.700 ações ordinárias e 78.800 ações preferenciais de sua própria
emissão.

4.

Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a companhia vier

a utilizar, se houver
A Companhia não utilizará instrumentos derivativos na operação.
5.

Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a companhia

e a contraparte das operações
A alienação de ações de emissão da Companhia será realizada por meio de operações em Bolsa de
Valores. Portanto, não existem acordos ou orientações de voto entre a Companhia e contrapartes na
operação.
6.

Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores mobiliários,

informar: (a) o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas (alienadas); e (b) se for
o caso, as razões que justificam a realização de operação a preços mais de 10% (dez por cento)
superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por cento) inferiores, no caso de alienação,
à média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores
Não aplicável, pois a alienação de ações de emissão da Companhia será realizada por meio de operações
em Bolsa de Valores.
7.

Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do controle

acionário ou da estrutura administrativa da sociedade
Não se aplica, tendo em vista que não haverá impacto sobre a composição acionária ou a estrutura
administrativa da sociedade.
8.

Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à

companhia, tal como definida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, fornecer ainda as
informações exigidas pelo art. 8º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009
A alienação de ações de emissão da Companhia será realizada por meio de operações em Bolsa de
Valores, as contrapartes não são conhecidas.
9.

Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso

Os recursos auferidos na operação serão destinados ao caixa da Companhia.
10.

Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas

A Companhia informa que as liquidações das operações serão realizadas entre 03 de novembro de 2017
e 30 de abril de 2018.

11.

Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver

As operações de alienação de ações de emissão da Companhia serão realizadas no pregão da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão, com a intermediação da Itaú Corretora de Valores S.A., sediada na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, parte, em São Paulo (SP), CEP 04538-132.
12.

Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 7º, § 1º, da Instrução

CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015
A Companhia alienará as ações de sua emissão, não sendo necessário recurso para essa operação.
13.

Especificar as razões pelas quais os membros do conselho de administração se sentem

confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das obrigações
assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos
Não aplicável, pois a operação a ser realizada será alienação de ações de emissão da Companhia e não
recompra de ações.

