AES TIETÊ ENERGIA S.A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 25 DE JULHO DE 2019

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

25 de junho de 2019

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

A Administração da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) submete à apreciação do
Conselho de Administração as propostas a seguir, a serem deliberadas em Assembleia Geral
convocada para o dia 25 de julho de 2019, observadas as normas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações)”, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“IN CVM 481/09”) e do estatuto social da
Companhia:
1. Eleição de membros do Conselho de Administração
O conselheiro de administração efetivo, Sr. Arminio Francisco Borjas Herrera, apresentou carta de
renúncia em 06 de junho de 2019 com efeitos a partir de 25 de julho de 2019.
Nos termos do §3º do Art. 141 da Lei das Sociedades por Ações e, uma vez que a eleição dos atuais
membros do Conselho de Administração foi realizada por meio do processo de voto múltiplo, a renúncia
do Sr. Arminio Francisco Borjas Herrera da posição de conselheiro de administração efetivo importará
na destituição dos demais membros, devendo a Assembleia Geral proceder a nova eleição de todo o
Conselho de Administração.
Os conselheiros de administração serão eleitos na Assembleia Geral para completar o mandato em
curso com término na data da assembleia geral ordinária que deliberar acerca das demonstrações
financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
Uma vez que os novos conselheiros serão eleitos para completar o mandato em curso, o Conselho de
Administração permanecerá sendo composto por 11 (onze) membros e respectivos suplentes, dos
quais 10 (dez) deverão ser eleitos pelos acionistas na Assembleia Geral e 1 (um) será nomeado como
representante dos empregados da Companhia.
1.1. Candidatos indicados pela acionista controladora
Em vistas da renúncia apresentada pelo conselheiro Arminio Borjas a acionista controladora - AES
Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”) encaminhou à Companhia a relação dos indicados para compor o
Conselho de Administração. A proposta considera a manutenção dos atuais membros efetivos (com
exceção do conselheiro Arminio Borjas que foi indicado como conselheiro suplente) e substituição
dos conselheiros suplentes Srs. Carlos Renato Xavier Pompermaier, Bernardo Machado Sacic, José
Ricardo Elbel Simão, Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Camila Abel Correia da Silva, Rodrigo
Sanchez D´Elia e Rogério Jorge pelos Srs. Kleber Jansen Costa, Ricardo Bull Silvarinho, Matthew

Theodore Olive, Arminio Francisco Borjas Herrera, Marcelo Daniel Aicardi, Vicente Javier Giorgio e
Maria Paz Teresa Cerda Herreros, respectivamente.
Adicionalmente, por força da Cláusula 3.2 do Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado entre a
AES Brasil e a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”) em 31 de dezembro de 2015,
que tem por objeto a definição de regras específicas sobre, entre outras matérias, a indicação de
membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, a BNDESPAR terá o direito de
indicar 01 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia e seu respectivo suplente, a
serem apontados pela Acionista Controladora na Assembleia Geral. A BNDESPAR ainda não
encaminhou à Companhia os dados do candidato mas, tão logo sejam recebidos, será divulgado Aviso
aos Acionistas contendo as informações competentes.
A tabela abaixo demonstra a proposta apresentada pela AES Brasil para substituição dos conselheiros
eleitos pela acionista controladora.
Posição

Atual

Proposto

Efetivo

Julian Jose Nebreda Marquez

Sem alteração

Suplente

Carlos Renato Xavier Pompermaier

Kleber Jansen Costa

Efetivo

Arminio Francisco Borjas Herrera

Charles Lenzi

Suplente

Bernardo Machado Sacic

Ricardo Bull Silvarinho

Efetivo

Manuel Perez Dubuc

Sem alteração

Suplente

José Ricardo Elbel Simão

Matthew Theodore Olive

Efetivo

Francisco Jose Morandi Lopez

Sem alteração

Suplente

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Arminio Francisco Borjas Herrera

Efetivo

Bernerd Raymond Da Santos Ávila

Sem alteração

Suplente

Camila Abel Correia da Silva

Marcelo Daniel Aicardi

Efetivo

Leonardo Eleutério Moreno

Sem alteração

Suplente

Rodrigo Sanchez D´Elia

Vicente Javier Giorgio

Efetivo

Krista Sweigart

Sem alteração

Suplente

Rogério Pereira Jorge

Maria Paz Teresa Cerda Herreros

Efetivo

Franklin Lee Feder (independente)

Sem alteração

Efetivo

Erik da Costa Breyer (independente)

Sem alteração

Efetivo

A ser indicado pela BNDESPAR

A ser indicado pela BNDESPAR

Suplente

A ser indicado pela BNDESPAR

A ser indicado pela BNDESPAR

A AES Brasil declarou que obteve dos candidatos por ela indicados a informação de que eles estão em
condições de prestar a declaração de desimpedimento prevista na Instrução CVM nº 367/2002, bem
como que o indicado para a posição de conselheiro independente confirmou atender os requisitos do
cargo nos termos do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.

Caso os acionistas minoritários exerçam o direito de eleger membros do Conselho de Administração
em votação em separado, conforme previsto no artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações,
a Acionista Controladora retirará a candidatura de até 2 (dois) nomes por ela indicados.

As informações sobre os candidatos acima indicados, conforme exigido no artigo 10 da Instrução CVM
nº 481/2009, constam do Anexo A ao presente Manual.
Os conselheiros de administração serão eleitos na Assembleia Geral para completar o mandato em
curso com término na data da assembleia geral ordinária que deliberar acerca das demonstrações
financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
1.2. Representante dos empregados no Conselho de Administração
Adicionalmente, conforme §2º do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, é assegurado aos
empregados a indicação de 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente para compor o Conselho de
Administração. Em eleição concluída em 21 de março de 2018 e conforme ratificado pela Assembleia
Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2018, os Srs. Valdeci Goulart e Fabiana Ribeiro Tonon
foram eleitos para integrar o Conselho de Administração até o término do atual mandato, na qualidade
de representantes titular e suplente dos empregados, respectivamente. Isto posto, a Administração
submete à Assembleia Geral a proposta visando ratificar a eleição dos mesmos para que permaneçam
em suas posições até o término do mandato em curso.
1.3. Composição do Conselho de Administração
Uma vez que os novos conselheiros serão eleitos para completar o mandato em curso, o Conselho de
Administração continuará sendo composto por 11 (onze) membros e respectivos suplentes, dos quais
10 (dez) deverão ser eleitos pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e 1 (um)
será nomeado como representante dos empregados da Companhia.
1.4. Indicação de um ou mais candidatos para compor o Conselho de Administração
Os acionistas que desejarem indicar outros candidatos para o Conselho de Administração poderão
notificar a Companhia por escrito informando o nome completo e qualificação do candidato.
Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM n° 367/2002, o acionista que submeter a indicação de
membro do Conselho de Administração deverá, no mesmo ato, apresentar: (i) cópia do instrumento de
declaração de desimpedimento ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em
condições de firmar tal instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e (ii) currículo do candidato
indicado, contendo, no mínimo, sua qualificação, experiência profissional dos últimos 5 anos,
escolaridade, principal atividade profissional que exerce no momento, indicação de quais cargos ocupa

em conselhos de administração, fiscal ou consultivo em outras companhias e as e demais informações
requeridas no artigo 10 da Instrução CVM n° 481/2009.
A declaração de desimpedimento deverá, conforme previsto na Instrução CVM n° 367/2002, ser firmada
em instrumento próprio e conter a declaração do candidato ao Conselho de Administração de que: (i)
não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do
artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou
inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de
companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii)
atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por
Ações; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e
não tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º
do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.
De acordo com a Instrução CVM n° 367/2002, presume-se ter interesse conflitante com a Companhia
o candidato que: (i) tenha sido eleito por acionista que também tenha elegido conselheiro de
administração em sociedade concorrente; e (ii) mantenha vínculo de subordinação com o acionista que
o elegeu.
Assim que receber a indicação de candidato para membro do Conselho de Administração contendo as
informações mínimas exigidas pela Instrução CVM n° 367/2002, a Companhia divulgará “Aviso aos
Acionistas” informando a respeito da indicação de candidato para membro do Conselho de
Administração. Ademais, caso tal indicação seja recebida até o dia 30 de junho de 2019 e seja
apresentada por acionistas que detenham, pelo menos, 2,5% de determinada espécie de ações, a
Companhia reapresentará o Boletim de Voto a Distância, para nele incluir o nome de novo candidato
ao Conselho de Administração, conforme previsto nos artigos 21-A, §3°, e 21-L, §1º, ambos da
Instrução CVM n° 481/2009.
A despeito dos procedimentos para indicação prévia e divulgação, a indicação de candidato a membro
do Conselho de Administração poderá ser realizada na própria Assembleia Geral pelo acionista ou o
por grupo de acionistas, pessoalmente ou por meio de procurador, desde que apresentados os
documentos e informações requeridos pela legislação acima mencionados.
Atenciosamente,
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

