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CONVITE

Aos Senhores Acionistas,

A administração da AES Tietê S.A. (“Companhia”), vem, por meio desta, convidar V.Sas. a
participar e expressar suas opiniões na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de dezembro
de 2011 (“assembleia geral extraordinária”).
A assembleia geral extraordinária será realizada na sede da Companhia, localizada
na Rua Lourenço Marques, 158, 2º andar, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04547-100,
às 14h00, para examinar, discutir e votar as seguintes matérias de interesse da Companhia:
(i)

A substituição de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração da

Companhia, sendo 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes.
A Companhia espera que o presente manual (“Manual”) seja útil aos senhores
acionistas e incentive vossa particição na Assembleia Geral.

Atenciosamente,

AES Tietê S.A.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Consoante o artigo 131 da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia deve realizar
assembleia geral, denominada “assembleia geral extraordinária”, para deliberar a respeito
das matérias que não sejam de competência exclusiva da assembleia geral ordinária, como
a seguir: (a) substituição de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração da
Companhia, sendo 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes.
O edital de convocação da assembleia geral extraordinária consta deste Manual e
será publicado nas edições de 7, 8 e 9 de dezembro de 2011, no jornal Diário Oficial do
Estado de São Paulo e nas edições de 7, 8 e 9 de dezembro de 2011, no jornal Valor
Econômico.
Embora todos os acionistas possam comparecer, discutir e opinar, a assembleia
geral extraordinária somente será instalada, em primeira convocação, com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) das ações com direito a voto na
assembleia geral extraordinária, conforme artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações.
Caso a assembleia geral extraordinária não seja instalada em primeira convocação
em razão na inexistência do quorum mínimo de instalação, conforme acima, será realizada
uma nova convocação da assembleia geral extraordinária, com antecedência mínima de 8
(oito) dias. A assembleia geral extraordinária em segunda convocação será instalada com a
presença de qualquer número de acionistas.
A aprovação das matérias a serem apreciadas na assembleia geral extraordinária
dependerá do voto afirmativo da maioria absoluta dos acionistas com direito a voto
presentes, não se computando os votos em branco, conforme artigo 129 da Lei das
Sociedades por Ações.
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INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Como a assembleia geral extraordinária discutirá temas aos interesses da
Companhia e de V.Sas., apenas as pessoas que comprovarem sua qualidade de acionistas
- ou de representantes de acionistas, na forma da legislação aplicável - poderão comparecer
e participar da assembleia geral extraordinária, nos termos do artigo 126 da Lei das
Sociedades por Ações.
Conforme a legislação aplicável, para comprovar a qualidade de acionistas (ou
representantes de acionistas) e participar da assembleia geral extraordinária, V.Sas.
deverão apresentar os seguintes documentos:
(i) documento hábil a comprovar sua identidade;
(ii) comprovante atualizado das ações escriturais de vossa titularidade, expedido pela
instituição financeira depositária ou por agente de custódia; e
(iii) na hipótese de representação do acionista, original ou cópia autenticada da
procuração, devidamente regularizada na forma da lei.
Como documento de identidade, a Companhia aceitará a Carteira de Identidade
Registro Geral (RG), bem como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte,
carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais
expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular.
O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada
dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de
Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) do contrato ou estatuto social;
e (b) do ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral
extraordinária como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) outorgar procuração para que
terceiro represente a acionista pessoa jurídica.
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem ser notarizados por
Tabelião Público, legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado
matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos
termos da legislação em vigor.
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Para facilitar o início dos trabalhos na assembleia geral extraordinária, a Companhia
recomenda que V. Sas. depositem cópia simples dos documentos acima na sede da
Companhia com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da assembleia geral
extraordinária. O depósito poderá ser feito por correio ou serviço de courier conforme
contato abaixo:
Área de Relações com Investidores
Rua Lourenço Marques, 158 - 3º andar
Vila Olímpia, São Paulo, SP, Brasil
CEP 04547-100
Ressalta-se que V.Sas. poderão participar da assembleia geral extraordinária ainda
que não realizem o depósito prévio dos documentos, desde que os apresentem na abertura
da assembleia geral, em harmonia com o disposto no § 2º do artigo 5º da Instrução
Normativa CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009 (“IN CVM 481/09”).
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AES TIETÊ S.A.

CNPJ/MF Nº: 02.998.609/0001-27
NIRE: 35.300.170.555

COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da AES TIETÊ S.A. para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”) a se realizar às 14 horas do dia 22 de
dezembro de 2011, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, 2º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100, para
deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) substituição de 4 (quatro) membros do
Conselho de Administração da Companhia, sendo 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois)
suplentes.
Nos termos da Instrução CVM n.º 165/91, alterada pela Instrução CVM n.º 282/98, o
percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição
da adoção do processo de voto múltiplo na eleição de membros do conselho de
administração é de 5% (cinco por cento).

Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar
originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de
identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do
artigo 126 da Lei n.º 6404/76; e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado
na forma da lei, na hipótese de representação do acionista
Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a Companhia recomenda o
depósito na Companhia, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da data
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da realização da Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos acima referidos.
O documento relativo à matéria a ser discutida na Assembleia Geral, inclusive
“Manual dos Acionistas”, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede
da Companhia e na rede mundial de computadores nas páginas eletrônicas da Companhia
(http://ri.aestiete.com.br), da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros

(http://www.bmfbovespa.com.br)

e

da

Comissão

de

Valores

Mobiliários

(http://www.cvm.gov.br), em conformidade com as disposições da Lei n.º 6.404/76 e
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.
São Paulo, 06 de dezembro de 2011.

Andrew Martin Vesey
Presidente do Conselho de Administração

Obs.: Este edital de convocação será publicado no Jornal Diário Oficial do Estado de São
Paulo nas edições de 7, 8 e 9 de dezembro de 2011 e no Jornal Valor Econômico nas
edições de 7, 8 e 9 de dezembro de 2011.
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ESCLARECIMENTOS SOBRE AS MATÉRIAS A SEREM EXAMINADAS E
DISCUTIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Companhia, com o objetivo de permitir maior compreensão das matérias a serem
discutidas na assembleia geral extraordinária e na convicção que poderão complementar as
informações necessárias para a tomada de decisão consciente, informada e refletida de V.
Sas.,apresenta a Proposta da Companhia a seguir.
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AES TIETÊ S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº: 02.998.609/0001-27
NIRE: 35.300.170.555

PROPOSTA DA COMPANHIA PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Senhores Acionistas:

A AES Tietê S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) submete à apreciação dos
senhores acionistas a proposta a seguir, a ser deliberada em assembleia geral
extraordinária (“Assembleia Geral”), convocada para realizar-se em 22 de dezembro de
2011, observadas a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), a Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009 (“IN CVM
481/09”) e do Estatuto Social.

1. Substituição de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração da
Companhia, sendo 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes.

Tendo em vista as renúncias aos cargos de membros suplentes do Conselho de
Administração da Companhia apresentadas pelos Srs. Jorge Luiz Busato e Roberto Mario
Di Nardo em 21 de novembro de 2011, bem como as renúncias aos cargos de membros
efetivos a serem apresentadas pelos Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera e Luiz Felipe
Afonso Cerón Céron em 21 de dezembro de 2011, será necessária a realização da
Assembleia Geral para substituição dos referidos membros.

Dessa forma, a Companhia, a pedido do acionista controlador, propõe a eleição dos
seguintes membros em substituição aos acima mencionados, para mandato que se
encerrará na data da realização Assembleia Geral Ordinária que examinará as contas da
Companhia do exercício social a findar-se em 31.12.2013:
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(i) Sr. Sidney Simonaggio em substituição ao Sr. Jorge Luiz Busato
(ii) Sr. Marcos Ponce de Leon Arruda em substituição ao Sr. Roberto Mario de Di
Nardo
(iii) Sr. Marco De La Rosa Ascanio em substituição ao Sr. Arminio Francisco
Borjas Herrera
(iv) Sr. Vincent Mathis em substituição ao Sr. Luiz Felipe Afonso Cerón Céron

Os membros eleitos na Assembleia Geral tomarão posse nos respectivos cargos no
dia 23 de dezembro de 2011 para cumprimento do mandato que se encerrará na data da
realização da Assembleia Geral Ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarão
acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de
dezembro de 2013.
Nos termos do artigo 10 da IN CVM 481/09, disponibilizamos aos Acionistas as
informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência no Anexo I da
presente Proposta.

São Paulo, 6 de dezembro de 2011.

Companhia
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ANEXO I

Informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência.
12.6

Dados Cadastrais dos Candidatos ao Conselho de Administração:
Data de
Nascimento

Idade
(anos)

Profissão

CPF (n.º)

Cargo Eletivo a ser
ocupado

Data de
eleição

Data Prevista
para a posse

Prazo de
mandato

Outros cargos ou
funções exercidos
na Companhia

Indicação se foi
eleito pelo
controlador ou
não

Marco De La
Rosa Ascanio

07.05.1968

43

Engenheiro
Elétrico

Não há.

Conselheiro de
Administração
Efetivo

22.12.2011

1º. 01.2012

AGO/2014

Não se aplica

Sim

Vicent Mathis

14.11.1963

48

Bacharel em
Ciência
Política

Não há.

Conselheiro de
Administração
Efetivo

22.12.2011

1º. 01.2012

AGO/2014

Não se aplica

Sim

Sidney
Simonaggio

08.06.1957

54

Engenheiro
008.038.278-90
Elétrico

Conselheiro de
Administração
Suplente

22.12.2011

1º. 01.2012

AGO/2014

Não se aplica

Sim

Marcos Ponce
24.06.1973
de Leon Arruda

38

Economista 033.934.237-46

Conselheiro de
Administração
Suplente

22.12.2011

1º. 01.2012

AGO/2014

Não se aplica

Sim

Nome

12.7.

Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários.

Não aplicável.

12.8.

Administradores

a. currículos dos administradores

Conselho de Administração
Marco De La Rosa Ascanio
Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
Marco De La Rosa Ascanio é Chief Executive Officer da AES Dominicana desde 2007 e
membro efetivo do Conselho de Administração da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia
12

S.A desde abril de 2009. É graduado em Engenharia Elétrica, possui mestrado em Ciências
Políticas pela Universidade Simon Bolívar e em Administração e Negócios pela Universidade
Metropolitana de Caracas/Venezuela. Nos últimos cinco anos, além dessa, exerceu as
seguintes funções: (i) Diretor de Operações da América Latina e Diretor Global de Assuntos
Regulatórios da The AES Corporation, em Arligton na Virgínia (de 2005 a 2007); (ii) VicePresidente Executivo de La Eletricidad, em Caracas na Venezuela; (iii) Membro do conselho de
administração de algumas empresas do setor na América Latina e África, incluindo Sonel EDC,
na Venezuela e nos Camarões; e (iv) Professor na área de “Economia da Energia e Regulação”
na Universidade Central Venezuelana.
Vincent Mathis
Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
Vincent Mathis é Diretor Jurídico de Utilidades Integradas da The AES Corporation desde
outubro de 2011. É bacharel em Economia e Ciências Políticas pela Universidade de Richmond
– Virginia, bem como Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade da Virginia.
Além da indicação para membro efetivo do Conselho de Administração da AES Tietê S.A.,
também foi indicado para membro efetivo do Conselho de Administração da Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta). Nos últimos cinco anos
exerceu, além destas, as seguintes funções: (i) Diretor Jurídico, Região da América do Norte da
The AES Corporation de outubro de 2009 a outubro de 2011; (ii) Vice-Presidente e Diretor
Jurídico Suplente da The AES Corporation de janeiro de 2003 a julho de 2006; e (iii) Diretor
Jurídico e Vice-Presidente Executivo da ContourGlobal LP de julho de 2006 a outubro de 2009.

Sidney Simonaggio
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Sidney Simonaggio é Diretor Executivo de Operações da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo desde abril de 2010. É bacharel em Engenharia Elétrica na
modalidade Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo
- SP, com mestrado sem dissertação na área de Sistema de Potência pela Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo – SP, e também bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS. Além da indicação
para membro suplente do Conselho de Administração da AES Tietê S.A., também foi indicado
para membro efetivo do Conselho de Administração da AES Elpa S.A. (companhia aberta).
Nos últimos 5 anos, além destas, exerceu as seguintes funções: (i) Vice-Presidente
Corporativo de Operações da Rede Energia S.A. (companhia aberta que atua no setor de
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geração, distribuição e transmissão de energia) de agosto de 2007 até abril de 2010; (ii) VicePresidente Executivo da ENERSUL S.A. (companhia aberta que atua no setor de distribuição
de energia) de setembro de 2008 até abril de 2010; (iii) Sócio-Diretor na SIMONAGGIO
Advogados Associados (sociedade de advogados que atua na prestação de serviços jurídicos)
de maio a julho de 2007; e (iv) Presidente na Rio Grande Energia S.A. (companhia aberta que
atua no setor de geração, distribuição e transmissão de energia) de março de 2000 até julho
de 2006.

Marcos Ponce de Leon Arruda
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Marcos Ponce de Leon Arruda é Diretor de Inovação e Serviços de Suporte da AES Brasil
desde junho de 2011. É bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro – RJ, com formação em Master of Business Administration pela Darden Graduate
School of Business Administration da Universidade da Virginia e graduado com distinção no
Diploma Program – Finance pela Universidade da Califórnia em Berkeley Extension. Além da
indicação para membro suplente do Conselho de Administração da AES Tietê S.A., também foi
indicado para: (i) membro suplente do Conselho de Administração da AES Uruguaiana
Empreendimentos S.A.; (ii) membro suplente do Conselho de Administração da Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.; e (iii) membro suplente do Conselho de
Administração da AES Elpa S.A.. Nos últimos cinco anos exerceu, além destas, as seguintes
funções: (i) Diretor de Operações Financeiras e Tesouraria da AES Brasil de março de 2010 a
junho de 2011; (ii) Diretor de Planejamento Estratégico e Previsão Financeira da AES Brasil de
janeiro de 2008 a março de 2010; e (iii) Gerente de Planejamento Financeiro da AES Brasil de
agosto de 2006 a janeiro de 2008.

b.
Condenações criminais, condenações em processo administrativo da
CVM e penas aplicadas e condenações judiciais ou administrativas transitadas
em julgado que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos com qualquer administrador ou membro do conselho fiscal.

Nenhum dos profissionais mencionados no item 12.6. acima esteve sujeito aos efeitos
de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM, e nenhuma condenação transitada em
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julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou
inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Referidos
administradores estão devidamente habilitados para a prática de suas respectivas
atividades profissionais.
12.9.

Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até
o segundo grau entre

a. administradores da Companhia
Não aplicável.

b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas
ou indiretas, da Companhia
Não aplicável.

c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não aplicável.
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não aplicável.

12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia
e:

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, da Companhia
Não aplicável.

b. controlador direto ou indireto da Companhia
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Não aplicável.

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável.
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