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 05 DE SETEMBRO DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 05 de setembro 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. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Arminio Francisco Borjas
Herrera, Julian Jose Nebreda Marquez, Francisco Jose Morandi Lopez, Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino,
Vincent Winslow Mathis, Krista Sweigart, Lucio da Silva Santos, Franklin Lee Feder, Cláudio José de
Oliveira Magalhães e Paulo Roberto Robin Carvalho.
3.

M ES A: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e

secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
4.

ORDEM DO DIA: ( i) Proposta de alienação de ações de emissão da Companhia mantidas em

tesouraria; (ii) Ratificação do aumento de capital da controlada Nova Energia Holding S.A.; (iii) Atualização
da Política de Sustentabilidade da Companhia; (iv) Substituição de membro do Comitê de Sustentabilidade
da Companhia; e (v) 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. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pela Sra. Isabela Klemes Taveira, profissional
indicada pela Companhia, a proposta de alienação de ações de emissão da Companhia mantidas em
tesouraria, resultantes do exercício do direito de retirada concedido aos acionistas dissidentes da
deliberação relacionada à aquisição das sociedades que compõem o Complexo Eólico Alto Sertão II,
aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de maio de 2017. Foram
informados de que o direito de retirada foi exercido por acionistas titulares de 36 ações ordinárias, 389
ações preferenciais e 30.314 units, mediante pagamento do valor contábil das ações, sendo
R$0,68974739550 por ação ordinária e/ou preferencial, equivalente a R$3,448736978 por unit, totalizando
R$104.383,15, bem como que tais ações estão registradas em tesouraria, sendo favorável a alienação em

bolsa a valor de mercado. Ato contínuo, autorizaram a publicação, em conjunto com a presente ata, do
Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM 480/09 devidamente preenchido com as informações relativas à
referida alienação. Por fim, fica consignada a retificação do item 5.3 da ata da Reunião do Conselho de
Administração realizada em 05 de julho de 2017 (registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP sob o nº 331.667/17-4 em sessão de 18 de julho de 2017), para constar que o valor relativo ao
exercício do direito de retirada foi pago pela Companhia a conta da reserva de capital.
5.2.

Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez, a

ratificação do aumento de capital da controlada Nova Energia Holding S.A. no montante de até
R$55.000.000,00, relativo à assunção de dívidas das sociedades que compõem o Complexo Eólico Alto
Sertão II pela Companhia.
5. 3. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Marcos Augusto Mesquita Coelho,
profissional indicado pela Companhia, a atualização da Política de Sustentabilidade da Companhia. Foram
informados de que a atualização foi previamente aprovada pelo Comitê de Sustentabilidade para refletir os
direcionadores estratégicos de 2015, em linha com a nova estratégia da Companhia, com apresentação
do detalhamento das alterações propostas.
5.4. Aprovaram, por unanimidade, nos termos a presentados pelo Sr. Marcos Augusto Mesquita Coelho a
eleição, na posição de membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, em substituição do Sr. José
Gerardo Copello pelo Sr. Antônio Carlos de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Carteira de Identidade RG nº 3.086.626.417 (SJS/RS), inscrito no CPF/MF sob o nº
394.083.967-15, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º
andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri,
Estado de São Paulo, CEP 06460-040.
5.5.

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

assuntos: desempenho operacional, comercialização de energia, novos negócios, financeiro, auditoria
interna 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, 05 de setembro de 2017.
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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

30.353

121.657

152.010

Ações em circulação

297.855.032

1.191.616.745

1.489.471.777

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 30.350 ações ordinárias e 121.645 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 destinado 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 15 de setembro de 2017
e 31 de outubro de 2017.

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.

