AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
NIRE nº 35.300.183.550
CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10

AVISO AOS ACIONISTAS
A AES Tietê Energia S.A. (“Companhia”), dando continuidade às informações divulgadas no
Aviso aos Acionistas datado de 15 de agosto de 2016 (“Aviso aos Acionistas”), comunica
que em 21 de setembro de 2016 encerrou-se o prazo de exercício do direito de preferência
para subscrição de ações e units relativas ao aumento de capital da Companhia (“Aumento
de Capital”), por meio de subscrição privada, aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 15 de agosto de 2016.
Conforme informado no Aviso aos Acionistas, todas as novas ações emitidas no Aumento
de Capital foram atribuídas à AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”), nos termos do artigo
7º, caput, da Instrução CVM n. 319/1999, sem prejuízo do direito de preferência
assegurado aos demais acionistas da Companhia. Neste sentido, excluindo-se as ações cujo
direito de preferência já pertencia à própria AES Brasil e à BNDES Participações S.A.
(“BNDESPAR”), foram destinadas ao exercício do direito de preferência pelos demais
acionistas 5.800.647 (cinco milhões, oitocentos mil e seiscentos e quarenta e sete) ações
ordinárias, e 23.202.584 (vinte e três milhões, duzentos e dois mil e quinhentos e oitenta
e quatro) ações preferenciais, que poderiam ser adquiridas na proporção das respectivas
participações no capital social.
Durante o período de exercício do direito de preferência, foram adquiridas pelos demais
acionistas 5.444.962 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil e novecentos e
sessenta e duas) ações ordinárias, e 21.763.361 (vinte e um milhões, setecentos e sessenta
e três mil e trezentos e sessenta e uma) ações preferenciais, ao preço de emissão de R$
2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos) por ação preferencial ou ordinária, totalizando
o montante de R$ 68.837.057,19 (sessenta e oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil,
cinquenta e sete reais e dezenove centavos), o qual foi entregue diretamente à AES Brasil,
na forma prevista no artigo 171, § 2º, da Lei n. 6.404/1976.
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Dessa forma, o direito de preferência não foi exercido, no referido prazo, em relação a
355.685 (trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco) ações ordinárias
e 1.439.223 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e vinte e três) ações
preferenciais (“Sobras”).
De acordo com o estabelecido no Aviso aos Acionistas, as Sobras poderão ser subscritas
pelos acionistas que, no boletim de subscrição relativo ao exercício do direito de
preferência, manifestaram seu interesse em participar do rateio de sobras.
Neste sentido, e considerando também a participação da AES Brasil, subscritores de
23.708.492 (vinte e três milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e noventa e duas)
ações ordinárias e 35.527.985 (trinta e cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil,
novecentos e oitenta e cinco) ações preferenciais realizaram pedido de subscrição de
Sobras em seus boletins de subscrição, conforme ilustrado na tabela a seguir:
Espécie de
Ação
Ordinárias
Preferencias

Ações
Emitidas

Ações
Subscritas

Ações Subscritas com
interesse de sobras

Sobras

24.081.050

23.725.365

23.708.492

355.685

37.036.400

35.597.177

35.527.985

1.439.223

Assim, a Companhia informa que o direito de subscrição das Sobras poderá ser exercido
na forma dos itens abaixo (“Primeiro Rateio”):
I.

Preço de Emissão por Ação:

O preço de aquisição das Sobras será de R$2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos) por
ação preferencial “TIET4” e R$2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos) por ação ordinária
“TIET3”.
II.

Forma de Integralização:

Os demais acionistas da Companhia que vierem a participar do rateio de Sobras deverão
pagar o valor a elas correspondente à vista, em moeda corrente nacional, no ato da
subscrição, sendo que o montante que venha a ser pago pelos demais acionistas da
Companhia será entregue diretamente à AES Brasil, na forma prevista no artigo 171, §2º da
Lei nº 6.404/1976.
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Os investidores que, durante o prazo para o exercício do direito de preferência, solicitaram
a subscrição em units, terão que subscrever, durante o processo de rateio de sobras, ações
ordinárias ou preferenciais individualmente, considerando a proporção para formação de 1
(uma) unit de 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais.
III.

Proporção:

A proporção para subscrição de Sobras durante o Primeiro Rateio será de:
(i) cada ação ordinária subscrita e integralizada no prazo para exercício do direito de
preferência conferirá ao seu titular o direito de subscrever 0,015002430352804
novas ações ordinárias e 0,015298291278566 novas ações preferenciais; e,
(ii) cada ação preferencial subscrita e integralizada no prazo para exercício do direito
de preferência conferirá ao seu titular o direito de subscrever
0,0303007216313691 novas ações preferenciais.
As eventuais frações decorrentes da aplicação da proporção acima mencionada serão
desprezadas e comporão as sobras a serem ofertadas no segundo rateio de sobras.
IV.

Direito de Subscrição e Período de Subscrição:

Os Acionistas que têm suas ações ou units escrituradas junto ao Itaú Corretora de Valores
S.A., instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia
(“Itaú”), assim como os acionistas cujas ações ou units estão custodiadas perante a
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), e que
tenham:
(i)

exercido o direito de preferência para aquisição das units ou ações preferenciais ou
ordinárias durante o período de 23 de agosto de 2016 a 21 de setembro de 2016;
e,
(ii) manifestado, no boletim de subscrição relativo ao exercício do direito de
preferência, interesse em participar do rateio de sobras e desejarem exercer tal
direito;
Terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o exercício do direito à subscrição de Sobras,
iniciando-se em 04 de outubro de 2016 (inclusive) e encerrando-se em 10 de outubro de
2016 (inclusive).
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V.

Procedimento e Documentação para Subscrição das Sobras:

Os acionistas com direito a aquisição de Sobras e que tenham as suas ações ou units:
(i)

(ii)

VI.

depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA deverão exercer o direito à
subscrição de Sobras por meio de seus agentes de custódia, obedecidos os prazos
estipulados pela BM&FBOVESPA e as condições deste Aviso; e
constantes dos registros mantidos pelo Itaú Unibanco S.A. deverão dirigir-se às
agências especializadas no atendimento à acionistas da rede Itaú, conforme
mencionadas abaixo, munidos dos documentos relacionados no item X do Aviso
aos Acionistas datado de 15 de agosto de 2016.
 BELO HORIZONTE: Av. João Pinheiro, 195 - Subsolo – Centro
 RIO DE JANEIRO: Av. Almirante Barroso, 52 - 2º andar – Centro
 SÃO PAULO: R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo – Centro
 SALVADOR: Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar – Comércio

Novas Sobras

Os acionistas que participarem do Primeiro Rateio deverão manifestar o seu interesse na
reserva de eventuais novas sobras no boletim de subscrição de sobras do Primeiro Rateio.
Uma vez encerrado o prazo do Primeiro Rateio, as sobras ainda existentes serão novamente
rateadas entre a AES Brasil e os acionistas que manifestarem interesse na reserva de novas
sobras no boletim de subscrição do Primeiro Rateio (“Segundo Rateio”).
Os acionistas que participarem do Segundo Rateio deverão indicar, nos seus respectivos
boletins de subscrição do Segundo Rateio, a quantidade de sobras que desejam subscrever,
a qual poderá ser superior à quantidade de sobras a que cada acionista fizer jus, conforme a
proporção a ser estabelecida para o Segundo Rateio (“Pedido de Reserva de Sobras
Adicionais”). A AES Brasil, como subscritora original da totalidade das ações emitidas no
Aumento de Capital, realizará Pedido de Reserva de Sobras Adicionais em relação à
totalidade das sobras existentes no Segundo Rateio. Dessa forma, findo o período de
subscrição de sobras no Segundo Rateio, caso o total de ações objeto de Pedidos de Reserva
de Sobras Adicionais exceda o montante de sobras disponíveis no Segundo Rateio, será
realizado o rateio proporcional entre a AES Brasil e os demais acionistas que tiverem
realizado o Pedido de Reserva de Sobras Adicionais, devendo estas serem rateadas
proporcionalmente ao número de ações que tais acionistas tiverem subscrito no exercício do
direito de preferência.
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A Companhia divulgará novo aviso aos acionistas informando sobre o prazo e os
procedimentos para o exercício do direito de subscrição no Segundo Rateio, bem como sobre
a data em que os acionistas que tiverem realizado Pedidos de Reserva de Sobras Adicionais
deverão adquirir as sobras adicionais que lhe couberem, se for o caso.
VII.

Crédito das Novas Ações e das Novas Units

O crédito das novas ações subscritas, que poderão formar em momento seguinte units,
ocorrerá em até cinco dias úteis após a conclusão do processo de subscrição de sobras a ser
informado por meio de novo aviso aos acionistas.
VIII.

Pedidos de Esclarecimentos

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos
acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste aviso através do
telefone +55(11) 2195-7048 ou do e-mail ri.aestiete@aes.com.

Barueri, 03 de outubro de 2016.

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Francisco José Morandi Lopez
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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