AES TIETÊ S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.609/0001-27
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, parte I, Sítio Tamboré, Torre
II do Condomínio Castelo Branco Office Park
Barueri/SP

COMUNICADO AO MERCADO

A AES Tietê S.A (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: GETI3/GETI4) pessoa jurídica de direito
privado constituída sob a forma de sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF nº
02.998.609/0001-27, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM como
companhia aberta, com sede Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º
andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, cidade de
Barueri, CEP 06460-040, Estado de São Paulo, em cumprimento ao que estabelece o
parágrafo 4º do artigo 12, da Instrução CVM nº. 358, de 03 de janeiro de 2002 e posteriores
alterações, comunica que a Schroder Investment Management Brasil Ltda com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 100, 14° andar, conj. 141, Itaim
Bibi, informou à esta Companhia que, em 11 de fevereiro de 2015, adquiriu ações preferenciais
e passou a deter, de forma agregada, 10.206.231 (dez milhões, duzentos e seis mil e duzentos
e trinta e um) ações preferenciais, correspondente à aproximadamente 5,55% (cinco vírgula
cinquenta e cinco por cento) das ações preferenciais emitidas pela Companhia.
No Anexo I ao presente comunicado reproduzimos a carta recebida do representante da
Schroder Investment Management Brasil Ltda.

Barueri, 12 de fevereiro de 2015.

Francisco Jose Morandi Lopez
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

~Schroders
São Paulo , 12 de fevereiro de 2015

À

AES Tietê S.A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues , 939- Torre 11- 6° andar
Bairro Sitio Tamboré- Barueri- São Paulo- Brasil- CEP- 06460-040
At:
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Francisco José Morandi Lopez

Diretor Vice-Presidente e de Relações co
Ref:

Investidores

Divulgação de Informações- Instrução CVM n. 0 358

Prezados Senhores,
A Schroder lnvestment Management Brasil LtC!Ia. (" Schroder Brasil"), sociedade por ações , com sede
na cidade de São Paulo , Estado de São Paulo , nJ Rua Joaquim Floriano, 100, 14° andar, conj. 141 , ltaim
Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 92 .886.662}0001 -29 , na qualidade de representante de todas as
empresas do grupo financeiro Schroders (" Grupo Schroder"), em conformidade com o que estabelece o
art. 12 da Instrução CVM n.0 358 , de 3 de jan J iro de 2002 , conforme alterada , vem , por meio desta ,
informar que em 11 de fevereiro de 2015 foram adquiridas 1.160.500 ações de emissão da AES Tietê
S.A. (" Companhia Investida").
Adicionalmente , informamos que :
•

Com a aquisição das ações da Companhia Investida , o Grupo Schroder passou a deter

10.206 .231 ações preferenciais da Companhia lni estida (5 ,55% da posição total) ;
•

O Grupo Schroder não detém bônus de

ubscrição, ou de direitos de subscrição de ações e de

opções de compra de ações emitidas pela CompJ nhia Investida ;
•

O Grupo Schroder não detém debênturl es conversíveis em ações emitidas pela Companhia

Investida e
•

Não há contratos ce lebrados pelo Grupo Schroder contendo disposições relativas a direitos de

voto ou compra e venda de valores mobiliários

e~itidos pela Companhia Investida.

êl Schroders
Por fim , declaramos que as referidas participações têm como objetivo deter as ações em carteiras
adm inistradas pelo Grupo Schroders em uma ba se discricionária para fins de investimento de clientes,
1

não havendo , portanto , o objetivo de alterar a cl mposição do controle ou a estrutura administrativa da
Companhia Investida . Não existe uma quantidade específica de ações visada .

----====-~-----A-tenrsamente
I
RASIL LTDA.

ilva Wanderley
Cargo: Diretor B sidente

Por: Fabio Guimarães Ferreira
Cargo: Diretor

