AES TIETÊ ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.183.550
CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 27 de fevereiro de 2020, às 10h00, na Avenida das

Nações Unidas, 12.495, 12º andar, na Cidade d’e São Paulo, Estado de São Paulo.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação feita nos termos do estatuto social da Companhia,

estando presentes os Srs. Mário Shinzato e Raimundo Cláudio Batista e a Sra. Louise Barsi e os
Srs. Robert Juenemann e Carlos Eduardo Teixeira Taveiros via teleconferência.
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mário Shinzato e secretariados pelo Sr. Raimundo

Cláudio Batista.
4.

ORDEM DO DIA: (i) Demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas,

destinação do resultado, relatório anual e proposta da administração para assembleia geral, relativos
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) Estudo técnico de realização do ativo fiscal
diferido; e (iii) Proposta de declaração de dividendos.
5.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente

instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal:
5.1.

Analisaram as contas da diretoria, demonstrações financeiras e correspondentes notas

explicativas, parecer dos auditores independentes e o relatório da administração, relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019, bem como a submissão desses documentos à aprovação da
assembleia geral ordinária da Companhia prevista para ocorrer no dia 29 de abril de 2020, tendo a
Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da
Companhia, prestado os esclarecimentos necessários, opinaram favoravelmente, por unanimidade,
sem que tenham sido registradas pelos Conselheiros presentes quaisquer manifestações e/ou
propostas de ajustes às informações constantes do referido relatório.
5.2.

Após análise das contas da diretoria, demonstrações financeiras e correspondentes notas

explicativas, parecer dos auditores independentes e o relatório da administração, relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019, opinaram favoravelmente, por maioria de votos, nos termos
informados pela Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, a proposta da diretoria a ser submetida à
assembleia geral para destinação do resultado face à apuração do lucro líquido no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2019, no montante total de R$300.118.784,90, que (i) acrescido do ajuste de

avaliação patrimonial, no valor de R$57.983.245,15; (ii) ajustado pelo acréscimo de dividendos e juros
sobre capital próprio prescritos no valor de R$519.559,81; e (iii) subtraído do montante destinado à
reserva legal no valor de R$11.592.350,12; perfaz um lucro líquido ajustado total de R$347.029.239,74
a ser destinado nos seguintes termos:
5.2.1.

Durante o exercício social de 2019 foi declarado, ad referendum da Assembleia Geral, o

equivalente a R$205.135.396,74, a título de dividendos intermediários e R$44.416.122,57 a título de
juros sobre o capital próprio, deliberados e aprovados da seguinte forma:
(i)

R$63.497.495,13, sendo R$0,03227507501 por ação ordinária e preferencial, equivalente a
R$0,16137537505 por cada unit de emissão da Companhia, com base no lucro líquido ajustado
apurado no 1º trimestre de 2019, deliberados e aprovados na reunião do Conselho de
Administração realizada em 06 de maio de 2019, pagos em 24 de julho de 2019 aos titulares de
ações da Companhia na data base de 09 de maio de 2019;

(ii)

R$35.206.616,19, sendo R$0,01789513391 por ação ordinária e preferencial, equivalente a
R$0,08947566955 por cada unit de emissão da Companhia, com base no lucro líquido ajustado
apurado no 2º trimestre de 2019, deliberados e aprovados na reunião do Conselho de
Administração realizada em 05 de agosto de 2019, pagos em 23 de outubro de 2019 aos titulares
de ações da Companhia na data base de 08 de agosto de 2019; e

(iii)

R$106.431.285,42, sendo R$0,05333477657 por ação ordinária e preferencial, equivalente a
R$0,26667388285 por cada unit de emissão da Companhia, com base no lucro líquido ajustado
apurado no 3º trimestre de 2019, deliberados e aprovados na reunião do Conselho de
Administração realizada em 05 de novembro de 2019, pagos em 22 de novembro de 2019 aos
titulares de ações da Companhia na data base de 08 de novembro de 2019;

(iv)

Em reunião realizada em 05 de dezembro de 2019, o Conselho de Administração da Companhia
aprovou o pagamento do montante de R$44.416.122,57 a título de juros sobre o capital próprio,
não imputáveis ao dividendo obrigatório, cabendo aos acionistas o valor bruto de
R$0,02225777847 por ação ordinária e preferencial, equivalente a R$0,11128889237 por unit de
emissão da Companhia. O pagamento será realizado até o dia 29 de julho de 2020 aos
detentores de ações da Companhia na data-base de 10 de dezembro de 2019.

5.2.2.

Adicionalmente, após análise do resultado do exercício de 2019 e projeções de fluxo de caixa

da Companhia em diversos cenários, propõe-se a declaração do montante de R$97.477.720,43, sendo
R$0,04884797191 para cada ação ordinária e preferencial, equivalente a R$0,24423985955 por unit
de emissão da Companhia, a título de dividendos complementares ao mínimo obrigatório, para
aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, com pagamento até o dia 29 de julho de
2020 aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 29 de abril de 2020. As ações
de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir do dia 30 de abril de
2020. O valor do dividendo proposto não estará sujeito à atualização monetária ou remuneração

correspondente entre a data de declaração pela assembleia geral e a data de seu efetivo pagamento,
bem como está isento de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de 1995,
conforme alterada.
5.2.3.

O montante de R$16.873.104,83, retido à título de orçamento de capital com base no resultado

dos exercícios sociais de 2017 e 2018 e nos termos aprovados em assembleias gerais ordinárias
realizadas em 24 de abril de 2018 e 25 de abril de 2019, será mantido em razão da expectativa de
crescimento da Companhia, das projeções realizadas para os negócios no corrente ano e do cenário
macroeconômico do país. Não será destinada parcela do lucro líquido apurado no exercício de 2019
ao orçamento de capital da Companhia, que será mantido nos termos do Anexo Único da presente ata
e submetido à deliberação da Assembleia Geral a título de Proposta de Orçamento de Capital.
5.2.4.

Conforme o disposto no Art. 193 da LSA e, considerando o valor do lucro líquido apurado no

exercício social de 2019, a Administração propõe a destinação do montante de R$11.592.350,12 para
constituição da reserva legal da Companhia, cujo saldo em 31 de dezembro de 2019 é de
R$94.921.478,11, equivalente a 20% do capital social da Companhia.
5.2.5.

Os conselheiros fiscais Sra. Louise Barsi e Sr. Robert Juenemann, consignaram em ata própria

do Conselho Fiscal, na reunião de 17 de fevereiro de 2020, devidamente arquivada na sede da
Companhia, serem desfavoráveis à distribuição dos dividendos complementares ao mínimo ora
apresentada.
5.3.

Tomaram conhecimento, nos termos informados pela Sra. Erica Morena e Sr. Luiz Felipe

Colombi de Mello, profissionais indicados pela Companhia, do estudo técnico de realização do ativo
fiscal diferido. Após o exame e esclarecimentos sobre o estudo, os Conselheiros opinaram
favoravelmente, por unanimidade, ao resultado apresentado.
6.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por

encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.
São Paulo - SP, 27 de fevereiro de 2020.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da AES Tietê Energia S.A. (“Companhia”), dentro de suas atribuições e
responsabilidades legais e estatutárias, com base nos seus trabalhos, entrevistas e acompanhamentos
realizados ao longo do exercício e nas informações e esclarecimentos dos auditores independentes e
considerando, ainda, o Relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., opina que as
demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório da administração e a
proposta da administração da Companhia para a destinação do resultado, referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019, em todos os seus aspectos relevantes, estão em condições de
serem disponibilizados para apreciação dos acionistas da Companhia quando da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária prevista para ocorrer em 29 de abril de 2020.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
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