BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA AES TIETÊ ENERGIA S.A.
24 DE ABRIL DE 2018
1.

Nome ou razão social do acionista (sem abreviações)

2.

CNPJ ou CPF do acionista

2.1. Endereço de e-mail para envio ao acionista de
confirmação

do

recebimento

do

boletim

Companhia

3.

Orientações de preenchimento

Caso opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos dos artigos 21-A e seguintes
da Instrução CVM nº 481/2009, o acionista deverá preencher o presente Boletim de Voto a
Distância (“Boletim”), que somente será considerado válido e os votos aqui proferidos
contabilizados no quórum da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se observadas as
seguintes instruções:
(i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos;
(ii) todas as páginas deverão ser rubricadas; e
(iii) a última página deverá ser assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is),
conforme o caso e nos termos da legislação vigente.
A Companhia exige o reconhecimento de firma do Boletim conferido no território brasileiro e a
notarização do Boletim concedido fora do País.
Em 17.04.2018 (inclusive), expira o prazo para o recebimento do Boletim devidamente
preenchido, conforme instruções abaixo.
Importante ressaltar que, para os efeitos dessa disposição, o dia 17.04.2018 deverá ser o último
dia para o RECEBIMENTO do Boletim por uma das 3 formas a seguir elencadas, e não o último
dia para a sua postagem. Se recebido após o dia 17.04.2018, os votos não serão computados.

pela

4.

Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar
instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto por meio do Boletim, deverá fazê-lo por uma das
opções abaixo descritas:
I.

Mediante instruções de voto transmitidas ao escriturador das ações de emissão da
Companhia

Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações escrituradas no
Banco Itaú S.A. e que não estejam depositadas em depositário central:
O acionista titular de ações que não estejam depositadas em depositário central e que optar por exercer
o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços poderá transmitir as suas
instruções de voto ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia, o Banco Itaú S.A.,
observadas as regras por ele determinadas.
Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com o Banco Itaú S.A., por meio dos canais de
atendimento indicados no item 6 deste Boletim, e verificar os procedimentos por ele estabelecidos para
emissão das instruções de voto via boletim, bem como os documentos e informações por ele exigidos.
Nos termos do artigo 21-B da Instrução CVM nº 481/2009, o acionista deverá transmitir as instruções
de preenchimento do boletim ao agente escriturador em até 7 dias antes da data de realização da
Assembleia, ou seja, até 17.04.2018 (inclusive), salvo se prazo diverso for estabelecido pelo agente
escriturador.
II. Mediante instruções de preenchimento transmitidas aos seus respectivos agentes de
custódia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações custodiadas na
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Nesse caso o voto a distância será exercido pelos
acionistas de acordo com os procedimentos adotados por seus agentes de custódia:
O acionista titular de ações depositadas na Central Depositária da B3 que optar por exercer o seu
direito de voto a distância por intermédio de prestadoras de serviços deverá transmitir as suas
instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia (onde estão registradas suas posições
acionárias), observadas as regras por esses determinadas, que, por sua vez, encaminharão tais
manifestações de voto à Central Depositária da B3.

Os acionistas que se enquadrarem neste Item II deverão entrar em contato com os seus agentes de
custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto por
meio do Boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para o exercício de tal
faculdade.
Nos termos do artigo 21-B da Instrução CVM nº 481/2009, o acionista deverá transmitir as instruções
de preenchimento do Boletim para seus agentes de custódia em até 7 dias antes da data de realização
da Assembleia, ou seja, até 17.04.2018 (inclusive), salvo se prazo diverso, sempre anterior a essa
data, for estabelecido por seus agentes de custódia.
A Companhia informa ao acionista que, caso seu respectivo agente de custódia não preste o serviço
de voto a distância, ele terá a opção de enviar seu Boletim e documentos aplicáveis diretamente à
própria Companhia, conforme o item III a seguir.
III. Mediante encaminhamento de sua orientação de voto diretamente à Companhia
Os acionistas poderão ainda, alternativamente aos procedimentos descritos nos itens I e II acima,
enviar seus Boletins diretamente à Companhia.
Para tanto, os acionistas deverão acessar a área de Governança Corporativa do site de Relações
com Investidores da Companhia (http://ri.aestiete.com.br/) ou o site da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), imprimir o Boletim, preenchê-lo, rubricar todas as
páginas e assiná-lo.
Na sequência, deverão encaminhar o Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado,
juntamente com cópia autenticada dos documentos indicados na tabela abaixo, para o seguinte
endereço postal: AES Tietê Energia S.A., Área de Relações com Investidores – Avenida Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio
Castelo Branco Office Park, Barueri, SP, Brasil, CEP 06460-040, aos cuidados da Diretoria de
Relações com Investidores.
Documentação autenticada a ser

Pessoa

Pessoa

Fundo

encaminhada à Companhia juntamente

Física

Jurídica

de

com o Boletim
CPF e Documento de identidade com foto do
acionista ou de seu representante legal1
Contrato Social ou Estatuto Social
consolidado e atualizado2
Documento que comprove os poderes de
representantação2
Regulamento consolidado e atualizado do
fundo

Inv.
X

X

X

X

X

X

X
X

(1) Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro
profissional oficialmente reconhecida.
(2) Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a política
de voto.
A Companhia exige o reconhecimento de firma dos Boletins emitidos no território brasileiro e a
notarização daqueles emitidos fora do País.
Observamos que os documentos societários e de representação das pessoas jurídicas e fundos
de investimentos lavrados em língua estrangeira deverão ser objeto de tradução juramentada para
a língua portuguesa. A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham
sido originalmente lavrados em língua inglesa ou espanhola.
O acionista poderá também, se preferir antecipar o encaminhamento dos documentos à
Companhia, enviar as vias digitalizadas do Boletim e dos documentos acima referidos para o
endereço eletrônico assembleia.aestiete@aes.com. De qualquer modo, é indispensável que a
Companhia receba até o dia 17.04.2018 (inclusive), na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, nº 939 – 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office
Park, Barueri, SP, Brasil, CEP 06460-040, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores,
a via original do Boletim e a cópia autenticada dos demais documentos encaminhados
anteriormente por e-mail pelo acionista.
Em até 3 (três) dias contados do recebimento dos referidos documentos, a Companhia avisará ao
acionista, por meio do endereço eletrônico indicado no item 2.1 do Boletim, a respeito do
recebimento dos documentos e de sua aceitação.
O Boletim recebido pela Companhia que não esteja integralmente e regularmente preenchido e/ou
não esteja acompanhado dos documentos comprobatórios acima descritos será desconsiderado.
A informação sobre eventual desconsideração do Boletim e dos documentos pertinentes será
enviada pela Companhia ao acionista por meio do endereço eletrônico fornecido no item 2.1 do
Boletim, juntamente com as orientações necessárias à sua retificação. De qualquer modo, o
Boletim eventualmente retificado pelo acionista, bem como a documentação pertinente, também
deverão ser recebidos pela Companhia até o dia 17.04.2018 (inclusive).

5.

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje
entregar o documento diretamente à companhia
Endereço: AES Tietê Energia S.A., Diretoria de Relações com Investidores – Avenida Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio
Castelo Branco Office Park, Barueri, SP, Brasil, CEP 06460-040.
E-mail: assembleia.aestiete@aes.com
Pessoa para contato: Gerente de Relacionamento com Investidores

6.

Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de
valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico e telefone para contato
Banco Itaú S.A.
•

Não correntistas do Itaú: acessar o site www.itaucorretora.com.br,

•

Correntistas do Itaú: acessar o site www.itau.com.br

Dúvidas relacionadas ao serviço do escriturador e ao site da Assembleia Digital:
3003-9285(capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285(demais localidades).
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18
Deliberações relacionadas à Assembleia Geral Ordinária
7.

Aprovar as contas da administração, as demonstrações contábeis e correspondentes notas
explicativas, relatório dos auditores independentes e o relatório anual da administração,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017:

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
8.

Proposta da Administração para destinação dos resultados da Companhia, relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017, com (i) o pagamento do montante de R$47.677.300,90,
como dividendos complementares, equivalente a R$0,02423505849 por ação ordinária e
preferencial e a R$0,12117529245 por unit de emissão da Companhia, a serem distribuídos aos
acionistas titulares de ações da Companhia na data base de 24 de abril de 2017; e (ii) a retenção
de R$8.463.434,54 prevista em orçamento de capital.

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
9.

Fixação do número de membros do Conselho de Administração:

Composição do Conselho e Administração por 11 (onze) membros, sendo 10 (dez) eleitos pelos acionistas
e 1 (um) nomeado como representante dos empregados da Companhia:

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
10. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de
administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
11. Eleição dos 9 (nove) membros do Conselho de Administração (O Acionista poderá votar em até 9
candidatos):
Candidato 1 - Julian Jose Nebreda Marquez (efetivo) e Carlos Renato Xavier Pompermaier
(suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Candidato 2 - Arminio Francisco Borjas Herrera (efetivo) e José Ricardo Elbel Simão (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Candidato 3 – Manuel Perez Dubuc (efetivo) e Roberta Tenenbaum (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Candidato 4 – Francisco Jose Morandi Lopez (efetivo) e Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
(suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Candidato 5 – Berned Raymond Da Santos Ávila (efetivo) e Camila Abel Correia da Silva (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Candidato 6 – Leonardo Moreno (efetivo) e Rodrigo Sanchez D´Elia (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Candidato 7 – Krista Sweigart (efetivo) e Rogério Pereira Jorge (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Candidato 8 - Sérgio Eduardo Weguelin Vieira (efetivo)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Candidato 9 - Franklin Lee Feder (efetivo)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

12. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas
ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu?
(O acionista deve ter ciência de que a distribuição igualitária considerará a divisão de percentual de 100%
entre os candidatos escolhidos até as duas primeiras casas decimais, sem arredondamento, e que as
frações das ações aprovadas a partir da aplicação de percentual resultante não serão colocadas para

nenhum candidato, sendo desconsideradas no procedimento de voto múltiplo, hipótese em que o
acionista poderá não votar com a totalidade de suas ações).
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
O campo a seguir só deve ser preenchido caso o acionista tenha respondido “não” em relação à
pergunta anterior:
•

Candidato 1 - Julian Jose Nebreda Marquez (efetivo) e Carlos Renato Xavier Pompermaier
(suplente) - [ ]% dos votos

•

Candidato 2 - Arminio Francisco Borjas Herrera (efetivo) e José Ricardo Elbel Simão
(suplente)

•

- [ ]% dos votos

•

Candidato 3 - Manuel Perez Dubuc (efetivo) e Roberta Tenenbaum (suplente) - [ ]% dos votos

•

Candidato 4 – Francisco Jose Morandi Lopez (efetivo) e Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
(suplente) - [ ] % dos votos

•

Candidato 5 – Berned Raymond Da Santos Ávila (efetivo) e Camila Abel Correia da Silva
(suplente) - [ ] % dos votos

•

Candidato 6 - Leonardo Moreno (efetivo) e Rodrigo Sanchez D´Elia (suplente) - [ ] % dos
votos

•

Candidato 7 - Krista Sweigart (efetivo) e Rogério Pereira Jorge (suplente) - [ ] % dos votos

•

Candidato 8 - Sérgio Eduardo Weguelin Vieira (efetivo) - [ ] % dos votos

•

Candidato 9 - Franklin Lee Feder (efetivo) - [ ] % dos votos

Total - 100% dos votos
13. [O acionista somente pode preencher este campo caso tenha deixado os campos 11 e 12 em branco e
seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores
à realização da assembleia geral]
Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas minoritários
detentores de ações com direito a voto: Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho
de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
14. [O acionista somente pode preencher este campo caso tenha deixado os campos 11 e 12 em branco e
seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores
à realização da assembleia geral]
Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas detentores
de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito: Deseja solicitar a eleição em separado de
membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

15.

Fixação do número de membros do Conselho Fiscal:
Eleição, pelo voto majoritário, de até 5 (cinco) conselheiros efetivos e respectivos suplentes, observadas
as regras sobre o direito de eleição em separado dos acionistas minoritários e preferencialistas.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

16.

Eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pelo acionista controlador:
Candidato 1 - Mário Shinzato (titular) Newton Akira Fukumitsu (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Candidato 2 – Raimundo Cláudio Batista (titular) Alberto Irazê Ribeiro (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Membro a ser indicado pelo BNDESPAR (titular) e Membro a ser indicado pelo BNDESPAR (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Deliberações relacionadas à Assembleia Geral Extraordinária
17. Fixação da remuneração global anual dos Administradores em R$10.440.595,19, a título de
remuneração fixa e variável, incluindo benefícios de qualquer natureza:
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
18. Fixação da remuneração fixa mensal dos membros do Conselho Fiscal em R$12.450,00,
independentemente do número de reuniões a serem realizadas no mês de competência:
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

[Cidade], [data]
__________________________________________
Nome e assinatura do Acionista

