AES TIETÊ ENERGIA S.A.
PROPOSTA PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE OUTUBRO DE 2016

Senhores Acionistas:

A Administração da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) submete à apreciação dos
senhores acionistas as propostas a seguir, a serem deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária
(“Assembleia Geral”), a realizar-se em 31 de outubro de 2016, as 10h00, observadas as normas da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro
de 2009 (“IN CVM 481/09”) e do estatuto social da Companhia:

1.

Substituição de membro independente efetivo do Conselho de Administração da Companhia

Tendo em vista a carta de renúncia apresentada em 02 de setembro de 2016 pelo Sr. Sérgio Silva do Amaral
ao cargo de membro efetivo e independente da Conselho de Administração da Companhia, propõe-se a eleição
do Sr. Franklin Lee Feder ao cargo de membro efetivo e independente do Conselho de Administração da
Companhia em substituição ao Sr. Sérgio Silva do Amaral, nos termos do Regulamento de Listagem do Nível
2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA.

A Acionista Controladora declara que obteve do candidato indicado a informação de que ele está em condições
de prestar a declaração de desimpedimento prevista na Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2003 (“IN
CVM 367/03”).

O conselheiro indicado cumprirá o mandato em curso do atual conselho de administração, que se encerrará
na data da realização da Assembleia Geral Ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarão acerca
das demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017.

O anexo I a presente proposta traz as Informações previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência,
conforme Anexo A da ICVM 552/14, relativa ao candidato proposto para compor o Conselho de Administração
da Companhia.

2.

Substituição de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia indicado pela BNDES
Participações S.A. - BNDESPAR

Tendo em vista a carta de renúncia apresentada em 09 de agosto de 2016 pela Sra. Ana Paula de Sousa
Soares ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia para o qual foi eleita na Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2016, a BNDES Participações S.A.
– BNDESPAR (“BNDESPAR”), nos termos do Capítulo III do Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado

entre a BNDESPAR e AES Holdings Brasil Ltda. em 31 de dezembro de 2015, propõe a eleição da Srta. Viviane
Santos Vivian ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia em substituição à Sra. Ana
Paula de Sousa Soares.

A BNDESPAR declara que obteve da candidata indicada a informação de que ela está em condições de prestar
a declaração de desimpedimento prevista na Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2003 (“IN CVM 367/03”).

A conselheira indicada cumprirá o mandato em curso do atual conselho fiscal, que se encerrará na data da
realização da Assembleia Geral Ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarão acerca das
demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016.

O anexo II a presente proposta traz as Informações previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência,
conforme Anexo A da ICVM 552/14, relativa à candidata proposta para compor o Conselho Fiscal da
Companhia.

3.

Retificação do montante global da remuneração anual dos Adminsitradores

Propõe-se a retificação do montante global da remuneração anual dos Administradores da Companhia para o
exercício social de 2016, de R$7.148.786,00 para R$10.501.809,00, a título de remuneração fixa e variável,
incluindo benefícios de qualquer natureza.

O anexo III a presente proposta traz as Informações previstas no item 13 do formulário de referência.

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
ANEXO I
CANDIDATO INDEPENDENTE PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
(Informações previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência, conforme Anexo A da ICVM 552/14, relativa ao
candidato para compor o conselho de administração)
Conselho de Administração:

Nome

Data de
Idade
Nascimento (anos)

Franklin Lee
23.03.1951
Feder

55

Profissão

CPF Passaporte
(PAS) ou RNE

Cargo Eletivo a
ser ocupado

Data de
eleição
prevista

Data de
posse
prevista

Conselheiro de
Administrador
668.181.508-10 (CPF) Administração 31.10.2016 01.11.2016
de empresas
Efetivo

Mandatos
Consecuti
vos

0

Conselheiro
Outros
Indicação se foi Independente e
cargos ou
Prazo de
eleito pelo
critério utilizado
funções
mandato
controlador ou
para
exercidos na
não
determinação da
Companhia
independência
Sim; critério do
Não se
Regulamento de
AGO/2018
aplica
Sim
Listagem Nível II
da BM&F
Bovespa

Experiência Profissional
Franklin Lee Feder é graduado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas e obteve seu MBA pela IMD em Lausanne. Iniciou sua carreira profissional
como consultor — Adela, Technomic, Booz, Allen & Hamilton — e depois serviu como líder de negócio através de uma relação de mais de vinte anos com a Alcoa, os últimos dez como CEO
Regional para a America Latina e Caribe. Antes deste cargo, atuou como Diretor Financeiro para a região e, sediado em Nova Iorque, responsável pelo planejamento e análise financeira
global da companhia. Atualmente é membro de Conselhos Consultivos ou de Administração de cinco organizações — Instituto Ethos, WRI Brasil (World Resources Institute) Brasil, SitawiFinanças para o Bem, Unigel S.A. e Companhia Brasileira de Alumínio-CBA. É casado com uma filha, cidadão norte-americano com residência permanente no Brasil há mais de cinquenta
anos.

Declaração de Eventuais Condenações
Declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração
ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:

Não aplicável.

12.7. Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração
Não aplicável.

12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:
Não foram realizadas reuniões do Comitê de Gestão da Política de Investimento e Operacional da Companhia no período
solicitado.
12.9. Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre
a.

administradores da Companhia

Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da
Companhia e controladores diretos ou indiretos da Companhia.
b.

(i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia

Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da
Companhia e controladores diretos ou indiretos da Companhia.
c.

(i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos
ou indiretos da Companhia

Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da
Companhia e controladores diretos ou indiretos da Companhia.
d.

(i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da
Companhia

Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da
Companhia e controladores diretos ou indiretos da Companhia.

12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores da Companhia
Não aplicável.

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
ANEXO II
CANDIDATO PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL – INDICAÇÃO BNDESPAR
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
(Informações previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência, conforme Anexo A da ICVM 552/14, relativa ao
candidato para compor o conselho fiscal)
Conselho Fiscal:

Nome

Viviane
Santos
Vivian

Data de
Idade
Nascimento (anos)

29.05.1981

35

Profissão

CPF Passaporte
(PAS) ou RNE

Economista 055.085.907-14 (CPF)

Cargo Eletivo a
ser ocupado

Conselheira
Fiscal Suplente

Data de
eleição
prevista

Data de
posse
prevista

31.10.2016 01.11.2016

Mandatos
Consecuti
vos

0

Prazo de
mandato

Conselheiro
Outros cargos Indicação se Independente e
ou funções foi eleito pelo critério utilizado
exercidos na controlador ou
para
Companhia
não
determinação da
independência

AGO/2017 Não se aplica

Sim

Não se aplica

Experiência Profissional
Viviane Santos Vivian é formada em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio), concluído em 2003, com mestrado em ciências econômicas pela
Universidade Federal Fluminense (UFF), concluído em 2006. Atualmente é gerente da área de Mercado de Capitais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES,
desde agosto de 2016. Foi economista da área de Mercado de Capitais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, de novembro de 2011 até agosto de 2016, e
atuou como analista de Relações com Investidores na Neoenergia S.A., de abril de 2008 a setembro de 2010.

Declaração de Eventuais Condenações
Declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração
ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:

Não aplicável.

12.7. Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração
Não aplicável.

12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:
Não foram realizadas reuniões do Comitê de Gestão da Política de Investimento e Operacional da Companhia no período
solicitado.

12.9. Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre
a.

administradores da Companhia

Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da
Companhia e controladores diretos ou indiretos da Companhia.
b.

(i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia

Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da
Companhia e controladores diretos ou indiretos da Companhia.
c.

(i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos
ou indiretos da Companhia

Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da
Companhia e controladores diretos ou indiretos da Companhia.
d.

(i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da
Companhia

Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da
Companhia e controladores diretos ou indiretos da Companhia.

12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores da Companhia
Não aplicável.

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
ANEXO III
ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
13.1

Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
a.

Objetivos da política ou prática de remuneração

Não há uma política ou prática de remuneração aplicável especificamente à Companhia, tendo em vista
que seus administradores e membros do Comitê de Gestão da Política de Investimentos e Operacional
(“comitê de gestão”) não são por ela remunerados. No entanto, considerando reorganização societária
efetivada em 31 de dezembro de 2016, na qual a AES Tietê S.A. foi incorporada pela Companhia, a
mesma passará a adotar, a partir do exercício social de 2016, a política de remuneração aplicável aos
administradores e membros do conselho das demais Companhias de seu grupo econômico.
Ressalta-se que no âmbito do grupo econômico da Companhia, existe uma política de remuneração
aplicável aos administradores e membros do conselho fiscal das sociedades controladas pela
Companhia, conforme o caso, cujas principais características estão descritas abaixo.

Conselho de administração e conselho fiscal das sociedades controladas pela Companhia

A remuneração dos membros dos conselhos de administração e fiscal das sociedades controladas pela
Companhia, conforme aplicável, é constituída em sua totalidade de remuneração fixa e possui como principal
objetivo atrair e reter conselheiros independentes com conhecimento do segmento e de negócios para
enriquecer as discussões estratégicas das sociedades controladas pela Companhia, acompanhar e monitorar
resultados, aconselhar na condução dos negócios e contribuir com sugestões de melhores práticas de mercado,
garantindo as boas práticas de governança corporativa.

Diretoria estatutária e não – estatutária das sociedades controladas pela Companhia

A remuneração dos diretores das sociedades controladas pela Companhia é determinada de acordo com as
funções e responsabilidades de cada um no desempenho de suas funções e em relação a outros executivos do
mercado e de empresas com boas práticas de Recursos Humanos.
A política de remuneração de executivos foi estruturada com o objetivo de:

•
Vincular o desempenho dos executivos ao desempenho operacional e financeiro da respectiva
sociedade, aos seus planos de negócio e objetivos;
•
Alinhar a remuneração dos executivos com os interesses dos acionistas da respectiva
sociedade, conforme aplicável;

•
Otimizar o investimento da respectiva sociedade em Recursos Humanos visando a atrair e a
reter profissionais capacitados e considerados “chave” para a sustentabilidade de seus negócios, tendo
práticas competitivas em relação às empresas do mercado em que atua.

Comitê de Gestão da Política de Investimentos e Operacional das Sociedades Controladas pela Companhia até
31 de dezembro de 2015, pré-reorganização
Os integrantes do comitê de gestão da Política de Investimentos e Operacional das sociedades controladas pela
Companhia até 31 de dezembro de 2015 não eram remunerados.

b.

Composição da Remuneração

i.

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Até 31 de dezembro de 2015, este item não era aplicável, tendo em vista que os administradores e conselheiros
fiscais da Companhia não são remunerados pelo desempenho de suas funções como administradores ou
conselheiros fiscais da Companhia.
No entanto, em função da reorganização e incorporação da AES Tietê, segue descrição dos elementos de
remuneração e seus objetivos válidos a partir de 31 de dezembro de 2015.
• Salário / Pró-labore: remunerar com base no nível e complexidade do cargo
internamente (empresa) e externamente (mercado);
• Bônus: reconhecer o alcance/superação de metas empresariais e individuais;
• Benefícios diretos e indiretos: oferecer benefícios alinhados com as práticas de
mercado no nível executivo: veículo designado, plano de saúde, plano odontológico, previdência
privada, seguro de vida, check up anual;
• Outros – Incentivo de Longo Prazo (ILP): Estabelecido pela AES Corporation (“AES
Corporation”) e condicionado ao alcance de metas corporativas globais e individuais. Visa reforçar a
retenção dos profissionais e a criação de valor para o negócio de forma sustentável e no longo prazo.
O incentivo de longo prazo é composto pelo seguinte:
• Plano de Remuneração: baseado em Ações da AES Corporation (a
Companhia não possui um plano local de ações), definido e pago pela controladora sem ônus
para a Companhia. Representa 50% do ILP de cada Diretor: Existem 3 tipos de remuneração
por Ações.
• Stock Options: o Diretor estatutário recebe o direito de comprar ações da AES
Corporation, por um determinado valor após um período de 3 anos;
• Performance Stock Units: o Diretor recebe um determinado número de ações da
AES Corporation (e não da Companhia). O valor dessas ações poderá variar conforme performance do
índice Standard & Poors 500 (“S&P 500”) da Bolsa de Nova Iorque; e
• Restricted Stock Units: O Diretor recebe as ações da AES Corporation (e não da
Companhia) para, caso deseje, aliená-las no mercado secundário após um período de carência.
• Plano Performance Units (PU): definido pela controladora, é um bônus diferido
atrelado ao cumprimento de metas trienais da AES Corporation. Representa 50% do ILP de cada Diretor
e o pagamento é assumido localmente pela Companhia. O indicador de referência é o EBITDA. O
critério de pagamento prevê valores diferenciados para atingimento parcial, total ou superação de
metas. Os valores atribuídos passam a ser disponíveis da seguinte forma: 1/3 no primeiro ano, 1/3 no
segundo ano e 1/3 no terceiro ano, pagando-se no início do 4º ano.

ii.

Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração
total

Até 31 de dezembro de 2015, este item não era aplicável, tendo em vista que os administradores e
conselheiros fiscais da Companhia não são remunerados pelo desempenho de suas funções como
administradores ou conselheiros fiscais da Companhia.
Os percentuais abaixo referem-se aos valores da AES Tietê S.A., que foi incorporada pela AES Tietê
Energia em 31 de dezembro de 2015, e seguiu a seguinte proporção adotada:
Conselho de Administração: 100 % remuneração fixa (salário / pró-labore)
Conselho Fiscal: 100 % remuneração Fixa (salário / pró-labore);
Diretores Estatutários e Não-Estatutários:

•
•
•
•
•

39,26% remuneração fixa (salário / pró-labore)

38,36% bônus;
5,72% Incentivos de longo prazo (Outros - ILP);
14,40% Benefícios diretos e indiretos; e
2,26% Benefícios pós-emprego

iii.

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

Até 31 de dezembro de 2015, este item não era aplicável, tendo em vista que os administradores e
conselheiros fiscais da Companhia não são remunerados pelo desempenho de suas funções como
administradores ou conselheiros fiscais da Companhia.
A partir de 31 de dezembro de 2015:

Em assembleia geral ordinária de acionistas da Companhia será aprovado o montante que será
empregado na remuneração global dos Conselheiros Fiscais, membros do Conselho de Administração
e Diretores Estatutários, com relação ao exercício social corrente. Como premissa básica de aprovação,
a remuneração dos administradores da Companhia deverá tratar-se um custo sustentável e que não
comprometa outros investimentos do negócio. Os reajustes são baseados no crescimento das
remunerações praticadas pelo mercado.
A Hay Group Consultores do Brasil é a consultoria contratada para realizar a pesquisa anual de
remuneração para análise da competitividade da remuneração dos administradores frente ao mercado
selecionado, composto por empresas que apresentam sólidas práticas em Recursos Humanos e/ou do
mesmo segmento e porte da Companhia.

iv.

Razões que justificam a composição da remuneração

Até 31 de dezembro de 2015, não aplicável, tendo em vista que os administradores e conselheiros fiscais
da Companhia não são remunerados pelo desempenho de suas funções como administradores ou
conselheiros fiscais da Companhia.
A partir de 31 de Dezembro de 2015:

• Contribuir para a atração e retenção dos profissionais;
• Assegurar o reconhecimento meritocrático dos profissionais de alto desempenho;
• Garantir remuneração competitiva e alinhada às práticas do mercado em troca do
cumprimento total das expectativas e a possibilidade de bonificações adicionais quando as expectativas
forem excedidas;
• Praticar uma remuneração justa, equitativa e clara para os administradores; e
• Balanceamento entre remuneração de curto e longo prazo, visando ações e decisões

que garantam a sustentabilidade do negócio.

v.

Existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para que esse fato

Os profissionais eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia que, cumulativamente,
exercem a função de Diretor Executivo ou empregado da Companhia ou de outra sociedade do Grupo
AES Brasil, não são remunerados especificamente pela função de conselheiro de administração, uma
vez que o exercício de tal cargo é parte do contrato de
trabalho celebrado entre o executivo e as Companhias que compõem o Grupo AES Brasil, sendo remunerado
no âmbito de tal contrato.

vi.

Principais indicadores de desempenho levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração

Até 31 de dezembro de 2015: Não aplicável, tendo em vista que os administradores e conselheiros fiscais da
Companhia não são remunerados pelo desempenho de suas funções como administradores ou conselheiros
fiscais da Companhia.
A partir de 31 de dezembro de 2015: A Companhia utilizará os seguintes mecanismos de avaliação de
desempenho dos órgãos da administração da Companhia:
•
Para o pagamento de salário / pró-labore e Benefícios diretos e indiretos a Companhia utiliza
como indicadores as práticas de mercado da localidade de trabalho do administrador;
•
Para o pagamento da remuneração variável (Bônus e Incentivo de Longo Prazo), a Companhia
considera como principais indicadores de desempenho os seguintes itens (i) segurança; (ii) Resultados
Financeiros; (iii) Resultados operacionais, considerando o alcance / superação de metas, com pesos
diferentes entre esses itens conforme descritos na tabela abaixo.

AES Brasil
Resultados
Segurança Financeiros
3,75%

37,50%

AES Corporation

Resultado

Resultados

Estratégico
18,75%

Operacionais
15%

AES Mundial
25%

Os indicadores acima possuem os seguintes conceitos:
•
Segurança: Indicadores de fatalidades (próprias/população) e afastamentos.
•
Resultados Financeiros: Lucro ajustado e Fluxo de caixa.
•
Resultados Estratégicos: Projetos ligados a estratégia do negócio.
•
Resultados Operacionais: Indicadores de Produtividade operacional e satisfação do Cliente.
•
AES Mundial: Resultado geral, incluindo, dentre outros, resultado financeiro e de performance.
Avaliação de desempenho individual de cada Diretor Estatutário é utilizada como fator multiplicador para
compor o resultado total da remuneração variável de curto prazo.

c.

Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

Até 31 de dezembro de 2015: Não aplicável, tendo em vista que os administradores da Companhia não
são remunerados pelo desempenho de suas funções como administradores da Companhia.

A partir de 31 de dezembro de 2015: O acompanhamento dos indicadores será realizado mensalmente
e a apuração final dos resultados é feita no primeiro mês do ano subsequente ao exercício. Cada
indicador terá um peso específico que, ponderado, consolida a remuneração variável total, que é
aprovada por um comitê regional e pelo comitê mundial da AES Corporation.
d.

Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo
prazo

Até 31 de dezembro de 2015: Não aplicável, tendo em vista que os administradores da Companhia não
são remunerados pelo desempenho de suas funções como administradores da Companhia.
A partir de 31 de dezembro de 2015: A Companhia manterá uma política de remuneração variável
baseada em metas empresariais qualitativas e quantitativas. Dessa forma, a Companhia buscará atribuir
aos seus colaboradores incentivos de curto, médio e longo prazo, que objetivam alinhar os interesses de
todas as partes interessadas. Entre as metas, é possível destacar o acompanhamento do seu resultado
mensurado pelo fluxo de caixa, lucro líquido, dentre outros, além de resultados de desempenho
operacional como EFOF (“Paradas Forçadas”), disponibilidade comercial, etc.
Essas práticas são sustentadas pelos valores da Companhia, a saber:

•
•
•
•
•

e.

Segurança em primeiro lugar;
Agir com integridade;
Honrar compromissos;
Buscar excelência; e
Realizar-se no trabalho.

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos

Até 31 de dezembro de 2015:
Os administradores e conselheiros fiscais da Companhia não são remunerados pelo desempenho de
suas funções como administradores ou conselheiros fiscais da Companhia. Pelo fato de tais atividades
serem não-remuneradas, não há nenhum valor pago ou suportado por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos da Companhia a esse título.
No âmbito do grupo econômico da Companhia, a remuneração dos administradores e conselheiros
fiscais das controladas da Companhia é paga pela respectiva sociedade na qual o administrador ou
conselheiro fiscal exerce seu cargo, bem como pelo Programa de Incentivos a Longo Prazo (ILP)
estabelecido e administrado pela AES Corporation.
A partir de 31 de dezembro de 2015:
Segundo programa de seu grupo econômico, a Companhia adotará programa de ILP (“Incentivo de
Longo Prazo”) para seus diretores que será estabelecido e administrado pela AES Corporation,
condicionado ao alcance de metas corporativas globais e individuais, sendo o Brasil responsável por
50% do custo para o bônus diferido (na forma das Perfomance Units) e a AES Corporation responsável
pelos outros 50% que se referem a remuneração baseada em ações.
Em 17 de dezembro de 2008, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) emitiu a Deliberação nº. 562
que aprovou o CPC 10, Pagamento Baseado em Ações, o qual forneceu critérios e diretrizes sobre a
contabilização e divulgação dos pagamentos baseados em ações pelas companhias. Essa Deliberação
teve sua vigência a partir dos exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2008.
Considerando as questões de ordem societária envolvendo a contabilização dos pagamentos baseados
em ações efetuados por sua controladora em favor de seus empregados, em 7 de dezembro de 2009

empresas do grupo econômico da Companhia protocolou consulta à CVM visando dirimir dúvidas em
relação à referida contabilização.
Em 22 de dezembro de 2009, a CVM emitiu a Deliberação nº 615, que aprovou a Interpretação Técnica ICPC
05 com diretrizes adicionais sobre o registro de pagamento baseado em ações envolvendo transações de ações
do grupo e em tesouraria. Essa interpretação recomenda que a contabilização de pagamentos em ações
efetuados pela Controladora a empregados das companhias, sejam contabilizados como uma despesa em
contrapartida a um aumento no patrimônio líquido em favor dessa controladora. A Deliberação nº. 615 tem sua
vigência a partir dos exercícios encerrados em dezembro de 2010.
Em 18 de junho de 2010, empresas do grupo econômico da Companhia receberam resposta à consulta
da CVM a qual orientou o registro da remuneração baseada em ações no resultado em contrapartida ao
patrimônio líquido. De acordo com o CPC 10, o ICPC 05 e as informações recebidas da CVM a
Companhia, então, irá proceder ao registro de acordo com as Deliberações acima mencionadas, e
registrará a contrapartida dessas despesas em reserva de capital, no patrimônio líquido, a qual poderá
ser utilizada em favor do acionista controlador após o efetivo aporte de recursos.

f.

existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário,
tal
como
a
alienação
do
controle
societário
da
Companhia

Não há remuneração ou benefícios vinculados à ocorrência de eventos societários da Companhia.

13.2 Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Até 31 de dezembro de 2015:
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A companhia informa que não houve pagamento de remuneração aos administradores pelo desempenho
de suas funções na Companhia nos 3 últimos exercícios sociais. A política de remuneração adotada pela
Companhia para o exercício social de 2015 está em linha com a política de remuneração adotada no
passado, não prevendo, portanto, o pagamento de qualquer remuneração aos seus administradores e
membros do comitê de gestão.
A partir de 31 de dezembro de 2015:

Remuneração total prevista para o Exercício Social 2016 - Valores Anuais
Conselho
Administração

de Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº de membros

10,75

7,50

5,00

23,25

Nº de membros remunerados

10,75

7,50

4,67

22,92

Remuneração fixa anual

2.631.600

2.711.977

56.040

5.399.617

Salário ou pró-labore

2.193.000

2.051.196

46.700

4.290.896

Benefícios direto e indireto

0

250.542

0

250.542

Participações em comitês

0

0

0

0

438.600

410.239

9.340

858.179

Encargos.

Encargos.

Encargos

Encargos

Outros
Descrição de outras remunerações
fixas

Remuneração variável

0

2.830.022

0

2.830.022

Bônus

0

2.100.561

0

2.100.561

Participação de resultados

0

0

0

0

Participação em reuniões

0

0

0

0

Comissões

0

0

0

0

Outros

0

729.461

0

729.461

Descrição de outras remunerações
variáveis

0

R$ 420.112 de
Encargos, e R$
309.349 de LTC

Pós-emprego

0

206.065

0

206.065

Cessação do cargo

0

1.535.569

0

1.535.569

Baseada em ações

0

0

0

Observação

0
56.040

9.971.273

Total da remuneração

2.631.600

7.283.633

R$ 420.112
de Encargos,
e R$ 309.349
de LTC

13.3 Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
A Companhia não possuía no último exercício social um plano de remuneração baseado em ações para
seus administradores. No entanto, considerando a reorganização anteriormente mencionada, no
entanto, a partir de 31 de dezembro de 2015, com a efetivação da reestruturação societária, a
Companhia a partir do exercício social de 2016 passará a possuir Plano de Remuneração baseado em
Ações, que abrangerá somente os Diretores Estatutários e Diretores não estatutários, não atingindo
conselho de administração e fiscal. A seguir detalha-se o plano:

Diretores Estatutários
O Plano de Remuneração baseado em Ações é estabelecido, administrado
e custeado pela AES Corporation, condicionado ao alcance de metas
corporativas globais e individuais, composto por três tipos de ações:
- Stock Options (Ações da AES Corporation, e não da Companhia): o
diretor estatutário recebe o direito de comprar ações da AES
Corporation, por um determinado valor após um período de 3 anos.

a) Termos e condições gerais

- Performance Stock Units: o diretor recebe um determinado número de
ações da AES Corporation. O valor dessas ações poderá variar
conforme performance do índice Standard & Poors 500 (S&P 500) da
Bolsa de Nova Iorque
- Restricted Stock Units: o diretor recebe as ações da AES Corporation
(e não da Companhia) para, caso deseje, aliená-las no mercado
secundário após um período de carência

b) Principais objetivos do plano

Visa reforçar a retenção dos profissionais e alinhar interesses com
acionistas na criação de valor para o negócio de forma sustentável e de
longo prazo, além de contribuir para a retenção dos executivos chave.

c) Forma como o plano contribui para esses
objetivos

Seu desembolso efetivo ocorre somente se os resultados globais
(financeiros e performance) forem atingidos, refletidos também na variação
positiva do preço da ação da AES Corporation, incentivando os diretores
da Companhia a desempenhar suas funções de forma a permitir que
referidos resultados globais sejam atingidos.

d) Como o plano se insere na política de
remuneração da Companhia

Conforme descritos itens 13.1.b, este plano complementa a remuneração
total do executivo, contribuindo para a formação de visão de
sustentabilidade do negócio e retenção dos executivos a longo prazo.

e) Como o plano alinha os interesses dos
administradores e da Companhia a curto,
médio e longo prazo

O plano alinha os interesses dos administradores, Companhia e acionistas
por meio de benefícios aos administradores de acordo com a performance
das ações e resultado financeiro da Companhia em médio e longo prazo.
Está desenhado também para encorajar a busca de alta performance
operacional e financeira a longo prazo em seus negócios em nível mundial.

f) Número máximo de ações abrangidas

g) Número máximo de opções a serem
outorgadas

O número máximo de ações varia de acordo com o valor de mercado das
ações da AES Corporation na data da concessão e com a remuneração do
diretor, sendo o número máximo limitado ao equivalente a 24% do salário
anual para o Diretor Presidente e 8,5% para os demais diretores. O salário
ou pró-labore é usado como base de cálculo de sua remuneração em
ações.
O número máximo de opções a serem outorgadas é definido pela AES
Corporation e leva em conta todas as operações da AES Corporation no
mundo e o número de executivos elegíveis a esse tipo de remuneração.

- Stock options: 1/3 das opções da AES Corporation outorgadas tornamse exercíveis a cada ano em que o diretor permanece na Companhia.

h) Condições de aquisição de ações

- Restricted Stock Units: após o recebimento das ações da AES
Corporation, o diretor só adquire de fato as ações a ele atribuídas, na
proporção de 1/3 ao final de cada período de um ano de sua permanência
na Companhia, podendo exercê-las após o período.

i) Critérios para fixação do preço de
aquisição ou exercício

- Performance Stock Units: após o recebimento das ações da AES
Corporation, o diretor só adquire de fato as ações a ele atribuídas, na
proporção de 1/3 ao final de cada período de um ano de sua permanência
na Companhia podendo exercê-las após 3 anos de sua concessão
Baseado no preço de Mercado das ações da AES Corporation na bolsa
de Nova Iorque na época da concessão.
Stock Options: foco no longo prazo (3 anos) e atrelado aos interesses dos
acionistas (valorização do preço da ação da AES Corporation).

j) Critérios para fixação do prazo de exercício
Restricted Stocks Units / Performance Stock Units: foco no longo prazo (3
anos) atrelado aos resultados do negócio

k) Forma de liquidação

Stock options: em dinheiro
Restricted Stock Units: em ações
Performance Stock Units: em
ações

Após o cumprimento das carências, fica a critério do executivo
exercer suas opções ou negociar suas ações restritas.
Restricted Stock Units: após o recebimento das ações da AES
Corporation, sua alienação podendo ocorrer no momento da aquisição do
valor de 1/3 do valor outorgado.

l) Restrições à transferência das ações

Performance Stock Units: após o recebimento das ações da AES
Corporation sua alienação só poderá ocorrer após 3 anos da data de
concessão.
m) Critérios e eventos que, quando
verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano

A AES Corporation poderá, a qualquer tempo, alterar ou extinguir o
plano ou ainda estabelecer regulamentação aos casos omissos.

n) Efeitos da saída do administrador dos
órgãos da Companhia sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado
em ações

Stock Options – O ex-administrador mantém o direito sobre as opções
exercíveis. As opções passam a ser exercíveis na proporção de 1/3 a
cada ano após a outorga. O ex-diretor terá até 180 dias a partir da data
de sua saída para exercê-las; do contrário, serão automaticamente
canceladas.
Restricted Stocks / Performance Stock Units – O ex-diretor mantém o
direito sobre as ações por ele já possuídas e poderá negociá-las após
o período de carência. As ações a ele atribuídas, mas ainda não
possuídas pelo fato de não ter decorrido o tempo de permanência na
Companhia serão automaticamente canceladas.

13.4 Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
A Companhia não possuía no último exercício social um plano de remuneração baseado em ações para
seus administradores. No entanto, considerando a reorganização anteriormente mencionada, no entanto,
a partir de 31 de dezembro de 2015, com a efetivação da reestruturação societária, a Companhia a partir
do exercício social de 2016 passará a possuir Plano de Remuneração baseado em Ações, que abrangerá
somente os Diretores Estatutários e Diretores não estatutários, não atingindo conselho de administração
e fiscal. A seguir detalha-se o plano:

Diretores Estatutários

O Plano de Remuneração baseado em Ações é estabelecido, administrado e
custeado pela AES Corporation, condicionado ao alcance de metas corporativas
globais e individuais, composto por três tipos de ações:
Stock Options (Ações da AES Corporation, e não da Companhia): o
diretor estatutário recebe o direito de comprar ações da AES Corporation, por
um determinado valor após um período de 3 anos.
Performance Stock Units: o diretor recebe um determinado número de
ações da AES Corporation. O valor dessas ações poderá variar conforme
performance do índice Standard & Poors 500 (S&P 500) da Bolsa de Nova
Iorque.
Restricted Stock Units: o diretor recebe as ações da AES Corporation
(e não da Companhia) para, caso deseje, aliená-las no mercado secundário
após um período de carência

a) Termos e condições gerais

O Diretor Presidente recebe até 24% de seu pró-labore anual em ações, sendo
até 7,2% sob a forma de Stock Options, 12% sob a forma de Performance Stock
Units (Ações da AES Corporation) e 4,8% sob a forma de Restricted Stock Units.
Os demais diretores (estatutários e não estatutários) recebem até 8,5% do prólabore ou salário anual em Restricted Stocks Units

b) Principais objetivos do plano

c) Forma como o plano contribui
para esses objetivos

d) Como o plano se insere na política de
remuneração da Companhia

e) Como o plano alinha os interesses dos
administradores e da Companhia a curto,
médio e longo prazo

Visa reforçar a retenção dos profissionais e alinhar interesses com acionistas
na criação de valor para o negócio de forma sustentável e de longo prazo, além
de contribuir para a retenção dos executivos chave.
Seu desembolso efetivo ocorre somente se os resultados globais (financeiros e
performance) forem atingidos, refletidos também na variação positiva do preço
da ação da AES Corporation, incentivando os diretores da Companhia a
desempenhar suas funções de forma a permitir que referidos resultados globais
sejam atingidos.

Conforme descritos itens 13.1.b, este plano complementa a remuneração total
do executivo, contribuindo para a formação de visão de sustentabilidade do
negócio e retenção dos executivos a longo prazo.
O plano alinha os interesses dos administradores, Companhia e acionistas por
meio de benefícios aos administradores de acordo com a performance das
ações e resultado financeiro da Companhia em médio e longo prazo. Está
desenhado também para encorajar a busca de alta performance operacional e
financeira a longo prazo em seus negócios em nível mundial.

f) Número máximo de ações abrangidas

g) Número máximo de opções a serem
outorgadas

h) Condições de aquisição de ações

O número máximo de ações varia de acordo com o valor de mercado das ações
da AES Corporation na data da concessão e com a remuneração do diretor,
sendo o número máximo limitado ao equivalente a 24% do salário anual para o
Diretor Presidente e 8,5% para os demais diretores. O salário ou pró-labore é
usado como base de cálculo de sua remuneração em ações.
O número máximo de opções a serem outorgadas é definido pela AES
Corporation e leva em conta todas as operações da AES Corporation no mundo
e o número de executivos elegíveis a esse tipo de remuneração.
- Stock options: 1/3 das opções da AES Corporation outorgadas tornam-se
exercíveis a cada ano em que o diretor permanece na Companhia.
- Restricted Stock Units: após o recebimento das ações da AES Corporation, o
diretor só adquire de fato as ações a ele atribuídas, na proporção de 1/3 ao final
de cada período de um ano de sua permanência na Companhia, podendo
exercê-las após o período.
- Performance Stock Units: após o recebimento das ações da AES Corporation,
o diretor só adquire de fato as ações a ele atribuídas, na proporção de 1/3 ao
final de cada período de um ano de sua permanência na Companhia, podendo
exercê-las após 3 anos de sua concessão.

i) Critérios para fixação do preço de
aquisição ou exercício

Baseado no preço de Mercado das ações da AES Corporation na bolsa de
Nova Iorque na época da concessão.

j) Critérios para fixação do prazo de
exercício

Stock Options: foco no longo prazo (3 anos) e atrelado aos interesses dos
acionistas (valorização do preço da ação da AES Corporation).
Restricted Stocks Units / Performance Stock Units: foco no longo prazo (3
anos) atrelado aos resultados do negócio.

k) Forma de liquidação

l) Restrições à transferência das
ações

Stock options: em dinheiro
Restricted Stock Units: em ações
Performance Stock Units: em ações
Após o cumprimento das carências, fica a critério do executivo exercer suas
opções ou negociar suas ações restritas.
Restricted Stock Units: após o recebimento das ações da AES Corporation,
sua alienação podendo ocorrer no momento da aquisição do valor de 1/3 do
valor outorgado.
Performance Stock Units: após o recebimento das ações da AES Corporation
sua alienação só poderá ocorrer após 3 anos da data de concessão.

m) Critérios e eventos que, quando
verificados, ocasionarão a suspensão

A AES Corporation poderá, a qualquer tempo, alterar ou extinguir o plano
ou ainda estabelecer regulamentação aos casos omissos.

n) Efeitos da saída do
administrador dos órgãos da
Companhia sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração
baseado em ações

Stock Options – O ex-administrador mantém o direito sobre as opções
exercíveis. As opções passam a ser exercíveis na proporção de 1/3 a cada
ano após a outorga. O ex-diretor terá até 180 dias a partir da data de sua
saída para exercê-las; do contrário, serão automaticamente canceladas.
Restricted Stocks / Performance Stock Units – O ex-diretor mantém o
direito sobre as ações por ele já possuídas e poderá negociá-las após o
período de carência. As ações a ele atribuídas, mas ainda não possuídas
pelo fato de não ter decorrido o tempo de permanência na Companhia
serão automaticamente canceladas.

13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatuária
Até 31 de dezembro de 2015: Não aplicável. Não houve qualquer pagamento de remuneração para membros
do conselho de administração ou da Diretoria Estatutária da Companhia. O benefício é oferecido pela AES
Corporation, controladora indireta da Companhia, sendo as opções concedidas diretamente aos executivos das
sociedades controladas pela Companhia.
A partir de 31 de dezembro de 2015:
Apesar da remuneração baseada em ações da diretoria estatutária da Companhia ser paga pela AES
Corporation, o custo das transações de outorga de títulos patrimoniais é reconhecido no resultado da
Companhia e estão relacionadas abaixo:
Valores expressos em 2015 R$
2015*

R$ 121.759,42

Nota: * refere-se aos valores da AES Tietê S.A., que foi incorporada pela AES Tietê Energia em 31 de dezembro
de 2015.

2016

Conselho de
Administraçã
o

Diretoria Estatutária Diretoria Estatutária
- Elegível a Opções
de Ações

- Elegível a Ações
Restritas

Nº total de membros

-

-

-

Nº de membros remunerados

-

-

-

Preço médio ponderado de exercício:

-

-

-

(a) Das opções em aberto no início do
exercício social

-

-

-

(b) Das opções perdidas durante o exercício
social

-

-

-

(c) Das opções exercidas durante o exercício
social

-

-

-

(d) Das opções expiradas durante o exercício
social

Diluição potencial no caso do exercício de
todas as opções

2015*

-

-

-

Não aplicável, dado que as opções outorgadas referem-se
a ações da emissão da AES Corporation, o que não gera
diluição na Companhia

Diretoria Estatutária Diretoria Estatutária
Conselho de
Administração - Elegível a Opções - Elegível a Ações
de Ações
Restritas

Nº total de membros

-

-

-

Nº de membros remunerados

-

-

-

Preço médio ponderado de exercício:

-

-

-

(a) Das opções em aberto no início
do exercício social

-

-

-

(b) Das opções perdidas durante o exercício
social

-

-

-

(c) Das opções exercidas durante o exercício
social

-

-

-

(d) Das opções expiradas durante o
exercício social

-

-

-

Diluição potencial no caso do exercício de
todas as opções

Não aplicável, dado que as opções outorgadas referem-se
a ações da emissão da AES Corporation, o que não gera
diluição na Companhia

Nota: * refere-se aos valores da AES Tietê S.A., que foi incorporada pela AES Tietê Energia em 31 de dezembro
de 2015.
13.6 Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela
diretoria estatutária
Até 31 de dezembro de 2015:

As sociedades controladas pela Companhia não possuem programa de opções relacionado às ações de
sua emissão. O benefício é oferecido pela AES Corporation, controladora indireta da Companhia, sendo
as opções concedidas diretamente aos executivos das sociedades controladas pela Companhia.

Após 31 de dezembro de 2015:

A Companhia não possui programa de opções relacionados às ações de sua emissão. O benefício é
oferecido pela AES Corporation, controladora indireta da Companhia, sendo as opções concedidas
diretamente aos executivos das sociedades controladas pela Companhia. Não existem opções em aberto
ao final do exercício social encerrado em 31/12/2015.

13.7 Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho
de administração e da diretoria estatutária
Até 31 de dezembro de 2015:

As sociedades controladas pela Companhia não possuem programa de opções relacionado às ações de sua
emissão. O benefício é oferecido pela AES Corporation, controladora indireta da Companhia, sendo as opções
concedidas diretamente aos executivos das sociedades controladas pela Companhia.
A partir de 31 de dezembro de 2015:

A Companhia não possui programa de opções relacionado às ações de sua emissão. O benefício é oferecido
pela controladora indireta The AES Corporation.
Opções exercidas - exercício social encerrado em 31/12/2015:

Conselho de

Diretoria

Administração

Estatutária

Nº total de membros
Nº de membros remunerados

0
0

1
0

Opções Exercidas

0

0

Número de ações

0

0

Preço médio ponderado de exercício

0
0

0

0

0

Número de ações entregues

0

0

Preço médio ponderado de aquisição

0

0

Diferença entre o valor de aquisição e o valor
de mercado das ações adquiridas

0

0

Diferença entre o valor de exercício e o valor de
Ações Entregues

0

13.8 Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções
Stock Options
a) Modelo de Precificação

Black & Scholes
Preço Médio Ponderado das Ações: U$ 16,72

b) Dados e premissas utilizadas no modelo de

Preço de Exercício: Varia conforme data de concessão

precificação, incluindo o preço médio ponderado das
ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de
vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre
de risco

Taxa Livre de Risco 1 ,88%
Duração Média do programa em anos: 6
Volatilidade Anualizada esperada: 24,48%
Dividendos Esperados: 1,42%

c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar
os efeitos esperados de exercício antecipado

Não aplicável

d) Forma de determinação da volatilidade esperada

O valor da volatilidade esperada é baseado na
volatilidade histórica da ação da AES Corporation
na bolsa de Nova Iorque.

e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada
na mensuração de seu valor justo

Não aplicável

Restricted Stock Unit /
Performance Stock
Valor da ação da AES Corporation na bolsa de
Nova Iorque na data de concessão.

a) Modelo de Precificação
b) Dados e premissas utilizadas no modelo de
precificação, incluindo o preço médio ponderado das
ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de
vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre
c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar
os efeitos esperados de exercício antecipado
d) Forma de determinação da volatilidade esperada
e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada
na mensuração de seu valor justo

Não aplicável, dado que a Companhia utiliza a
cotação da ação na bolsa de NY no dia de concessão.
Não aplicável dado que a Companhia utiliza a
cotação da ação na bolsa de NY no dia de
concessão
Não aplicável dado que a Companhia utiliza a
cotação da ação na bolsa de NY no dia de
ã
Nenhuma outra característica da ação foi
incorporada na mensuração de seu valor justo.

13.9 Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais – por órgão
Valores mobiliários emitidos por controladores diretos e indiretos, sociedades controladas ou sob controle
comum e detidos
por membros da administração da Companhia em 31 de dezembro de 2015:

AES Tietê (ON)

Conselheiro de
Administração
100

Conselheir
o Fiscal
0

AES Tietê (PN)

100

0

0

AES Eletropaulo (ON)

0

0

0

AES Eletropaulo (PN)

23.001

0

0

AES ELPA (ON)

0

0

0

Companhia Brasiliana

0

0

0

AES Uruguaiana

4

0

0

Diretoria
0

AES Tietê (units)

BNDES

0

0

0

13.10 Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração
e aos diretores estatutários
Até 31 de dezembro de 2015:
Não há valores pagos pela Companhia a seus administradores a título de previdência privada. A partir
de 31 de dezembro de 2015:
A Companhia possui plano de previdência privada somente para os diretores estatutários.

Conselho
Administração

Diretoria estatutária

Nº de membros

2

Nome do plano

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA
PRIVADA S/A (”Metlife”).

Quantidade de administradores que
reúnem condições para se
aposentar
Condições para se
aposentar
antecipadamente

Valor acumulado atualizado das

1

Na ocorrência de invalidez ou morte do participante, o saldo
acumulado na conta do participante será posto à disposição
do participante, beneficiários e sucessores legais, sem
qualquer prazo de carência, mediante solicitação
devidamente instruída na Metlife e a apresentação dos
documentos previstos no regulamento.

R$390.451,38

contribuições acumuladas até o
encerramento do último exercício

.

social, descontada a parcela relativa
às contribuições feitas diretamente
pelos administradores
Valor total acumulado das
contribuições realizadas durante o
último exercício social, descontada a
parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores

R$ 168.087,86

Possibilidade de resgate antecipado
e condições

O participante poderá, após completado o prazo de, no
mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de registro na
Metlife da proposta de inscrição solicitar o resgate total ou
parcial do valor acumulado em seu nome; ou a portabilidade
total ou parcial do valor acumulado em seu nome, para outra
entidade de previdência complementar, aberta ou fechada. O
intervalo mínimo entre pedidos de resgate ou entre
solicitações de portabilidade do mesmo participante, deverá
ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do
registro do último pedido ou solicitação.

O resgate da conta instituidora básica e/ou
suplementar seguirá a carência
determinada pela Resolução CNSP 139 de
27 de dezembro de 2005, art. 56, § 4º,
conforme segue: “Os recursos
correspondentes a cada uma das
contribuições das pessoas jurídicas no
plano de previdência somente poderão ser
resgatados após o período de carência de
um ano civil completo, contado a partir do
1º dia útil do mês de janeiro do ano
subsequente ao da contribuição.

O participante, na hipótese de perda do
vínculo empregatício ou de administração
com a instituidora, terá sempre direito ao
valor total dos recursos acumulados na
Conta Participante – Básica e
Suplementar, acrescido de um percentual
do valor acumulado na Conta Empresa –
Básica, calculado de acordo com a tabela
abaixo:

Tempo de

% a ser liberado

Contribuição ao

sobre as

PROGRAMA

contribuições
básicas da
instituidora

Até 1 mês

0%

A Partir de 1 mês

100%

São expressamente vedados quaisquer resgates ou portabilidades para outras entidades de previdência aberta
ou fechada, totais ou parciais, dos valores acumulados na conta básica instituidora, sem que antes sejam
cumpridos s requisitos para aquisição de direitos de exercício, descritos acima.
13.11 Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria
estatutária e do conselho fiscal

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PREENCHIMENTO DO QUADRO:

Não houve pagamento de remuneração aos administradores pelo desempenho de suas funções na
Companhia nos 3 últimos exercícios sociais.

13.12 Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do
cargo ou de aposentadoria

Em caso de rescisão imotivada (por iniciativa da Companhia), o diretor estatutário terá direito ao
pagamento de indenização equivalente a 6 (seis) vezes o valor de sua retirada mensal deduzindo os
impostos retidos na fonte e INSS (“Instituto Nacional da Seguridade Social”). Em linha com a política de
contratação de seguros da Companhia, contratou-se apólice de seguro de responsabilidade civil de
administradores (“D&O”), visando garantir aos administradores da Companhia o reembolso dos valores
pagos a título de indenização decorrentes de referente à reparação de danos causados a terceiros ou à
Companhia, durante o regular exercício de suas atividades decorrentes de atos de sua gestão. A atual
apólice de D&O está vigente até 01 de abril de 2017, a apólice cobre todos os administradores estando
em exercício ou não enquanto a mesma for vigente. e tem limite máximo de indenização de R$100
milhões. A referida apólice de seguro, contratada em nome da Brasiliana Participações e da AES Tietê
Energia abrange também os executivos da AES ELPA S.A, da Eletropaulo Metropolitana de São Paulo
S.A., da AES Uruguaiana Empreendimentos Ltda. e AES Serviços TC Ltda., e pode ser insuficiente para
garantir a indenização de eventuais danos causados a terceiros e à Companhia. Cada sociedade
controlada pela Brasiliana é responsável pelo pagamento de parte do prêmio da apólice, conforme os
critérios e o percentual de ativos de cada uma das empresas do grupo. Os arranjos contratuais da
Companhia e apólices de seguro não preveem mecanismos de remuneração ou indenização para casos
de aposentadoria.

13.13 Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho fiscal
que sejam partes relacionadas aos controladores
Até 31 de dezembro de 2015: A Companhia não reconhece em seu resultado o pagamento de
remuneração aos membros do conselho de administração, do conselho fiscal, da diretoria estatutária ou
não estatutária ou de suas então sociedades controladas.
A partir de 31 de dezembro de 2015: Não existem partes relacionadas aos controladores diretos ou
indiretos no total do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretória Estatutária.
13.14 Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão,
recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração, da Diretoria
Estatutária ou do Conselho Fiscal por qualquer razão que não a função que ocupam.

13.15 Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor
Remuneração desvinculada ao exercício de função na Companhia:

A política de remuneração para o conselho de administração da Companhia acordada pelos
controladores determina que somente fossem remunerados aqueles conselheiros que não fossem
membros da diretoria estatutária ou não estatutária de qualquer uma das empresas do grupo de tais
controladores.
Não obstante, o conselho de administração da Companhia recebeu R$ 29,27 milhões de sua
controladora indireta, AES Corporation, em 2014 e recebeu R$ R$ 35.779.026 milhões em 2015. Este
valor foi recebido por alguns dos membros do conselho de administração da Companhia como
remuneração pelo exercício de suas funções na AES Corporation, portanto, esta remuneração está
desvinculada ao exercício da função de conselheiro de administração da Companhia.

Exercício social 2015 – remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas

Conselho de Administração
Controladores
diretos e indiretos

R$ 35.779.026*

Diretoria

Conselho

Total

0

0

R$ 35.779.026

0

0

0

Controladas
do emissor
Sociedades
sob controle

0

* valor recebido por alguns dos membros do conselho de administração da Companhia como remuneração pelo
exercício de suas funções na AES Corporation.

Exercício social 2014 – remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas

Controladores
diretos e indiretos

Conselho de

Diretoria

Conselho

Total

R$ 29.275.404*

0

0

R$

0

0

0

0

Controladas
do emissor
Sociedades
sob controle

* valor recebido por alguns dos membros do conselho de administração da Companhia como remuneração pelo
exercício de suas funções na AES Corporation.
Exercício social 2013 – remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas

Conselho de Administração

Diretoria

Conselho

Total

R$ 23.635.681*

0

0

R$ 23.635.681

Controladores
diretos e indiretos
Controladas
do emissor

Sociedades
sob controle
comum

0

0

0

0

* valor recebido por alguns dos membros do conselho de administração da Companhia como remuneração pelo
exercício de suas funções na AES Corporation.

13.16 outras informações relevantes
Nos valores constantes do subitem ”Remuneração baseada em ações”, estão inclusos os diretores estatutários
da Companhia. Nesta transação, a Companhia não efetuou qualquer tipo de desembolso de caixa, visto que
estes instrumentos patrimoniais são concedidos diretamente pela AES Corporation aos administradores da
Companhia.

Notar que, quando especificado, o valor apresentado de remuneração refere-se ao valor registrado na AES Tietê
S.A. que em 31 de dezembro de 2015 foi incorporada pela Companhia.

Complementação ao item 13.2

Até 31 de dezembro de 2015:

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A Companhia informa que não houve pagamento de remuneração aos administradores pelo desempenho de
suas funções na Companhia nos 3 últimos exercícios sociais. A política de remuneração adotada pela
Companhia para o exercício social de 2015 está em linha com a política de remuneração adotada no passado,
não prevendo, portanto, o pagamento de qualquer remuneração aos seus administradores e membros do comitê
de gestão.
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2015
- Valores Anuais*
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

10,00
3,08

6,00
6,00

5,00
4,67

21,00
13,75

541.632,00

2.341.620,00

457.800,00

3.341.052,00

451.360,00

1.769.427,00

381.500,00

0,00

218.308,00

0,00

2 602 287 00
218.308,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

90.272,00

353.885,00

76.300,00

520.457,00

Descrição de outras
remuneraçõe s fixas

Encargos

Encargos

Encargos

Encargos

0,00

2.407.188,00

0,00

2.407.188,00

Bônus

0,00

1.911.436,00

0,00

1.911.436,00

Participação de
resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros
N° de membros
remunerados
Remuneraçã o fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e
indireto
Participações em comitês

Remuneraçã o variável

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

495.752,00

0,00

495.752,00

R$ 382.287 de

Descrição de outras
remuneraçõe s variáveis
0,00

R$ 382.287 de
Encargos e
R$113.464 de
LTC

Encargos e R$
113.464 de LTC

Pós emprego

0,00

169.741,00

0,00

169.741,00

254.289,00

0,00

254.289,00

121.759,00

0,00

121.759,00

Cessação do cargo
Baseada em ações
0,00
Observação
Total de Remuneração
541.632,00
OBSERVAÇÕES:
(i)
(ii)

(iii)

5.294.597,00

457.800,00

6.294.029,00

Tabela acima refere-se aos valores da AES Tietê S.A., que foi incorporada pela AES
Tietê Energia em 31 de dezembro de 2015.
O número de membros de cada órgão (letra “b”) foi apurado da forma especificada no
OFÍCIO0CIRCULAR/CVM/SEP/N.º02/2016. Dado que o exercício social de 2015 é o
exercício corrente, os números acima foram inseridos com base na previsão da
Companhia, conforme requisitado pelo OFÍCIO0CIRCULAR/CVM/SEP/ N.º02/2016.
O total da remuneração da alta administração da Companhia que consta de suas
demonstrações financeiras pode ser obtido por meio da soma do total geral da coluna
conselho de administração e diretoria estatutária das tabelas constantes do item 13.2 deste
formulário. O valor de Benefícios de curto prazo que consta de suas demonstrações
financeiras pode ser obtido por meio da soma das linhas “Remuneração fixa anual”,
“Outros (Encargos)” e “Bônus” da coluna “Conselho de Administração” e “Diretoria
Estatutária” da tabela acima.

Complementação ao item 13.11
Até 31 de dezembro de 2015.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve pagamento de remuneração aos administradores pelo desempenho de suas funções na Companhia
nos 3 últimos exercícios sociais.
A partir 31 de dezembro de 2015 (referem-se aos dados da AES Tietê S.A., incorporada em 31 de
dezembro de 2015 pela Companhia)
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
31/12/2015
31/12/2015
Nº de membros
6
10
Nº de membros remunerados

6

3,08

Valor da maior remuneração (Reais)

1.463.967,29

188.160,00

Valor da menor remuneração (Reais)

374.325,06

188.160,00

823.541,00

108.623,00

Valor médio da remuneração (Reais) (total da
remuneração dividido pelo número de membros
remunerados)

Diretoria Estatutária

31/12/2015

Observações: (i) o Conselho de Administração não tem Remuneração variável (Bônus e
Incentivo de Longo Prazo), nem tampouco Benefícios diretos e indiretos. (ii) Inclui Suplentes
caso tenha recebido remuneração em mês específico; (iii) O valor da menor remuneração foi
apurado com a exclusão de membros de órgão que exerceram o cargo por menos de 12 meses
em 2015. O valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros (média anual
apurada mensalmente); (v) para fins do cálculo do 13.2 acima foram considerados membros
suplentes que efetivamente receberam remuneração por terem participado ativamente do
Conselho durante o ano.

Conselho de Administração

31/12/2015

Observações: (i) o Conselho de Administração não tem Remuneração variável (Bônus e
Incentivo de Longo Prazo), nem tampouco Benefícios diretos e indiretos. (ii) Inclui Suplentes
caso tenha recebido remuneração em mês específico; (iii) O valor da menor remuneração foi
apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício,
pelo fato de todos os conselheiros terem exercido o cargo por menos de 12 meses (iv) o valor
médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros (média anual apurada
mensalmente); (v) para fins do cálculo do 13.2 acima foram considerados membros suplentes
que efetivamente receberam remuneração por terem participado ativamente do Conselho
durante o ano.
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