AES TIETÊ ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.183.550
CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 07 de agosto de 2017, às 11h00, na Avenida Dr. Marcos

Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5.º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040 (“Companhia”).
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da

Companhia, com a presença dos Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Kazi Kamhul Hasan, Julian Jose Nebreda
Marquez, Francisco Jose Morandi Lopez, Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, Vincent Winslow Mathis,
Luiz Pinguelli Rosa, Franklin Lee Feder, Cláudio Jose de Oliveira Magalhães e Paulo Roberto Robin
Carvalho.
3.

M ESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela

Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
4.

ORDEM DO DIA: (i) Relatório de informações trimestrais relativo ao 2º trimestre de 2017; (ii)

Proposta de distribuição de dividendos intermediários; (iii) Programa de segurança cibernética da
Companhia; (iv) Aprimoramento do marco legal do setor elétrico; e (v) Panorama dos negócios da
Companhia.
5.

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

a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
5.1. Analisaram o relatório de informações trimestrais da Companhia referente ao 2° trimestre do
exercício social de 2017 e panorama financeiro, tendo os Srs. Francisco Jose Morandi Lopez, Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Marcelo Antônio de Jesus, profissional
indicado pela Companhia e Marcos Quintanilha, representante da Ernst Young Auditores Independentes,
prestado os esclarecimentos necessários, sem que tenham sido registradas pelos conselheiros presentes
quaisquer manifestações e/ou ajustes às informações constantes do referido relatório.
5 .2 . Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez e
considerando o fluxo de caixa corrente da Companhia, a proposta de distribuição de dividendos

intermediários no montante total de R$102.401.148,97, sendo R$0 ,052 053 39 381 por ação ordinária e
preferencial, equivalente a R $0 ,260 266 969 05 por cada unit de emissão da Companhia, que
corresponde a 100% do lucro líquido ajustado da Companhia no 2º trimestre de 2017.

5 .2 .1 . Conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de junho de
2017, o lucro líquido do primeiro semestre é de R$216.977.706,58, neste montante adiciona-se a
realização do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R$28.647.633,77 e subtrai-se o montante
destinado à reserva legal no valor de R$9.904.236,53 e o montante distribuído no primeiro
trimestre de 2017 no total de R$133.319.954,85, totalizando, portanto, um lucro líquido ajustado de
R$102.401.148,97.

5 .2 .2 . A data base para o direito ao recebimento de dividendo (record date) será o dia 10 de
agosto de 2017 e as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos”
a partir do dia 11 de agosto de 2017. Os valores distribuídos a título de dividendos intermediários
estão isentos de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249/95, conforme alterada, e seu
pagamento será realizado até 25 de setembro de 2017.
5 .2 .3

Consignar a presença dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Mário

Shinzato, Raimundo Cláudio Batista, Maria Carmen Westerlund Montera, André Eduardo Dantas e
Carlos Eduardo Teixeira Taveiros, durante as apresentações e discussões acerca do relatório de
informações trimestrais da Companhia referente ao 2° trimestre do exercício social de 2017,
panorama financeiro e proposta de distribuição de dividendos intermediários, bem como o
recebimento da opinião favorável do Conselho Fiscal a respeito da proposta de distribuição de
dividendos aprovada nos termos do item 5.2, acima.
5.3.

Tomaram conhecimento e discutiram, nos termos informados pelo Srs. Antonio Narvaez e Sheila

Rosenberg Bekerman, profissionais indicados pela Companhia, de informações acerca do Programa de
Segurança Cibernética da Companhia, seus principais controles, gestão de ameaças e vulnerabilidades,
programa de conscientização dos usuários, principais números e prioridades para 2017.
5 .4 . Tomaram conhecimento e discutiram, nos termos informados pelo Sr. Ricardo de Abreu Sampaio
Cyrino, Diretor Vice-Presidente da Companhia, do aprimoramento do Marco Legal do Setor Elétrico e
Consulta Pública nº 33/2017 publicada pelo Ministério de Minas de Energia, com informações acerca dos
aprimoramentos propostos, em especial a redução dos limites de acesso ao mercado livre, o
destravamento da obrigação de contratação, a sobrecontratação involuntária decorrente da migração de

consumidores para o ambiente de contratação livre, as diretrizes e compromissos para fixação de tarifas,
a possibilidade de separação de lastro de potência, a descotização e privatização, a autoprodução,
prorrogação de usinas hidrelétricas até 50MW, os subsídios a fontes incentivadas, a desjudicialização do
risco hidrológico, as regras comerciais para máximo acoplamento entre formação de preço e operação, o
risco e a racionalização de custos dos contratos regulados.
5.5.

Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, sendo abordados os

seguintes assuntos: segurança, desempenho operacional, comercialização de energia, novos negócios e
jurídico, com destaque para a evolução dos projetos Alto Sertão II e Boa Hora, recentemente adquiridos.
6.

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

encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme
e assinada.
Barueri, 07 de agosto de 2017.
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