AES TIETÊ S.A.
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
A Administração da AES Tietê S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) submete à
apreciação dos senhores a proposta a seguir, a ser deliberada em Assembleia Geral
Extraordinária (“Assembleia Geral”), a realizar-se em 26 de outubro de 2015, às 09h00,
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:
(i)
Ratificação da contratação das empresas especializadas (a) Ernst & Young
Auditores Independentes S.S. empresa com sede na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, n.º 1830, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 61.366.936.0001-25 para a elaboração do laudo de avaliação da
AES Rio PCH Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de
São Paulo, na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 5º andar,
sala individual 3, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office
Park, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.278.663/0001-84 (“AES Rio
PCH”) com base em seu valor patrimonial para fins da Incorporação AES Rio PCH
(conforme definido abaixo) (“Laudo AES Rio PCH”) e do laudo de avaliação da AES
Brazilian Energy Holdings Ltda., sociedade limitada, com sede na Avenida Dr.
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, sala individual 1, Bairro Sitio
Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Barueri
– SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.215.474/0001-25 (“ABEH”) com base em seu
valor patrimonial para fins da Incorporação AES ABEH (conforme definido abaixo)
(“Laudo ABEH I”); e (b) Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., empresa com
sede na Rua Henri Dunant, nº 1383, Santo Amaro, CEP 04709-111, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.189.924/0001-03, para a
elaboração do laudo de avaliação da Companhia e da ABEH, com base em seus
respectivos valores de patrimônio líquido a mercado, para dar suporte à relação de
troca das ações de emissão da ABEH por ações de emissão da Companhia em
decorrência da Incorporação ABEH (“Laudo ABEH II”);
(ii)
Aprovação dos termos e condições do Instrumento de Justificação e Protocolo
de Incorporação (“Protocolo de Incorporação”), celebrado em 21 de setembro de 2015
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entre as Administrações da Companhia, da ABEH e da AES Rio PCH, o qual
estabelece os termos e condições da Incorporação (conforme definida abaixo);
(iii) Aprovação do Laudo AES Rio PCH, Laudo ABEH I e do Laudo ABEH II (em
conjunto, “Laudos”) para fins da Incorporação;
(iv)
Aprovação da incorporação da ABEH (“Incorporação ABEH”) e da AES Rio PCH
(“Incorporação AES Rio PCH” e, em conjunto com a Incorporação ABEH,
“Incorporação”); e
(v)
Autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à
efetivação e implementação das deliberações a serem discutidas e aprovadas pelos
acionistas na Assembleia Geral da Companhia.
Apresentaremos a seguir a proposta da Administração da Companhia com relação aos
itens da ordem do dia da Assembleia Geral acima indicados.
INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Como a Assembleia Geral Extraordinária discutirá temas de interesse da Companhia e
de V.Sas., apenas as pessoas que comprovarem sua qualidade de acionistas - ou de
representantes de acionistas, na forma da legislação aplicável - poderão comparecer e
participar da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 126 da Lei das
Sociedades por Ações.
Conforme a legislação aplicável, para comprovar a qualidade de acionistas (ou
representantes de acionistas) e participar da Assembleia Geral Extraordinária, V.Sas.
deverão apresentar os seguintes documentos:
(i) documento hábil a comprovar sua identidade;
(ii) comprovante atualizado das ações escriturais de vossa titularidade, expedido pela
instituição financeira depositária ou por agente de custódia; e
(iii) na hipótese de representação do acionista, original ou cópia autenticada da
procuração, devidamente regularizada na forma da lei.
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Como documento de identidade, a Companhia aceitará a Carteira de Identidade
Registro Geral (RG), bem como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte,
carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais
expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu
titular.
O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos
seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de
Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) do contrato ou estatuto
social; e (b) do ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à
assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) outorgar procuração
para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia
Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no
regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito
de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da
administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de
representação para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há
menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1.º da Lei das S.A.
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 654, § 1.º e § 2.º do Código Civil, a
procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação
completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a
designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma
do outorgante.
Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão
ser representados na Assembleia Geral por procurador que seja acionista,
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no
artigo 126, § 1.º da Lei das S.A.; e (ii) as pessoas jurídicas que forem acionistas da
Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM
RJ2014/3578, julgado em 04 de novembro de 2014, ser representadas por procurador
constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas
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do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia,
acionista ou advogado.
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem ser notarizados por
Tabelião Público, legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor
juramentado matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e
Documentos, nos termos da legislação em vigor.
Para facilitar o início dos trabalhos na Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia
recomenda que V. Sas. depositem cópia simples dos documentos acima com até 72
(setenta e duas) horas de antecedência da Assembleia Geral Extraordinária. O depósito
poderá ser feito por correio ou serviço de courier conforme contato abaixo:
Área de Relações com Investidores
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – 7º andar
Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park
Barueri, SP, Brasil, CEP 06460-040
Ressalta-se que V.Sas. poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária ainda
que não realizem o depósito prévio dos documentos, desde que os apresentem na
abertura da assembleia geral, em harmonia com o disposto no §2º do artigo 5º da IN
CVM 481/09.
A Diretoria da Companhia está à disposição dos acionistas para responder eventuais
dúvidas relativas à Assembleia Geral por meio do e-mail assembleia.aestiete@aes.com
até a data de 08 de outubro de 2015.
Apresentaremos a seguir a proposta da Administração da Companhia com relação aos
itens da ordem do dia da Assembleia Geral acima indicados.
1.
A ratificação da contratação das empresas especializadas Ernst & Young
Auditores Independentes S.S. e Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. para
a elaboração dos Laudos.
A Administração da Companhia propõe que seja ratificada a contratação das empresas
especializadas (a) Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“Empresa
Especializada I”), para a elaboração do Laudo AES Rio PCH e do Laudo ABEH I; e (b)
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Empresa Especializada II”, em conjunto
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com a Empresa Especializada I, “Empresas Especializadas”) para a elaboração do
Laudo ABEH II.
As informações exigidas pelo art. 21 da IN CVM 481/09 constituem o Anexo I à
presente.
2.
Aprovação dos termos e condições do Protocolo de Incorporação,
celebrado em 21 de setembro de 2015 entre as Administrações da Companhia, da
ABEH e da AES Rio PCH, o qual estabelece os termos e condições da
Incorporação.
A Administração da Companhia propõe que seja aprovado o Protocolo de Incorporação
celebrado em 21 de setembro de 2015, o qual estabelece os termos e condições da
Incorporação e constitui o Anexo II à presente.
3.

Aprovação dos Laudos.

A Administração da Companhia propõe que sejam aprovados os Laudos elaborados
pelas Empresas Especializadas com base nas demonstrações financeiras da ABEH, da
AES Rio PCH e da Companhia datadas de 30 de junho de 2015 (“Data Base”), cujas
cópias integram à presenta na forma de seus Anexos III, IV e V, respectivamente.
Com base nos Laudos acima referidos, as Empresas Especializadas concluíram que o
valor do patrimônio líquido (i) contábil da ABEH, conforme balanço patrimonial da Data
Base, é de R$816.254.059,82(oitocentos e dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e
quatro mil, cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos); (ii) a mercado da ABEH,
conforme balanço patrimonial da Data Base, é de R$875.197.000,00 (oitocentos e
setenta e cinco milhões e cento e noventa e sete mil reais); (iii) contábil da AES Rio
PCH, conforme balanço patrimonial da Data Base, é de R$816.765,06 (oitocentos e
dezesseis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos); e (iv) a mercado da
Companhia, conforme balanço patrimonial da Data Base, é de R$1.665.612.000,00 (um
bilhão, seiscentos e sessenta e cinco milhões e seiscentos e doze mil reais).
4.

Aprovação da Incorporação.

Conforme descrito no Fato Relevante da Companhia, divulgado no dia 03 de junho de
2015 (“Fato Relevante Inicial”) e no Fato Relevante da Companhia divulgado em 18 de
setembro de 2015 (“Fato Relevante 319”), os quais integram a presente na forma de
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seu Anexo VI, a Incorporação consiste em um dos atos preliminares à reorganização
societária envolvendo a Companhia, a Companhia Brasiliana de Energia e as
sociedades direta e indiretamente controladas pela Companhia Brasiliana de Energia
(“Reorganização”), razão pela qual a Administração da Companhia propõe que seja
aprovada a Incorporação.
5.
Autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários
à efetivação e implementação das deliberações a serem discutidas e aprovadas
pelos acionistas na Assembleia Geral da Companhia.
A Administração da Companhia propõe que os acionistas autorizem a Diretoria a
praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações a
serem discutidas e aprovadas pelos acionistas na Assembleia Geral da Companhia.
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ANEXO I
INFORMAÇÕES SOBRE AVALIADORES
(Conforme Anexo 21 da IN CVM 481/09)
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
1.

Listar os avaliadores recomendados pela administração.

Laudos Contábeis: Ernst & Young Auditores Independentes S.S. empresa com sede na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.366.936.0001-25
2.

Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados

A EY Brasil é uma empresa a líder em serviços de auditoria, impostos, transações e
assessoria. Conta com mais de 5.000 colaboradores, unidos por valores compartilhados
e um compromisso inabalável com a qualidade.
A EY, representada pela sua área de auditoria, foi responsável pela elaboração deste
trabalho, tendo experiência na emissão de laudos contábeis, bem como em empresas
do setor elétrico e de companhias abertas em geral, conforme apresentado a seguir.
Marcos A. Quintanilha
Sócio Líder de Power & Utilities
Marcos Quintanilha é sócio de auditoria, com 32 anos de comprovada experiência em
práticas Contábeis Brasileiras e Normas da Comissão de Valores Mobiliários,
construindo sólida experiência em atender empresas do setor elétrico;
É o Coordenador do Grupo de Trabalho constituído pelo Ibracon (GT6), encarregado da
discussão proposição e definição de normas contábeis para a indústria de Energia
Elétrica;
Entre seus mais recentes clientes no setor elétrico destaca-se Grupo AES (Eletropaulo,
Tiete, Brasiliana, AES Sul), CESP, CCEE, dentre outras.
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É Economista e Contador.
3.
Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores
recomendados
Conforme descrito na nossa carta de contratação, os honorários cobrados para a
preparação dos laudos contábeis foram de R$980.000 (novecentos e oitenta mil reais).
O valor dos honorários já contempla todos os tributos incidentes.
A proposta ficará arquivada na sede da Cia à disposição.
4.
Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os
avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas
regras contábeis que tratam desse assunto
Durante os últimos 3 (três) anos fomos os auditores responsáveis por emitir opinião
sobre o reporting package e controles internos da Companhia.
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

1.

Listar os avaliadores recomendados pela administração.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA., empresa com sede na Rua Henri
Dunant, no 1383, Santo Amaro, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04709-111,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.189.924/0001-03, doravante denominada como (“Deloitte
Consultores”)

2.

Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados

A Deloitte Consultores, representada pela sua área de Corporate Finance, foi
responsável pela elaboração deste trabalho, tendo experiência em avaliação
econômico-financeira de empresas do setor elétrico e de companhias abertas em geral,
conforme apresentado a seguir.
Os consultores possuem experiência em diversos setores da indústria, tanto no âmbito
nacional quanto no internacional.
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Apresentamos, a seguir, a identificação e a qualificação dos profissionais responsáveis
por este Laudo de Avaliação:
Eduardo de Oliveira
Sócio Responsável
Possui mais de 22 anos de experiência em avaliação de negócios, tendo participado de
diversos projetos dentro do “Programa Nacional de Desestatização”. Participou de
serviços de avaliação de negócios em processo de fusão, aquisição, venda, entre
outros, atuando como responsável técnico para determinação do valor econômico das
empresas. Atuou como gerente por 13 meses na Deloitte & Touche Corporate Finance
em Londres. Possui sólida experiência em diversos setores da economia, destacandose: energia elétrica, telecomunicações, serviços financeiros e consumer business.
Formação Educacional: MBA Executivo Internacional pela FIA-USP, pós graduado em
Finanças e bacharel em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica –
PUC SP.
Diogo Ferraiuolo
Gerente Responsável
Possui mais de 13 anos de experiência em avaliação de negócios e finanças
corporativas. Participou de serviços de avaliação de negócios em processo de fusão,
aquisição, venda, privatização, viabilidade econômica, fairness opinion, entre outros,
atuando na coordenação das equipes e como responsável técnico. Possui sólida
experiência em diversos setores da economia, destacando-se: Energia Elétrica,
Serviços Financeiros e Bancários e Manufatura.
Formação Educacional: Pós-graduado em Finanças Corporativas pela Fundação
Getúlio Vargas e bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Paulista.
Rodrigo Antacli
Gerente Responsável
Possui mais de 14 anos de atuação, tem ampla experiência em coordenação e
execução de serviços de gestão patrimonial, envolvendo trabalhos de avaliação
patrimonial para privatização, aquisição, incorporação, garantias, fusão e cisão de
empresas. Na indústria de energia liderou projetos relacionados às Resoluções
Normativas 493, 234 e 367 da Aneel e, mais recentemente, determinação do valor de
Indenização em renovação dos contratos de concessão da MP 579/2012 e Lei
12.783/2013.
Formação Educacional: MBA Administração de Negócios – FGV-SP, Pós-Graduação
em Administração de Empresas – Mackenzie, SP, Graduação em Engenharia Mecânica
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– Mackenzie, SP.
Vanessa Houtain
Consultora Sênior
Consultora Senior da área de Valuation, Vanessa iniciou sua carreira na Deloitte em
2009. Possui experiência em avaliação de empresas, atuando ativamente em projetos
de Avaliação Econômico-Financeira para fins de fusão, aquisição, avaliação de ativos
biológicos, avaliação de ativos intangíveis entre outros.
Formação Educacional: Pós-graduada em Finanças pelo Insper – Instituto de Ensino e
Pesquisa (IBMEC São Paulo), bacharel em Administração de Empresas pelo Centro
Universitário Salesiano de São Paulo e em Ciências Contábeis pela Trevisan Escola de
Negócios.
3.
Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores
recomendados
Contratada pela Administração da Cia. Brasiliana de Energia para prestação de
serviços de Avaliação de seu Patrimônio da AES Tiete S.A., AES Brazilian Energy
Holdings Ltda. e Cia Brasiliana de Energia, na data-base 30 de junho de 2015, com
base no critério do Patrimônio Líquido avaliado a preços de mercado, seguindo as
orientações da instrução CVM no 436/06.
Esse Relatório foi preparado com o objetivo de subsidiar a Administração do Grupo
AES no âmbito do processo de incorporação da AES Tietê S.A. pela Cia. Brasiliana de
Energia e para suportar a incorporação da AES Brazilian Energy Holdings Ltda. pela
AES Tietê S.A, em cumprimento ao art. 264 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades
Anônimas) e instrução CVM nº 319.
A proposta comercial para a elaboração das avaliações foi acordada em R$ 214.000,00
(duzentos e quatorze mil reais). A proposta ficará arquivada na sede da Cia à
disposição.
4.
Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre
os avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas
pelas regras contábeis que tratam desse assunto
AES Corporation – Avaliação econômico financeira da AES Sul Distribuidora Gaucha de
Energia S.A.
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AES Holdings Brasil Ltda. – Avaliação Econômico financeira da AES Holdings Brasil
Ltda. e AES Guaiba II Empreendimentos Ltda.
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ANEXO II
INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO E PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO
CELEBRADO EM 21 DE SETEMBRO DE 2015
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ANEXO III
LAUDO AES RIO PCH
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ANEXO IV
LAUDO ABEH I
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ANEXO V
LAUDO ABEH II

15

ANEXO VI
FATOS RELEVANTES DIVULGADOS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2015 E 18 DE
SETEMBRO DE 2015
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