AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550

COMUNICADO AO MERCADO
A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4) informa que foi
realizada nesta data Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia (“RCA”),
dando continuidade ao processo de análise da oferta hostil apresentada pela Eneva S.A. (“Eneva”)
em 1º de março de 2020, objeto do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 2 de março de
2020 (“Proposta” e “Operação”). Participaram da RCA os assessores legais e financeiros da
Companhia, bem como os integrantes do grupo de executivos designados para coordenar as
atividades de avaliação da Proposta para a Operação.
Nessa reunião o Conselho de Administração tomou ciência da extensão das informações faltantes
para a correta avaliação da Operação, inclusive a estrutura societária pretendida pela Eneva para sua
implementação. Tal informação, embora solicitada de forma reiterada desde a apresentação da
Proposta, não foi disponibilizada pela Eneva até o momento, sendo ela essencial para que sejam
cumpridos os requisitos mínimos para a convocação de uma Assembleia previstos nas Instruções
CVM 481 e CVM 565, bem como para a adequada avaliação e determinação dos efeitos positivos e
negativos da Operação para a Companhia e para o conjunto de seus acionistas. A Companhia enviou
na data de hoje, correspondência a Eneva solicitando mais uma vez as informações básicas
necessárias para a análise da proposta, conforme cópia anexa.
Além disso, o Conselho de Administração estabeleceu a continuidade do plano de trabalho para a
avaliação da Proposta, sempre assumindo o recebimento da documentação necessária.
A Companhia informa também que a Eneva solicitou lista de acionistas da AES Tietê, porém sem o
correto embasamento legal para tanto, o que foi explicado aos seus assessores e documentado em
correspondência enviada na noite de ontem.
A AES Tietê manterá os acionistas e o mercado informados sobre a evolução dos fatos e quaisquer
desdobramentos relevantes relacionados à proposta hostil.
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Ref.:

Oferta recebida de V.Sas. e próximos passos

Prezados Senhores,
O Conselho de Administração da AES Tietê se reuniu mais uma vez nesta data, e, tendo

em vista seu compromisso com a transparência, comunica aos senhores que tratou da
oferta hostil de incorporação lançada pela Eneva no dia primeiro de março.

Desde então, a AES Tietê seguiu as melhores práticas de governançacorporativa —em
de
defesa dos interesses de todos os seus acionistas. Por instrução do Conselho
companhia,
Administração, foi criado um grupo de trabalho com membros da diretoria da
e contratados assessores financeiros e legais para auxiliar na avaliação da oferta.

de
Mas, passados 25 dias desde o anúncio da intenção de aquisição,o Conselho

Administração da AES Tietê ainda não recebeu, da Eneva, informações fundamentais
sendo a principal
para que o Conselho avalie a oferta obedecendo ao seu dever fiduciário informação necessária a estrutura da transação.

do lançamento da
No dia 12, ainda antes da contratação dos assessores e logo depois

básicas sobre
oferta, a diretoria da AES Tietê enviou à Eneva um pedido de informações
incorporação e sobre
seus negócios, sua estratégia para criação de valor após a eventual
a estrutura proposta para eventual aquisição.

Nenhuma informação relevante foi enviada até o momento, nem

mesmo na reunião entre

faltantes, podemos
diretorias no dia 19. Como exemplo de informações fundamentais
embasamento legal para uso do
citar a estrutura legal da transação, potenciais sinergias,
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ágio e do prejuízo fiscal. Desse modo, a Companhia não consegue, em termos práticos e
legais, avançar na condução das tratativas com a Eneva.

De toda a forma, os assessores da Companhia estão enviando na data de hoje mais uma
lista de informações necessárias para análise da potencial transação. Entendemos que a
Eneva solicitou a assinaturade acordo de confidencialidadepara envio de informações
confidenciais. Aguardamos também que a Eneva aceite a versão enviada pelos nossos

assessores na data de ontem ou encaminhe novas exigências no acordo de
confidencialidade o mais breve possível.

Agradecemos antecipadamente o envio de todas as informações mínimas necessárias para
a análise da oferta o quanto antes para que a Companhia possa realizar seu dever legal de
análise de uma transação que já vem sendo trabalhada pelos senhores há mais de um ano,
conforme mencionado publicamente.

À luz dos deveres que nos são impostos pela Lei 6.404/76e normas expedidaspela
Comissão de Valores Mobiliários, ressalvamos que esta correspondência será divulgada
ao mercado, a fim de assegurar a equânime e simultânea disseminação de informações a
respeito da proposta de aquisição aos nossos acionistas e ao mercado em geral.

Sendo o que nos cumpria para o momento, renovamos nossos votos de estima e
consideração e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora de Relações com Investidores
AES Tietê S.A.
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