AES TIETÊ ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.183.550
CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 05 de novembro de 2018, às 14h00, na Avenida

das Nações Unidas, 12.495, 12º andar, São Paulo - SP.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação feita nos termos do estatuto social da

Companhia, estando presentes os Srs. Mário Shinzato, Maria Carmen Westerlund Montera, André
Eduardo Dantas, Carlos Eduardo Teixeira Taveiros e Raimundo Cláudio Batista, o último por
teleconferência.
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mário Shinzato e secretariados pelo Sr.

Raimundo Cláudio Batista.
4.

ORDEM DO DIA: (i) Relatório de informações trimestrais relativo ao 3º trimestre do exercício

social de 2018; e (ii) Proposta de distribuição de dividendos intermediários.
5.

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

instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal:
5.1. Analisaram previamente o Relatório de Informações Trimestrais relativo ao 3º trimestre do exercício
social de 2018 e assistiram a apresentação realizada pela Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi,
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia.
5.2. Opinaram favoravelmente e por unanimidade, nos termos aprovados pelo Conselho de
Administração e conforme proposto pela Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, a proposta de
distribuição

de

dividendos

intermediários

no

montante

total

de

R$39.388.263,97,

sendo

R$0,02002061926 por ação ordinária e preferencial, equivalente a R$0,10010309630 por cada unit de
emissão da Companhia.
5.2.1. Conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de setembro
de 2018 o lucro líquido acumulado no 3º trimestre do exercício social de 2018 é de
R$183.085.070,79. Neste montante é adicionada a realização do ajuste de avaliação patrimonial
no valor de R$43.475.130,24 e subtraídos os valores já distribuídos no 1º semestre de 2018 a
título de dividendos intermediários no total de R$172.499.269,18, totalizando um lucro líquido

ajustado de R$54.060.931,85, do qual se subtrai o montante referente à equivalência patrimonial
das sociedades controladas que compõem os Complexos Boa Hora, Guaimbê e Alto Sertão II,
equivalente a R$14.672.667,88. Nos termos do Art. 193 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) a
Companhia não destinará parte do lucro para a reserva legal, uma vez que o montante desta
reserva atingiu 20% do capital social.
5.2.2. O pagamento será realizado até o dia 22 de novembro de 2018 aos titulares de ações da
Companhia na data base de 8 de novembro de 2018 (“record date”) e as ações passarão a ser
negociadas “ex-dividendos” a partir de 9 de novembro de 2018.
6.

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

encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.
São Paulo, 05 de novembro de 2018.
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