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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2019
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 05 de julho de 2019, às 09h00, na Avenida das
Nações Unidas, 12.495, 12º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação feita nos termos do estatuto social da
Companhia, estando presentes os Srs. Raimundo Cláudio Batista, Mário Shinzato, Robert
Juenemann, Louise Barsi e Carlos Eduardo Teixeira Taveiros, os quatro últimos via
teleconferência.

3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mario Shinzato e secretariados pelo Sr.
Raimundo Cláudio Batista.

4.
ORDEM DO DIA: Proposta a ser submetida à assembleia geral de aumento de capital
mediante capitalização da reserva especial de ágio, nos termos da Instrução CVM 319/99.

5.
DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente
instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal:

5.1. Acompanharam a reunião do Conselho de Administração que discutiu os termos e aprovou
a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, de Aumento de
Capital por meio de subscrição privada em decorrência da capitalização parcial da Reserva
Especial de Ágio registrada pela Companhia. O Conselho Fiscal recebeu, examinou e discutiu a
proposta com antecedência à Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Com base
nas apresentações e discussões com a Administração, e considerando que o ágio tem sido
aproveitado pela Companhia como benefício fiscal desde a sua constituição, o Conselho Fiscal
opinou que a proposta está apta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da

Companhia, a qual prevê o aumento de capital da Companhia por meio de subscrição privada,
no montante de R$57.961.750,58, em decorrência da capitalização parcial em proveito da AES
Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”), nos termos do artigo 7º, caput, da Instrução CVM nº
319/1999, da Reserva Especial de Ágio registrada pela Companhia no valor do efetivo crédito
fiscal auferido ao longo de sua existência, em razão da amortização do ágio pago pela
Companhia Brasiliana de Energia e refletida nas demonstrações financeiras da Companhia como
resultado da implementação da incorporação da AES Tietê S.A. (“Aumento de Capital”).
5.1.1. A Companhia informou que o Aumento de Capital ocorrerá mediante a emissão
de 11.090.552 novas ações ordinárias e 17.057.152 novas ações preferenciais, idênticas
às ações de tais espécies já existentes, ao preço de emissão de R$2,06 por ação
preferencial e ordinária, equivalentes a R$10,30 por Unit, o qual foi fixado em
observância ao inciso III do §1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976, determinado com
base no deságio de 10% (dez por cento) aplicado sobre o preço médio de fechamento
das Units (TIET11) nos últimos 22 (vinte e dois) pregões ocorridos anteriormente a 25
de junho de 2019, data de convocação da Reunião do Conselho de Administração que
aprovou referida matéria e autorizou a convocação da Assembleia Geral para apreciação
da proposta de Aumento de Capital pelos acionistas, tendo em vista serem as Units o
valor mobiliário de emissão da Companhia com liquidez relevante no mercado e
representativas de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais.
5.1.2. Por fim, a Companhia informou que ficará arquivado na sede da Companhia o
documento mencionado no Anexo 14 da Instrução CVM nº 481/2009, com o
detalhamento de todas as informações relacionadas à proposta de Aumento de Capital
ora aprovada, inclusive no que se refere à forma de integralização, procedimento para
exercício do direito de preferência e para aquisição de sobras pelos demais acionistas
da Companhia, o qual será disponibilizado aos acionistas e ao mercado em geral quando
da convocação da Assembleia Geral Extraordinária que irá deliberar acerca da proposta
de Aumento de Capital.
5.1.3 A conselheira Louise Barsi sugeriu a inclusão de referência às Notas Explicativas
8 e 19.2 (c.2), constantes nas Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, nos documentos a serem
submetidos à Assembleia Geral que deliberará acerca do aumento de capital da
Companhia mediante capitalização da reserva especial de ágio.
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 julho de 2019
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