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FATO RELEVANTE
A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4), em
cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº. 6.404/76, nos termos da Instrução CVM nº
358, de 03.01.2002 e demais disposições aplicáveis, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral, que foi informada por seu acionista controlador indireto, THE AES CORPORATION (“AES”), e
pela acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR (“BNDESPAR”), acerca da conclusão na
presente data da aquisição, pela AES HOLDINGS BRASIL II S.A (controlada da AES), de 73.834.706 de
units de emissão da Companhia e de titularidade da BNDESPAR, equivalentes a 18,5% do capital
social total da AES Tietê (“Operação”).
Com a conclusão da Operação, a AES passou a deter, por meio de suas controladas, o total de 42,9%
e a BNDESPAR passou a deter 9,91% do capital social da AES Tietê.
Em decorrência da Operação, as cláusulas relevantes do Acordo de Acionistas da Companhia, tais
como aquelas que garantiam à BNDESPAR direitos de veto em assuntos da administração, eleição de
conselheiros e direito de alienação conjunta, deixam de vigorar, permanecendo vigentes apenas
determinadas disposições necessárias para cumprimento do Contrato de Cessão de Direitos,
celebrado entre a AES HOLDINGS BRASIL LTDA. e a BNDESPAR em 26 de outubro de 2015.
Conforme já informado ao mercado, a AES se comprometeu a submeter ao Conselho de
Administração e, posteriormente, aos demais acionistas da Companhia, no prazo de até 6 (seis)
meses contados a partir do fechamento da Operação, proposta de migração da Companhia para o
segmento especial de listagem da B3 denominado Novo Mercado.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca da evolução das
matérias objeto do presente fato relevante.
São Paulo, 5 de agosto de 2020

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

São Paulo, 05 de agosto de 2020.

À
AES Tietê Energia S.A.
Av. das Nações Unidas, 12.495 – 12º andar
São Paulo - SP - Brasil - CEP 04578-000
At.:

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Prezados Senhores,
AES HOLDINGS BRASIL LTDA., com sede na Av. das Nações Unidas, n.º 12.495, 12º andar, Bairro
Brooklin Paulista, Condomínio Empresarial Berrini, CEP 04578-000, Sala Sustentabilidade – Parte I,
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.692.190/0001-79, em
cumprimento ao que dispõe o Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, vem por meio da presente
informar que concluiu neste data a aquisição, por meio de sua controlada AES Holdings Brasil II S.A.,
das ações de emissão da AES Tietê Energia S.A., adquiridas da BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR, equivalentes a 73.834.706 units, representando 18,5% do capital social total da
Companhia (“Aquisição”).
Após a Aquisição, a soma das participações detidas indiretamente pela The AES Corporation passou
a representar um total de 42,9% do capital social da AES Tietê, equivalente a 71% das ações ordinárias
e 24,5% das ações preferenciais.
Solicitamos que tais informações sejam transmitidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por
meio de comunicado ao mercado, no tipo “Aquisição/Alienação de Participação Acionária”.
Sendo o que se cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos
porventura julgados necessários.

Atenciosamente,

AES Holdings Brasil Ltda.
Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho
Diretor

