Data da atualização das informações: 30/06/2020

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - AES TIETE ENERGIA SA de 31/07/2020
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
Este Boletim de Voto à Distância deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu
direito de voto à distância na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da AES Tietê Energia
S.A., convocada para o dia 31 de julho de 2020, às 10:00 horas, nos termos da Instrução da CVM
nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada. Para que o Boletim de Voto à Distância
seja considerado válido, é imprescindível: (i) o preenchimento de todos os campos, incluindo a
indicação do nome ou denominação social completa do acionista e o número do CPF/MF ou
CNPJ/MF, bem como indicação de endereço de
e-mail para eventuais contatos; (ii) a rubrica de todas as páginas do Boletim de Voto à Distância;
(iii) a assinatura ao final do Boletim de Voto à Distância do acionista ou seu representante legal,
conforme o caso; e (iv) o envio de cópia dos documentos indicados no Manual do Acionista. O
Boletim de Voto à Distância recebido pela Companhia que não esteja regularmente preenchido
e/ou não esteja acompanhado dos documentos comprobatórios descritos no Manual do Acionista
será desconsiderado. Excepcionalmente para a Assembleia Geral, em razão das restrições
impostas pelas medidas de combate ao COVID-19, a Companhia irá dispensar a apresentação de
vias físicas e cópias autenticadas do Boletim e dos documentos pertinentes acima indicados, que
poderão ser enviados exclusivamente por correio eletrônico. Além disso, não será exigido o
reconhecimento de firma dos Boletins, nem a notarização, a consularização, o apostilamento e a
tradução juramentada de documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua
portuguesa, inglesa ou espanhola, ou que venham acompanhados da respectiva tradução nessas
mesmas línguas.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá: (i) preencher e enviar o
presente boletim diretamente à Companhia; ou (ii) transmitir as instruções de preenchimento para
o agente de custódia ou para o escriturador das ações da Companhia, conforme abaixo: (i)
exclusivamente aos acionistas detentores de ações escrituradas no Banco Itaú S.A. e que não
estejam depositadas em depositário central: os acionistas deverão entrar em contato com o
Banco Itaú S.A. por meio dos canais de atendimento da instituição, e verificar os procedimentos
por ela estabelecidos para emissão das instruções de voto, bem como os documentos e
informações por ela exigidos; (ii) exclusivamente aos acionistas detentores de ações custodiadas
na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”): o acionista titular de ações depositadas na Central
Depositária da B3 que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de
prestadoras de serviços deverá transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos agentes
de custódia, observadas as regras por esses determinadas, que, por sua vez, encaminharão tais
manifestações de voto à Central Depositária da B3; e (iii) alternativamente aos procedimentos
descritos nos itens (i) e (ii), enviar seus Boletins de Voto à Distância diretamente à Companhia: os
acionistas deverão acessar a área de Governança Corporativa do site de Relações com
Investidores da Companhia (http://ri.aestiete.com.br/) ou o site da CVM (www.cvm.gov.br),
imprimir o Boletim de Voto à Distância, preenchê-lo, rubricar todas as páginas e assiná-lo e
encaminhar à Companhia juntamente com a cópia dos documentos indicados no Manual dos
Acionistas. A Companhia recomenda que o acionista encaminhe as vias digitalizadas para o
endereço eletrônico assembleia.aestiete@aes.com.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
AES Tietê Energia S.A.
A/C: Área de Relações com Investidores
Av. das Nações Unidas, 12.495 – 12º andar
São Paulo - SP - Brasil - CEP 04578-000
assembleia.aestiete@aes.com e ri.aestiete@aes.com
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar
04538-132, São Paulo, SP
Tel.: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - AES TIETE ENERGIA SA de 31/07/2020
1. Aprovar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o
exercício social de 2020, na forma prevista na proposta da administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Aprovar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o
exercício social de 2020.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________
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BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - AES TIETE ENERGIA SA de 31/07/2020
1. Aprovar as Contas dos Administradores, o Relatório Anual da Administração, as
Demonstrações Contábeis e correspondentes Notas Explicativas e o Relatório Anual do Auditor
Independente, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Aprovar a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2019, incluindo a distribuição de dividendos complementares e a aprovação do
orçamento de capital para o exercício social de 2020, na forma prevista na Proposta da
Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Fixar em 11 (onze) membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho de
Administração da Companhia.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem
preenchidas: 10
5. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos
candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral. Os votos
indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a
voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de
administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra)
Julian Jose Nebreda Marquez / Vicente Javier Giorgio
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Charles Lenzi / Ricardo Bull Silvarinho
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Susan Pasley Keppelman Harcourt / Matthew Theodore Olive
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Francisco Jose Morandi Lopez / Arminio Francisco Borjas Herrera
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Bernerd Raymond Da Santos Ávila / Marcelo Daniel Aicardi
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Leonardo Eleutério Moreno / Kleber Jansen Costa
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Krista Sweigart / Maria Paz Teresa Cerda Herreros

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - AES TIETE ENERGIA SA de 31/07/2020

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Franklin Lee Feder (independente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Denise Duarte Damiani (independente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Fellipe Agostini Silva (Representante dos Empregados) / Daniel de Sousa Melo (Representante
dos Empregados)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Roberto Oliveira de Lima (indicado BNDESPAR)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
6. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você
escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto
múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da
assembleia.]
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
7. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
Julian Jose Nebreda Marquez / Vicente Javier Giorgio [
Charles Lenzi / Ricardo Bull Silvarinho [

]%

]%

Susan Pasley Keppelman Harcourt / Matthew Theodore Olive [

]%

Francisco Jose Morandi Lopez / Arminio Francisco Borjas Herrera [
Bernerd Raymond Da Santos Ávila / Marcelo Daniel Aicardi [
Leonardo Eleutério Moreno / Kleber Jansen Costa [
Krista Sweigart / Maria Paz Teresa Cerda Herreros [
Franklin Lee Feder (independente) [

]%

]%

]%
]%

]%

Denise Duarte Damiani (independente) [

]%

Fellipe Agostini Silva (Representante dos Empregados) / Daniel de Sousa Melo (Representante
dos Empregados) [ ] %
Roberto Oliveira de Lima (indicado BNDESPAR) [

]%

Questão Simples
8. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração por titulares
de ações com direito a voto, nos termos do art. 141, §4º, I da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
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Questão Simples
9. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração pelos
titulares de ações sem direito a voto, nos termos do art. 141, §4º, II da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Deliberação Simples
10. Fixar em 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal da
Companhia.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3
11. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos
quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Mário Shinzato / Newton Akira Fukumitso
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Raimundo Cláudio Batista / Alberto Irazê Ribeiro
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Luiz Eduardo Frisoni Junior (indicado BNDESPAR) / Eraldo Soares Peçanha (indicado
BNDESPAR)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Questão Simples
12. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho Fiscal, nos termos do art.
161, §4º, a da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

