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AVISO AOS ACIONISTAS
A AES Tietê Energia S.A. (TIET11, TIET3, TIET4) (“AES TIETÊ” ou “Companhia”), em atendimento
ao disposto no artigo 21-A, §6º, da Instrução CVM nº 481/2009, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, nesta data, foi reapresentado o Boletim de Voto à Distância (“Boletim”),
referente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária convocada para o dia 24 de abril de 2018, às
10h00 (“AGO/E”).

As alterações efetuadas no Boletim decorreram do recebimento pela Companhia, em 27 de março de
2018, de correspondência enviada pelo acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, titular,
nesta data, de ações representativas de 4,03% do capital votante e de 10,48% das ações preferenciais
de emissão da Companhia, apresentando os seguintes candidatos aos cargos no Conselho de
Administração: Srs. Alberto Wajzenberg (titular) e Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva
(suplente).

A AES TIETÊ esclarece ainda que: (i) os votos proferidos pelos acionistas em relação às deliberações
sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração constantes dos Boletins já enviados à
Companhia serão considerados válidos, salvo se o acionista encaminhar nova instrução de voto,
conforme previsto no artigo 21-A, § 4º, da Instrução CVM nº 481/2009; (ii) a data limite para que o
acionista, caso queira, encaminhe novo Boletim à Companhia permanece a mesma anteriormente
divulgada, ou seja, até 17.04.2018 (inclusive); e (iii) para evitar que sua instrução de voto possa ser
considerada conflitante, é recomendável que o acionista encaminhe sua eventual nova instrução para
o mesmo prestador de serviço anteriormente utilizado.

A Companhia também informa que reapresentou, nesta data, o Manual para Participação dos
Acionistas na AGO/E (“Manual”), com a inclusão das informações fornecidas pela Eletrobras sobre os
candidatos por ela indicados ao Conselho de Administração, conforme previsto no artigo 10 da
Instrução CVM nº 481/2009.

Adicionalmente, o Manual foi alterado em razão do recebimento pela Companhia, em 29 de março de
2018, de correspondência encaminhada pelos acionistas GASPART Participações S.A., VKN
Administração de Recursos Ltda., FIA Vokin K2 Long Biased, J. Malucelli DTVM, JMALUCELLI Marlin
Dividendos Fundo de Investimento em Ações, Hagop Guerekmezian, Hagop Guerekmezian Filho,
Kathleen Nieto Guerekmezian, Regina Nieto Motta Guerekmezian e Karoline Guerekmezian, titulares,
em conjunto, nesta data, de ações representativas de a 0,1062% das ações ordinárias e 0,0173% das
ações preferenciais de emissão da Companhia, apresentando o nome do Sr. Bruno C. H. Bastit como

candidato ao Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei
nº 6.404/1976.

Em sua correspondência, os referidos acionistas ainda confirmaram a indicação dos candidatos para o
Conselho Fiscal da Companhia que haviam sido apresentados em correspondência anterior, datada de
13 de março de 2018 e subscrita apenas por GASPART Participações S.A., Hagop Guerekmezian,
Hagop Guerekmezian Filho, Kathleen Nieto Guerekmezian, Regina Nieto Motta Guerekmezian e
Karoline Guerekmezian. Dessa forma, em relação aos candidatos indicados para o Conselho Fiscal,
cujos nomes e informações já constam do Manual, a Companhia apenas incluiu no Manual a referência
aos demais subscritores da correspondência de 29 de março de 2018, e que não haviam subscrito a
correspondência enviada em 13 de março de 2018.

Barueri, 04 de abril de 2018.
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