AES TIETÊ ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.183.550
CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 24 de fevereiro de 2017, às 14h00, na Avenida Dr. Marcos

Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5.º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco
Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040 (“Companhia”).
2.

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

Companhia, presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Arminio Francisco Borjas Herrera, Julian Jose
Nebreda Marquez, Francisco Jose Morandi Lopez, Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, Kazi Kamhul Hasan,
Luiz Pinguelli Rosa, Franklin Lee Feder, Cláudio Jose de Oliveira Magalhães e Paulo Roberto Robin
Carvalho. Presentes, ainda, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Roberto Lamb, Mário
Shinzato, Edward Ruiz, Carlos Eduardo Teixeira Taveiros e Maria Elvira Lopes Gimenez, e o representante
da Ernst & Young Auditores Independentes, Sr. Marcos Quintanilha.
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra.

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
4.

ORDEM DO DIA: (i) Demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, destinação

do resultado e relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2016; (ii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para ocorrer no dia 20 de
abril de 2017; e (iii) Panorama dos negócios da Companhia.
5.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a

presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
5 .1 .

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos informados pelo Sr. Francisco Jose Morandi

Lopez, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, as contas da diretoria, as
demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o parecer dos auditores independentes e o

relatório da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, bem como a
submissão desses documentos à aprovação da assembleia geral da Companhia prevista para ocorrer no dia
20 de abril de 2017.
5 .1 .1 . Aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da diretoria, nos termos apresentados pelo Sr.
Francisco Jose Morandi Lopez, a ser submetida à assembleia geral para destinação do resultado face à
apuração do lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, no montante total de
R$358.533.224,39, que (i) acrescido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R$61.890.639,03; (ii)
ajustado pelo acréscimo de dividendos e juros sobre capital próprio prescritos no valor de R$613.198,21;
e (iii) deduzida a parcela destinada à constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), no valor de R$21.021.193,17; perfaz um lucro
líquido ajustado total de R$400.015.868,46, a ser destinado conforme abaixo:
(i)

R$89.382.303,62, equivalente a R$0,046888648 por ação ordinária e preferencial

e a R$0,234443239 por cada unit de emissão da Companhia, que corresponde a 100% do
lucro líquido ajustado da Companhia no 1º trimestre de 2016, deliberados e aprovados ad
referendum da Assembleia Geral na reunião do Conselho de Administração realizada em
06 de maio de 2016, pagos em 27 de junho de 2016;
(ii)

R$118.662.946,07, equivalente a R$0,062248844 por ação ordinária e

preferencial, equivalente a R$0,311244220 por cada unit de emissão da Companhia, que
corresponde a 100% da conta do lucro líquido ajustado da Companhia no 2º trimestre de
2016, deliberados e aprovados ad referendum da Assembleia Geral na reunião do Conselho
de Administração realizada em 04 de agosto de 2016, pagos em 27 de setembro de 2016;
e
(iii)

R$97.460.432,48, equivalente a R$0,049538060 por ação ordinária e preferencial,

equivalente a R$0,247690300 por cada unit de emissão da Companhia, que corresponde a
100% da conta do lucro líquido ajustado da Companhia no 3º trimestre de 2016, deliberados
e aprovados ad referendum da Assembleia Geral na reunião do Conselho de Administração
realizada em 03 de novembro de 2016, pagos em 25 de novembro de 2016;
(iv)

Adicionalmente,

foram

declarados

R$59.982.635,23,

equivalentes

a

R$0,03048851034 por ação ordinária e preferencial e a R$0,15244255170 por cada unit de

emissão da Companhia, referente a juros sobre o capital próprio não imputáveis ao
dividendo mínimo obrigatório, deliberados e aprovados na reunião do conselho de
administração realizada em 06 de dezembro de 2016. O pagamento ocorrerá até o final do
exercício social de 2017, sendo a efetiva data de pagamento determinada pela Assembleia
Geral Ordinária da Companhia prevista para ser realizada em 20 de abril de 2017;
(v)

R$34.527.551,06, equivalente a R$0,01754997248 para cada ação ordinária e

preferencial, equivalente a R$0,08774986240 por unit de emissão da Companhia, que
corresponde ao saldo do lucro líquido ajustado da Companhia no exercício social findo em
31 de dezembro de 2016, descontados os dividendos intermediários e juros sobre o capital
próprio declarados ao longo do exercício de 2016 no montante de R$365.488.317,40, a ser
declarado como dividendos complementares na Assembleia Geral Ordinária da Companhia,
prevista para ocorrer em 20 de abril de 2017, a serem pagos até o dia 25 de maio de 2017
aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 20 de abril de 2017. As
ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir do dia
26 de abril de 2017. O valor do dividendo proposto não estará sujeito à atualização
monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração pela assembleia
geral e a data de seu efetivo pagamento e está isento de IRRF, de acordo com o artigo 10
da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de 1995, conforme alterada.
5 .2 . Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida
Bueno Vieira, Diretor Vice-Presidente da Companhia, a convocação da assembleia geral ordinária e
extraordinária, prevista para ocorrer no dia 20 de abril de 2017, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: (A) em assembleia geral ordinária: (i) contas da diretoria, as demonstrações contábeis e
correspondentes notas explicativas, o relatório dos auditores independentes e o relatório anual da
administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) destinação dos
resultados da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (iii) fixação do
número de membros do Conselho Fiscal; (iv) eleição de membros do Conselho Fiscal; (B) em assembleia
geral extraordinária: (v) fixação da remuneração global anual dos Administradores; e (vi) fixação da
remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
5.3.

Tomaram conhecimento do panorama de negócios da Companhia, sendo abordados os seguintes

assuntos: segurança, desempenho operacional, comercialização de energia, novos negócios, financeiro e
jurídico.

6.

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

encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme
e assinada.
Barueri, 24 de fevereiro de 2017.
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