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COMUNICADO AO MERCADO
A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4), informa aos
seus acionistas e ao mercado em geral que a administração da Companhia tem acompanhado os
desdobramentos recentes relacionados à Covid-19, com monitoramento constante da situação e das
orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, com o objetivo de
zelar pela saúde dos nossos colaboradores, clientes e do país e garantir a continuidade dos nossos
negócios. A Companhia implementou medidas como suspensão de viagens e reuniões presenciais,
adiamentos de eventos corporativos e adotamos o trabalho remoto para boa parte dos profissionais
da Companhia. A administração está analisando cuidadosamente a situação, para que possamos
fazer todos os ajustes necessários para mitigar os impactos para nossos profissionais e para a
Companhia.
Nesse sentido, a Companhia informa que a realização da Assembleia Geral Ordinária para, dentre
outras coisas, aprovar os resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, inicialmente prevista para o dia 29 de abril de 2020, será postergada, a princípio, para o dia 30
de abril de 2020 (“AGO”). Consequentemente a divulgação do Edital de Convocação e da Proposta
da Administração relativos a AGO serão divulgados pela Companhia em 31 de março de 2020, nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 481, de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada e da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
A AES Tietê manterá os acionistas e o mercado informados sobre a evolução dos fatos e quaisquer
desdobramentos relevantes relacionados à Assembleia Geral Ordinária da Companhia e ao impacto
da Covid-19.
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