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COMUNICADO AO MERCADO

As AES TIETÊ S.A. (“AES Tietê”), e a COMPANHIA BRASILIANA DE ENERGIA, a qual terá
sua denominação alterada para AES Tietê Energia S.A. (“Companhia Brasiliana” e, em conjunto com
a AES Tietê, “Companhias”), comunicam ao mercado que nesta data todas as condições suspensivas
da reorganização societária envolvendo as Companhias e as sociedades direta e indiretamente
controladas pela Companhia Brasiliana (“Reorganização”), conforme descrito nos Fatos Relevantes
divulgados pelas Companhias em 03 de junho de 2015, 18 de setembro de 2015 e 26 de outubro de
2015, quais sejam: (i) aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em
conformidade com o Artigo 5° da Resolução Normativa n° 484, de 17 de abril de 2012, conforme
Resolução Autorizativa nº 5.433 de 25 de agosto de 2015; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data da publicação da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Brasiliana
realizada no dia 26 de outubro de 2015 para aprovar a redução de capital da Companhia Brasiliana
para oposição dos credores nos jornais usualmente utilizados pela Companhia Brasiliana, sem que
tenha havido a oposição de algum credor; (iii) aprovação de todos os passos da Reorganização pelas
Assembleias Gerais das Companhias; (iv) observância das leis norte americanas de valores
mobiliários naquilo que for aplicável à Reorganização; (v) ratificação da incorporação da AES Tietê
pelo Conselho de Administração da Companhia Brasiliana em 03 de dezembro de 2015, nos termos
do §3º do artigo 137 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”)
no que diz respeito ao exercício do direito de retirada; e (vi) obtenção da anuência dos credores para
a Reorganização, conforme aplicável (“Condições Suspensivas”), foram implementadas. Dessa
forma, todas as operações no âmbito da Reorganização tornar-se-ão efetivas no dia 31 de dezembro
de 2015.
Em razão da verificação das Condições Suspensivas mencionadas acima, as Companhias comunicam
que tomarão todas as providências necessárias perante os órgãos públicos competentes a partir da
efetivação das operações, no dia 31 de dezembro de 2015, inclusive em relação à incorporação da
AES Tietê.

Dessa forma, o último dia de negociação das ações ordinárias e preferenciais da AES Tietê no pregão
da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) será no dia
30 de dezembro de 2015. Os certificados de depósitos das ações (Units) de emissão da AES Tietê
Energia S.A. (nova denominação da Companhia Brasiliana) que serão entregues aos atuais acionistas
da AES Tietê S.A. em razão da Reorganização passarão a ser negociados no Nível II de Governança
Corporativa da BM&FBovespa a partir do dia 4 de janeiro de 2016 sob o código “TIET”.
Conforme aprovado pelas assembleias gerais extraordinárias das Companhias realizadas em 26 de
outubro de 2015, cada ação de emissão da AES Tietê (ordinária ou preferencial) será substituída por
4 (quatro) novas ações preferenciais e 1 (uma) ação ordinária de emissão da AES Tietê Energia S.A.
(nova denominação da Companhia Brasiliana).
As Companhias manterão seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre qualquer Fato
Relevante relacionado à matéria acima, de acordo com as leis aplicáveis.

Barueri, 28 de dezembro de 2015.
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