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COMUNICADO AO MERCADO
A AES Tietê Energia S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar
os seus acionistas e o mercado em geral que, em 05 de maio de 2017, a oferta pública da 6ª (sexta)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária
(“Debêntures”), em 2 (duas) séries, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia,
nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, foi concluída,
por meio da qual foram emitidas o total de 1.000.000.000 (um bilhão) de Debêntures, sendo
682.380.000 (seiscentos e oitenta e dois milhões e trezentos e oitenta mil) Debêntures da primeira
série (“Debêntures da Primeira Série”) e 317.620.000 (trezentos e dezessete milhões e seiscentos e
vinte mil) Debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série”), com valor nominal
unitário de R$1,00 (um real) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o montante total de
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), o prazo das Debêntures da Primeira Série será de 5
(cinco) anos, contados da Data de Emissão (qual seja, o dia 15 de abril de 2017 ou “Data de
Emissão”), vencendo-se, portanto, em 15 de abril de 2022 enquanto o prazo das Debêntures da
Segunda Série será de 7 (sete) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15
de abril de 2024. Os recursos líquidos captados com a emissão das Debêntures serão utilizados para
o refinanciamento do passivo da Companhia, com o resgate antecipado facultativo total das
debêntures da 2ª e 3ª emissões da Companhia (Códigos TIET12 e TIET13) e da 2ª série da 4ª
emissão da Emissora (Código TIET24).
Barueri, 05 de maio de 2017.
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