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AVISO AOS ACIONISTAS
A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4), nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme
alterada (“Instrução CVM 481”) e da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o acionista
minoritário da Companhia, Sr. Luiz Barsi Filho, brasileiro, casado, economista, inscrito no Cadastro
de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 006.541.838-72, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, indicou, através de notificação enviada à
Companhia em 23 de março de 2020 anexa à este Aviso aos Acionistas, os nomes abaixo listados
para integrar o quadro de candidatos que participarão do processo de eleição em separado de
membros do Conselho Fiscal da Companhia, cuja eleição ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2020 (“AGOE”), conforme segue:
PAULO ROBERTO BELLENTANI BRANDÃO, brasileiro, advogado, portador da Cédula de Identidade
R.G. nº 30.748.392-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 308.840.788-09, residente e domiciliado na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, para concorrer ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal
da Companhia;
MICHELE DA SILVA GONSALES TORRES, brasileira, advogada, portadora da Cédula de Identidade R.G.
nº 33.347.425-9, inscrita no CPF/ME sob o nº 324.731.878-00, residente e domiciliada na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, para concorrer ao cargo de membro suplente do Sr. Paulo Roberto
Bellentani Brandão;
LOUISE BARSI, brasileira, economista, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 35.288.007-7,
inscrita no CPF/ME sob o nº 343.307.008-32, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, para concorrer ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; e
JOÃO HENRIQUE BALLSTAEDT GASPARINO DA SILVA, brasileiro, advogado, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº 5.474.966, inscrito no CPF/ME sob o nº 064.590.749-92, residente e domiciliado
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para concorrer ao cargo de membro suplente
da Sra. Louise Barsi.
Em observância ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM 481, a Companhia fornecerá aos seus
acionistas, na Proposta da Administração a ser divulgada em 31 de março de 2020, as informações
dos itens 12.5 ao 12.10 do Formulário de Referência, relativamente aos candidatos indicados pelo
acionista minoritário Sr. Luiz Barsi Filho, bem como fará constar no boletim de voto à distância a ser
divulgado na mesma data.

Adicionalmente, o acionista minoritário Sr. Luiz Barsi Filho solicitou a inclusão do Sr. Robert
Juenemann (efetivo) e do Sr. Richard Doern (suplente) para integrar o quadro de candidatos que
participarão do processo de eleição em separado de membros do Conselho da Administração da
Companhia ou, caso não se verifique o quórum exigido pela Lei das Sociedades por Ações, solicitou
a inclusão dos referidos candidatos no boletim de voto à distância para eleição por candidato. No
entanto, a participação acionária do Sr. Luiz Barsi Filho não perfez o quórum necessário para votação
em separado previsto na Lei das Sociedades por Ações e para a inclusão de candidatos no boletim
de voto à distância nos termos do Anexo 21-L-I da Instrução CVM 481.
Caso seja solicitada a inclusão de candidatos por acionistas minoritários que perfaçam o quórum
necessário para adoção da votação em separado para compor seu Conselho de Administração em
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, a Companhia disponibilizará aos demais
acionistas as informações necessárias e realizará o procedimento de votação em separado na AGOE.
Caso algum outro acionista minoritário deseje indicar candidatos para compor o Conselho de
Administração e/ou o Conselho Fiscal da Companhia poderá enviar por escrito a indicação ao
Departamento de Relações com Investidores da Companhia, incluindo as informações previstas na
regulamentação aplicável.
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos acionistas
para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste aviso.
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