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AVISO AOS ACIONISTAS
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE11) (“TAESA” ou
“Companhia”) comunica aos seus acionistas, ao mercado em geral e demais
interessados que, diante da pandemia reportada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) e do avanço do COVID-19 (novo coronavírus) no Brasil e da importância das
medidas de isolamento social para conter sua propagação, a Companhia recomenda
fortemente aos seus acionistas que participem de sua Assembleia Geral Ordinária
convocada para o dia 30 de abril de 2020 (“AGO” ou “Assembleia”) por meio do sistema
de votação a distância, mediante o envio do correspondente Boletim de Voto a Distância
(“BVD”) como alternativa ao comparecimento presencial. O acionista que optar por
exercer o seu direito de voto à distância, poderá enviar o BVD até o dia 24 de abril de
2020 (inclusive):
(1) à instituição financeira contratada pela Companhia para prestação dos serviços de
escrituração de valores mobiliários - Itaú Corretora de Valores S.A.;
(2) aos custodiantes prestadores desse serviço, no caso dos acionistas titulares de
ações depositadas em depositário central; ou
(3) diretamente à Companhia.
Visando estimular o uso da plataforma de votação a distância para a participação de
seus acionistas na AGO, a TAESA informa que (i) dispensará o cumprimento das
formalidades de reconhecimento de firma, autenticação, notarização, consularização ou
apostilamento dos documentos listados na Proposta da Administração e nas instruções
do próprio BVD, necessários para permitir a participação dos seus acionistas na AGO; (ii)
dispensará a apresentação de tradução juramentada dos documentos de representação
dos acionistas estrangeiros, bastando que o acionistas envie as cópias das versões
originais de tais documentos, acompanhados das respectivas traduções livres; e (iii)
permitirá que os documentos relacionados a participação dos acionistas na AGO sejam
enviados em formato digital, exclusivamente ao endereço eletrônico:
investor.relations@taesa.com.br.
A Companhia informa, ainda, que intensificou medidas de higienização de seus
ambientes e, no dia da realização da Assembleia, manterá estrutura mínima de pessoal
em sua sede para atendimento aos acionistas que optarem por comparecer
presencialmente e adotará medidas sanitárias rígidas para mitigação ao risco de
contágio do novo coronavírus.

Neste sentido, a TAESA solicita que os acionistas que eventualmente tenham interesse
em participar presencialmente da AGO manifestem-se junto à Gerência de Relações
com Investidores mediante envio de e-mail ao investor.relations@taesa.com.br para
prévio cadastro, até o próximo dia 27 de abril de 2020, para que seja possível
disponibilizar o adequado suporte com vias a garantir o cumprimento de medidas de
saúde e segurança.
Por fim, a Companhia reitera a importância da participação de seus acionistas na AGO
e esclarece que, nos termos da legislação aplicável, as informações e todos os
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia estão
colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia, nas páginas eletrônicas
da Companhia e nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários e da B3
S.A. – Brasil, Bolsa Balcão na rede mundial de computadores.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020.
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