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FATO RELEVANTE
Aumento de capital da Renova Energia S.A.

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“Cemig”), companhia
aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, vem a
público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada, à
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) e ao mercado em geral, que a sua coligada Renova
Energia S.A. (“Renova”) divulgou, em 02/02/2016, Fato Relevante no seguinte teor:
“Fato Relevante – Aumento de Capital
“A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Companhia”), em atendimento à Instrução CVM nº 358/2002,
conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovado em Reunião do
Conselho de Administração na data de hoje, aumento de capital no valor de até R$731.247.640,38
(setecentos e trinta e um milhões, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e
oito centavos) mediante a emissão de até 81.587.997 de novas ações ordinárias e de até 28.208.946 de
novas ações preferencias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão por
ação ordinária ou preferencial de R$6,66 e de R$19,98 por Unit (“Aumento de Capital”).
O aumento de capital será realizado dentro do limite do capital autorizado e todas as novas ações
emitidas serão idênticas às ações ordinárias e preferenciais já existentes. O Aumento de Capital será
realizado por meio de subscrição particular e será dada preferência aos atuais acionistas da Companhia
de participarem do Aumento de Capital na proporção de suas participações sociais.
Cada ação, quer seja ordinária ou preferencial e cada Unit, conferirá ao seu titular o direito de
preferência para subscrever 0,344436239 nova ação ou Unit.
Todas as informações sobre o aumento de capital e o direito de preferência constarão do Aviso aos
Acionistas que será divulgado pela Companhia.
O Aumento de Capital é uma das ações para dar sequência ao plano de negócios da Renova após o
cancelamento da Fase II da transação com a TerraForm Global. O objetivo do novo plano de negócios
da Companhia é redimensionar os investimentos futuros e adequá-los às condições atuais do mercado em
função da piora de liquidez e da disponibilidade de crédito.
A Renova vem trabalhando em diversas frentes para executar esse plano, já tendo anunciado uma
importante mudança na diretoria, renegociações de dívidas, antecipação de recursos de contratos de
energia e reestruturação do quadro de colaboradores, buscando uma estrutura mais leve, eficiente e
flexível.

O Aumento de Capital servirá para reforçar o caixa da Companhia e fazer frente à implantação dos
projetos já em construção e em fase de desenvolvimento, bem como para honrar com as despesas e
dívidas da holding.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito do Aumento de Capital e das
demais informações relevantes sobre a Renova.”.

A participação da CEMIG neste aumento de capital da Renova Energia S.A se dará por meio de
sua subsidiária integral, Cemig Geração e Transmissão S.A., que aprovou o aporte de até R$
240,0 milhões, sendo R$85,0 milhões subscritos e integralizados no dia 03/02/2016, e 115,0
milhões que serão subscritos e integralizados em março de 2016, e até R$40,0 milhões a serem
subscritos e integralizados na rodada de sobras, no caso de existência.
A CEMIG manterá seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados sobre a
conclusão dessa operação.

Belo Horizonte, 02 de Fevereiro de 2016.

Fabiano Maia Pereira
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

