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FATO RELEVANTE

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 08/09/2016, Fato Relevante no seguinte teor:
“A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Renova” ou “Companhia”), em atendimento à Instrução CVM nº
358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada em
Reunião do Conselho de Administração a antecipação do pagamento de R$ 118 milhões referente à
entrega de energia futura contratada no âmbito do Contrato de Compra e Venda de Energia celebrado
entre a Renova Comercializadora de Energia S.A. (“Comercializadora”) e CEMIG Geração e
Transmissão S.A. (“CEMIG”) (“Contrato”).
O Contrato que foi celebrado em 2013, prevê a possibilidade de serem acordadas entre as partes
eventuais antecipações ou postergações do pagamento da energia objeto do Contrato. Os recursos
serão destinados prioritariamente ao projeto Alto Sertão III, bem como para suprir outras necessidades
da Companhia. A quitação do valor se dará com a entrega de energia nos montantes especificados no
Contrato, a partir de maio de 2021.
Conforme divulgado anteriormente pela Companhia, foram antecipados pela CEMIG à
Comercializadora, no âmbito do Contrato, R$ 94 milhões em junho de 2016, tendo sido firmado na
época um Contrato de Alienação Fiduciária em que foram alienadas fiduciariamente 100% das ações
da Enerbrás S.A e 100% das ações das sociedades de propósito específico da Fase B do Projeto Alto
Sertão III, bem como foi outorgada uma opção de compra em favor da CEMIG de 100% das ações da
Enerbrás S.A.
Em dezembro de 2015 foi realizada uma antecipação de R$ 60 milhões nos mesmos moldes das acima,
porém no âmbito do Contrato de Compra e Venda de Energia celebrado entre a Comercializadora e a
CEMIG em 25 de março de 2014.
Considerando o exposto acima, a Companhia terá um montante total antecipado referente ao
pagamento de entrega de energia futura de R$ 272 milhões (“Montante Total Antecipado”).

Neste sentido, a Companhia informa também que foi celebrado um Contrato de Opção de Compra de
Ações, o qual possibilita à CEMIG converter o Montante Total Antecipado em participação acionária
na Alto Sertão Participações S.A. (“Alto Sertão”), controladora das empresas que compõem o projeto
Alto Sertão III - Fase A, sendo que tal participação poderá ser de até 49,9% (quarenta e nove inteiros
e nove décimos por cento) das ações de emissão da Alto Sertão e um Contrato de Alienação Fiduciária
de 100% das ações de emissão da Bahia Holding S.A. e de 49% (quarenta e nove inteiros e nove
décimos por cento) das ações de emissão da Ventos de São Cristóvão Energias Renováveis S.A.,
detentoras de projetos eólicos da Companhia. O exercício da opção de compra está condicionado à
anuência prévia do BNDES. Para a efetiva conclusão da operação de compra e venda das opções
mencionadas serão necessárias as anuências prévias do BNDES, do Banco do Brasil S.A, conforme
aplicável, bem como da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE).”

Belo Horizonte, 08 de Setembro de 2016.
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