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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 26/05/2017,
Fato Relevante no seguinte teor:
“A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Renova” ou “Companhia”), em atendimento à Instrução CVM n.o
358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao
Comunicado ao Mercado do dia 15 de maio de 2017, que foi celebrado nesta data, entre a Companhia e
a Brookfield Asset Management (“Brookfield”) (por meio do seu veículo Orion US Holding 1 L.P), o
Contrato de Compra e Venda das Ações que a Companhia detém na empresa americana TerraForm
Global Inc. (“TerraForm Global”).
O preço total de aquisição das ações será de US$ 92,8 milhões, a ser pago à Companhia em dinheiro na
data do fechamento da transação, após o atendimento de determinadas condições precedentes.
Também nesta data foi celebrado um Acordo entre a Companhia e a TerraForm Global no qual as partes
concordam em encerrar o processo de arbitragem mediante compensações à Renova de US$15,0 milhões.
A Renova acredita que este é mais um importante passo em direção à sua nova trajetória e confirma o
compromisso do management e dos sócios em restabelecer a estabilidade financeira da Companhia e
garantir sua sustentabilidade longo prazo.
A Companhia manterá o mercado informado sobre quaisquer eventos ou desdobramentos relacionados
à transação.”
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados sobre o
andamento desse processo.

Belo Horizonte, 29 de Maio de 2017.

Adézio de Almeida Lima
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

