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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 B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e ao mercado
em geral, que sua coligada, Renova Energia S.A. (“Renova”) divulgou, nesta data, o seguinte Fato
Relevante:
“A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Companhia”), em atendimento à Instrução CVM nº 358/2002,
conforme alterada, em complemento ao Fato Relevante divulgado no dia 21 de março de 2019, vem
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou, na data de hoje, o contrato de compra e
venda de ações (“CCVA”) para alienação do complexo eólico Alto Sertão III e determinados projetos
eólicos em desenvolvimento à AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê”) (“Operação”).
A Operação compreende a alienação do complexo eólico Alto Sertão III, subdividido em Fase A, com
capacidade instalada de 438MW, por R$ 350 milhões, e Fase B, com 305 MW a serem instalados, por R$
90 milhões, além de uma opção de compra de até 1,1 GW de projetos eólicos em desenvolvimento, por até
R$ 76 milhões. A Operação ainda está sujeita a um eventual acréscimo de valor sob a forma de earn-out,
caso o desempenho dos ventos da Fase A exceda a referência assumida na negociação.
A Operação prevê o equacionamento das dívidas com credores do projeto, sendo que a AES Tietê assumirá
a dívida financeira estimada em R$ 988 milhões, majoritariamente com o BNDES. A conclusão da
Operação ainda estará sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais neste tipo
de transação.
A Companhia reitera o compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral devida e oportunamente
informados nos termos da legislação aplicável.”
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