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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. – Em Recuperação Judicial (RNEW3; RNEW 4 e RNEW11)
(“Companhia” ou “Renova”), em atendimento à Instrução CVM nº 358/2002 informa aos seus
acionistas e ao público em geral que a Brasil PCH S.A e a sua controlada indireta SÃO JOAQUIM
ENERGIA S.A., divulgaram, nesta data, o seguinte Fato Relevante:
A BRASIL PCH S.A., sociedade anônima por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
07.314.233/0001-08, com sede na Avenida Prudente de Morais, nº 1250, 10º e 11ª andares, Bairro Coração
de Jesus, Belo Horizonte/MG (“BRASIL PCH”), em conjunto com sua controlada indireta SÃO JOAQUIM
ENERGIA S.A. ("SÃO JOAQUIM"), sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
07.063.930/0001-33, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG na Avenida Prudente de Morais, n°1250,
11° andar, Coração de Jesus, CEP 30.380-252, titular da Autorização para a exploração do Potencial
Hidrelétrico da PCH São Joaquim, instalada no rio Benevente, comunicam, nos termos dos Arts. 2º e 3º da
Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, "(ICVM 358/2002"), à Comissão de Valores Mobiliários
("CVM"), à Brasil Bolsa Balcão ("B3"), ao mercado em geral, que as fortes chuvas verificadas na região do
Município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, nos últimos dias 17 e 18.01.2020, elevaram
sobremaneira os níveis do rio Benevente, resultando na inundação da Casa de Força da PCH São Joaquim
e, consequentemente, na interrupção da produção de energia elétrica.
As inspeções conduzidas até o momento pela SÃO JOAQUIM não apontam qualquer impacto que ameace a
segurança do empreendimento ou ao meio ambiente.
Ademais, informam que tal sinistro não resulta em qualquer impacto à capacidade de pagamento tempestivo
das debêntures de emissão da BRASIL PCH, nos termos previstos na respectiva Escritura de Emissão, bem
como que já foram iniciados os procedimentos de drenagem da Casa de Força e planejamento das atividades
necessárias ao restabelecimento das unidades geradoras.
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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Maurício Fernandes Leonardo Júnior
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

