COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127
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 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, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data, da
Brookfield Energia Renovável S.A. (“BER”), uma nova proposta vinculante em substituição à oferta de
capitalização primária aceita em dia 24 de novembro de 2017, conforme Fato Relevante divulgado ao
mercado.
Esta proposta contempla a aquisição dos ativos de todo o Complexo de Alto Sertão III (“Complexo
ASIII”), bem como de, aproximadamente, 1,1 GW em determinados projetos eólicos em desenvolvimento.
O valor apresentado pelo Complexo ASIII foi de R$ 650 milhões a ser pago na data de fechamento da
transação, valor este sujeito a ajustes usuais pós-fechamento (“Preço”). O Preço poderá ser acrescido
de um earn-out de até R$ 150 milhões vinculados à geração futura do Complexo ASIII a ser apurada
após 5 anos de sua entrada em operação, além de R$ 187 mil por MW de capacidade instalada para os
projetos eólicos em desenvolvimento (“Proposta”).
Os órgãos da Administração da Companhia estão avaliando a Proposta recebida e caso a mesma venha
a ser aceita pela Administração, será concedido um novo período de exclusividade à BER por 30 (trinta)
dias, prorrogáveis automaticamente por 30 (trinta) dias adicionais, para finalização dos documentos da
transação.
Os recursos oriundos da transação serão destinados prioritariamente ao pagamento dos fornecedores e
credores do projeto Alto Sertão III. A Renova reitera o compromisso de manter os acionistas e o mercado
em geral devida e oportunamente informados nos termos da legislação aplicável.”
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2018.
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