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FATO RELEVANTE

FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) (B3: POWE3), em
cumprimento às disposições constantes da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358,
de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem pelo presente informar ao mercado que
celebrou, por meio de suas subsidiárias, um contrato com a Trina Solar Co. Ltd. para o
fornecimento de Módulos Fotovoltaicos no âmbito do Projeto Futura 1 (empreendimento em
desenvolvimento pela Companhia que será composto por 22 parques de energia solar) em
substituição à Risen Energy.
A decisão pela substituição do fornecedor é parte do plano de contingência estruturado pela
Companhia com a finalidade de mitigar os riscos e garantir o cumprimento tempestivo do
cronograma do Projeto Futura 1, diante da negativa da Risen Energy em cumprir as condições
acordadas em contrato – o que, em última instância, poderia colocar em risco o cronograma do
projeto num momento sensível para o país e para toda a sociedade brasileira diante do cenário
hídrico atual.
A Companhia estima que, considerando o novo contrato, o Capex do projeto será de R$ 2,74
bilhões, sem considerar eventuais indenizações provenientes da relação contratual com o antigo
fornecedor. Neste sentido, a Companhia está tomando as medidas jurídicas cabíveis em relação
ao contrato de fornecimento que já havia sido celebrado no âmbito do Projeto Futura 1, uma vez
que esse prevê ressarcimentos integrais dos impactos causados à Companhia, e manterá o
mercado informado a respeito dos desdobramentos deste tema.

São Paulo, 20 de julho de 2021.

Alexandre Mafra Guimarães
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.
Publicly-held Company
Corporate Taxpayer’s ID No 26.735.020/0001-02
Corporate Registry ID No 35.3.0055018-8

MATERIAL FACT

FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”) (B3: POWE3), in compliance
with the provisions of CVM Instruction No. 358 of January 3, 2002, as amended, hereby
announces to its shareholders and to the market in general that the Company executed, through
its subsidiaries , contract with Trina Solar Co. Ltd. for the supply of Photovoltaic Modules in the
scope of the Futura 1 Project (project under development by the Company that will comprise 22
solar energy parks), replacing Risen Energy.
The decision to replace the supplier is part of the contingency plan structured by the Company to
mitigate risks and ensure timely compliance with the Futura 1 Project’s schedule, given Risen
Energy's refusal to comply with the conditions agreed in the contract - which could ultimately
jeopardize the project’s schedule at a sensitive moment for the country and for the entire Brazilian
society in light of the current hydric scenario.
The Company estimates that, considering the new contract, the Capex of the project will be
R$2.74 billion, without considering possible indemnities arising from the contractual relationship
with the former supplier. In this sense, the Company is taking the appropriate legal measures in
relation to the supply contract that had been executed under the Futura 1 Project, since it provides
full compensation of the impacts caused to the Company, and will keep the market informed about
the developments of such issue.

São Paulo, July 20, 2021.

Alexandre Mafra Guimarães
Chief Financial and Investor Relations Officer

