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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 Resolução CVM nº 44/2021, de 23/08/2021, que
revogou a Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, 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, Fato Relevante com o seguinte
teor:
“A Renova Energia S.A. – Em Recuperação Judicial (RNEW3; RNEW 4 e RNEW11)
(“Companhia” ou “Renova”), em atendimento à Resolução CVM nº 44/2021,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em sequência aos Fatos
Relevantes de 05 de agosto de 2021 e 14 de setembro de 2021, que, na presente
data, concluiu a venda da Unidade Produtiva Isolada (UPI) Brasil PCH, nos termos
previstos no Edital da referida UPI e no Plano de Recuperação Judicial do Grupo
Renova.
Com a Transação, a Companhia transferiu a totalidade das ações ordinárias,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Brasil PCH S.A de sua titularidade para
os demais acionistas da Brasil PCH S.A., BSB Energética e ELETRORIVER S.A., pelo valor
de R$ 1.100.000.000,00 (Um bilhão e cem milhões de reais).
Com os recursos obtidos com a Transação, a Companhia procedeu com a
liquidação antecipada do empréstimo na modalidade Debtor in Possession (DIP)
contratado pela sua subsidiária Chipley SP Participações S.A.- em Recuperação
Judicial e coobrigações da Renova e da Renova Participações S.A. - em
Recuperação Judicial, por meio de uma Cédula de Crédito Bancário estruturada
pela Quadra Gestão de Recursos S.A. (“Quadra Capital”), conforme havia sido
divulgado em Fato Relevante do dia 05 de março de 2021.
Além da quitação do DIP, os recursos destinam-se à quitação de determinados
credores concursais e extraconcursais, ao cumprimento de outras obrigações do
Plano de Recuperação Judicial, às obras de conclusão do Complexo Eólico Alto
Sertão III – Fase A e às demais atividades operacionais da Companhia e suas
subsidiárias.
A conclusão da presente Transação representa mais um importante marco no
soerguimento da Companhia permitindo a redução de cerca de R$ 740.000.000,00
(setecentos e quarenta milhões de reais) do endividamento de todo o Grupo
Renova.
A Companhia reitera o compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral
devida e oportunamente informados nos termos da legislação aplicável.”
Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2021.
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