RENOVA ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ n.º 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295
FATO RELEVANTE
A Renova Energia S.A. – Em Recuperação Judicial (RNEW3; RNEW4; RNEW11) (“Companhia”), informa aos
acionistas e ao mercado em geral que, em 21 de junho de 2022, o Conselho de Administração aprovou o
aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada de ações, dentro do limite do capital
autorizado, para capitalização de créditos detidos por um dos credores da Companhia, AP Energias Renováveis
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, nos termos da cláusula 8.9.1.1 do “Plano de
Recuperação Judicial” da Renova Energia S.A. – em Recuperação Judicial e demais Sociedades Consolidadas, de
17 de dezembro de 2020, conforme aditado em 28 de julho de 2021 e 16 de novembro de 2021, (“Plano
Sociedades Consolidadas”) e da cláusula 8.9.1.1 do “Plano de Recuperação Judicial” da Alto Sertão
Participações S.A. – em Recuperação Judicial e demais sociedades que integram a Fase A do Projeto Alto
Sertão III, de 17 de dezembro de 2020 (“Plano ASIII Fase A” e, em conjunto com o Plano Sociedades
Consolidadas, “Planos”), conforme anteriormente informado no aviso de fato relevante divulgado em 07 de
junho de 2022.
O aumento de capital foi aprovado com o valor de até R$ 964.147.573,38, sendo admitida a homologação
parcial, caso o valor subscrito seja igual ou superior a R$ 769.748.509,00, que corresponde ao valor dos
créditos a serem capitalizados (na data base de 31 de maio de 2022, a serem atualizados conforme previsto
nos Planos).
O aumento de capital e o seu valor definitivo estão sujeitos a homologação pelo Conselho de Administração,
após encerrados os prazos de exercício do direito de preferência e de subscrição de sobras pelos titulares de
direitos de subscrição.
As instruções aos acionistas e titulares de units a respeito do exercício de seu direito de preferência e de
subscrição de sobras, bem como informações detalhadas a respeito do aumento de capital, estão disponíveis
nos websites da Companhia (http://ri.renovaenergia.com.br/), da CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br) e da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/).
A Companhia manterá os acionistas e o mercado devidamente informados sobre o assunto objeto deste aviso
de fato relevante, nos termos das normas legais e regulatórias aplicáveis.
São Paulo, 21 de junho de 2022.
Daniel Gallo
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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