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 a
convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberar sobre: (i) a proposta da
incorporação, pela Companhia, da Bahia Holding S.A. – Em Recuperação Judicial (CNPJ n.º 22.863.676/000141) (“Bahia Holding”), sociedade controlada pela Companhia, nos termos do “Protocolo e Justificação da
Incorporação da Bahia Holding S.A. – Em Recuperação Judicial” (“Protocolo”); (ii) a ratificação da nomeação da
Lion Consultoria EIRELI (CNPJ n.º 28.860.540/0001-64) como empresa de avaliação da sociedade a ser
incorporada (“Empresa de Avaliação”); e (iii) a aprovação do laudo de avaliação da sociedade elaborado pela
Empresa de Avaliação (“Laudo de Avaliação”), bem como demais matérias que venham a ser incluídas na
ordem do dia.
O valor patrimonial da Bahia Holding, a ser absorvido pela Companhia em razão da incorporação, é de
R$ 65.600.782,15 (sessenta e cinco milhões, seiscentos mil, setecentos e oitenta e dois reais e quinze
centavos), na data base de 31 de maio de 2022, conforme indicado no Laudo de Avaliação.
Como resultado da incorporação, não haverá alteração do capital social da Companhia nem a emissão de
novas ações pela Companhia, de forma que a incorporação não implicará qualquer diluição dos acionistas da
Companhia.
A incorporação da Bahia Holding pela Companhia está prevista no plano de recuperação judicial da Companhia
de 18 de dezembro de 2020, conforme aditado em 28 de julho de 2021 e 16 de novembro de 2021, e será
deliberada na assembleia geral extraordinária da Companhia a ser realizada em 14 de julho de 2022, conforme
edital de convocação divulgado nesta data.
São Paulo, 21 de junho de 2022.
Daniel Gallo
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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