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Fato Relevante

A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Companhia” ou “Renova”), em atendimento à Instrução CVM nº 358/2002,
conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua controladora, Cemig GT S.A.,
divulgou, nesta data, o seguinte Fato Relevante:
“A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“Cemig” ou “Companhia”),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 B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e ao mercado em geral, em complemento ao Fato Relevante divulgado no dia 21 de
março de 2019, que sua subsidiária integral CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT (“Cemig
GT”)recebeu, em 24/04/2019, manifestação do BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR”) sobre o exercício do direito
de venda conjunta (tag along) da totalidade de sua participação na Renova Energia S.A. (“Renova”), sendo 696.683
units representativas de 5,01% do capital social da Renova, conforme previsto no Acordo de Acionistas, o qual a
Cemig GT aderiu em 29 de setembro de 2014.
O citado Acordo de Acionistas estabelece que, caso quaisquer dos acionistas controladores da Renova queira
transferir quaisquer de suas ações vinculadas, o BNDESPAR terá o direito de, a seu exclusivo critério, transferir até
a totalidade de suas units (compostas por duas ações preferenciais e uma ação ordinária) ao adquirente, na mesma
transação e nas mesmas condições (“Direito de Venda Conjunta”).
A Cemig informa que a Operação ainda está sujeita a uma série de Condições Precedentes reguladas no Contrato
de Compra e Venda de Ações.
A Companhia reitera seu compromisso em manter seus acionistas e o mercado em geral oportuna e adequadamente
informados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável.”
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