RENOVA ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295
AVISO AOS ACIONISTAS
A Renova Energia S.A. – Em Recuperação Judicial (RNEW3; RNEW4; RNEW11) (“Companhia”), em
continuidade aos avisos aos acionistas de 01 de março de 2021 (“Aviso de 01.03.2021”), de 14 de
abril de 2021 e de 29 de abril de 2021, informa aos acionistas e ao mercado em geral o quanto segue,
a respeito do aumento do capital social da Companhia deliberado em reunião do conselho de
administração realizada em 01 de março de 2021 (“Aumento de Capital”):
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES PELOS CREDORES:
O procedimento de subscrição de ações emitidas no Aumento de Capital pelos Credores foi realizado,
considerando as manifestações dos Credores quanto ao Aumento de Capital, o valor atualizado dos
Créditos até a data base de 30 de abril de 2021 e as regras de arredondamento aplicáveis ao
Aumento de Capital.
Diante disso, os Credores subscreveram o seguinte número de ações emitidas no Aumento de
Capital:
Credores
Ricardo Lopes Delneri
Renato do Amaral Figueiredo
Transdata Engenharia e
Movimentação Ltda.
Seta Engenharia S.A.
Elite Engenharia e Assessoria em
Projetos Eólicos Ltda.
GI Energy Engenharia Ltda.
Claudio Ribeiro da Silva Neto
Walter Milan Tatoni
Mauricio José Palmieri Orlandi
Daniel Gallo
Daniel Teruo Famano
Total

Créditos
R$ 175.799.304,31
R$ 98.360.781,03

ON
10.238.748
5.728.642

PN
20.477.497
11.457.284

R$ 24.001.076,71

1.397.850

2.785.699

R$ 21.212.451,53

1.235.437

2.470.874

R$ 4.235.701,42

246.692

493.384

R$ 3.221.351,24
R$ 2.807.976,57
R$ 2.005.697,55
R$ 1.203.418,53
R$ 426.812,48
R$ 426.812,48
R$ 333.701.383,85

187.615
163.540
116.814
70.089
24.858
24.858
19.435.143

375.231
327.080
233.629
140.177
49.717
49.717
38.870.289
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SUBSCRIÇÕES CONDICIONADAS:
No Aumento de Capital, foi dado o direito aos subscritores de condicionarem sua decisão de
subscrição à homologação total do Aumento de Capital ou à homologação de determinado valor do
Aumento de Capital escolhido pelo subscritor, desde que superior ao valor mínimo do Aumento de
Capital.
A subscrição de 168 (cento e sessenta e oito) ações ordinárias e de 829 (oitocentas e vinte e nove)
ações preferenciais foi condicionada à homologação total do Aumento de Capital.
Considerando que o valor total do Aumento de Capital não foi atingido, as referidas subscrições
condicionadas serão canceladas e os valores pagos pelos subscritores serão devolvidos, no dia 10 de
maio de 2021, de acordo com os procedimentos usuais da instituição escrituradora das ações da
Companhia e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
A devolução dos valores será realizada de acordo com as informações prestadas pelo subscritor no
ato de subscrição. A Companhia não poderá ser responsabilizada pela impossibilidade de devolução
de valores em caso de apresentação de informações incorretas ou falta de informações por parte do
subscritor.
TOTAL DE AÇÕES SUBSCRITAS:
Considerando-se as subscrições ocorridas durante os períodos de exercício do direito de preferência
e de subscrição de sobras, as subscrições de ações pelos Credores e os efeitos do cancelamento das
subscrições condicionadas, o total de ações emitidas no Aumento de Capital, representando o valor
subscrito de R$ 334.396.776,50 (trezentos e trinta e quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil,
setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), é o seguinte:

Ações emitidas
Ações subscritas
Ações não subscritas

ON
175.648.118
19.502.468
156.145.650

%
100,00%
11,103%
88,897%

PN
58.080.828
38.920.274
19.160.554

%
100,00%
67,011%
32,989%

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO AUMENTO DE CAPITAL:
Considerando que o valor efetivamente subscrito superou o valor mínimo do Aumento de Capital, o
Conselho de Administração da Companhia aprovou, nesta data, a homologação parcial do Aumento
de Capital da Companhia, no valor de R$ 334.396.776,50 (trezentos e trinta e quatro milhões,
trezentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), representado
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por 58.422.742 (cinquenta e oito milhões, quatrocentas e vinte e duas mil, setecentas e quarenta e
duas) novas ações nominativas e sem valor nominal, sendo 19.502.468 (dezenove milhões,
quinhentas e duas mil, quatrocentas e sessenta e oito) ações ordinárias e 38.920.274 (trinta e oito
milhões, novecentas e vinte mil, duzentas e setenta e quatro) ações preferenciais.
As ações que não foram subscritas serão automaticamente canceladas.
CAPITAL SOCIAL:
O capital social da Companhia passa a ser de R$ 3.295.172.753,48 (três bilhões, duzentos e noventa e
cinco milhões, cento e setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito
centavos), dividido em 100.142.466 (cem milhões, cento e quarenta e duas mil, quatrocentas e
sessenta e seis) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 50.854.986 (cinquenta milhões,
oitocentas e cinquenta e quatro mil, novecentas e oitenta e seis) ações ordinárias e 49.287.480
(quarenta e nove milhões, duzentas e oitenta e sete mil, quatrocentas e oitenta) ações preferenciais.
INFORMAÇÕES GERAIS:
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 Aumento de
Capital, nos termos das normas legais e regulatórias aplicáveis.
Os termos grafados com iniciais em maiúsculas e que não tenham sido expressamente definidos
neste aviso têm o significado que lhes é atribuído no Aviso de 01.03.2021.
São Paulo, 06 de maio de 2021.
Marcelo José Milliet
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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