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RENOVA ENERGIA S.A.
ACORDO DE ACIONISTAS
Pelo presente instrumento particular:
LIGHT ENERGIA S.A., sociedade por acOes, corn sede na Av. Marechal Floriano,
n o 168, 2° andar, corredor B, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o n.° 01.917.818/0001-36, neste ato
devidamente representada na forma de seu estatuto social ("LIGHT ENERGIA");
LIGHT S.A., sociedade por agOes, corn sede na Av. Marechal Floriano, n° 168, 2°
andar, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no
C.N.P.J./M.F. sob o n.°03.378.521/0001-75, neste ato devidamente representada
na forma de seu estatuto social ("LIGHT");
RR PARTICIPACOES S.A., sociedade por agOes, com sede na Av. Roque Petroni
Junior, n° 999, 4 0 andar, parte, na Cidade de Säo Paulo, Estado de Säo Paulo,
inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o n.°08.773.135/0001-00, neste ato devidamente
representada na forma de seu estatuto social ("RR");
RICARDO LOPES DELNERI, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira
de Identidade RG n° 9.957.356-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 157.602.498-94,
residente e domiciliado na Cidade de Säo Paulo, Estado de Sao Paulo, corn
escritOrio na Roque Petroni Junior, n° 999, 4° andar, Vila Gertrudes ("RICARDO
DELNERI");
RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador
da Carteira de Identidade RG n° 18.784.129 SSP/SP, inscrito no CPF/MF n°
146.623.258-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de Sao
Paulo, corn escrit6rio na Roque Petroni Junior, n° 999, 4° andar, Vila Gertrudes
("RENATO AMARAL"); e
BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR, subsidiaria integral do BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC° E SOCIAL - BNDES, corn sede ern
Brasilia, Distrito Federal, no Centro Empresarial Parquede, Setor Comercial Sul
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— SCS, Quadra 9, Torre C, 12 0 andar e escrithrio de servigos nesta Cidade do Rio
de Janeiro, na Avenida Republica do Chile n° 100 - parte, inscrita no C.N.P.J./M.F.
sob o n.° 00.383.281/0001-09, devidamente representada na forma do seu
Estatuto Social ("BNDESPAR");
LIGHT ENERGIA e RR sao designadas, em conjunto, como "Acionistas
Controladores"; e
LIGHT ENERGIA, LIGHT, RR, RICARDO DELNERI, RENATO AMARAL e
BNDESPAR sac) designados, em conjunto, como "Acionistas" ou "Partes" e,
isolada e indistintamente, como "Acionista" ou "Parte".
E, ainda, na qualidade de interveniente anuente, para os fins deste instrumento:
RENOVA ENERGIA S.A., sociedade por aches, corn sede na Av. Roque Junior, n°
999, 4° andar, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no
C.N.P.J./M.F. sob o n.° 08.534.605/0001-74, neste ato representada na forma de
seu estatuto social ("COMPANHIA");
PREAMBULO
CONSIDERANDO que:
LIGHT ENERGIA e RR celebraram, ern 19/08/2011, acordo de acionistas,
corn interveniencia da COMPANHIA, dispondo, entre outras matarias,
sobre: (i) o exercicio do direito de voto; (ii) a governanga corporativa da
COMPANHIA, de suas subsidiarias e controladas; (iii) o exercicio do
direito de preferéncia e do direito de igualar oferta na transferència das
agOes vinculadas; (iv) o exercicio do direito de venda conjunta das ageies
vinculadas; e (v) o direito de saida ("Acordo LIGHT ENERGIA/RR");
LIGHT ENERGIA, RR, LIGHT, RICARDO DELNERI, RENATO
AMARAL e BNDESPAR celebraram em 22 de junho de 2012, o Contrato
de Promessa de Subscrigao de Units e Outras Avengas (conforme venha
eventualmente a ser aditado de tempos em tempos), ern relagao ao qual
foi celebrado aditamento em 24 de julho de 2012, o qual preve a
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finalidade, os termos e as condicees aplicaveis ao investimento da
BNDESPAR na COMPANHIA;
(C) os Acionistas desejam estabelecer os termos e condigities que irao reger o
seu relacionamento na qualidade de acionistas diretos ou indiretos da
COMPANHIA exclusivamente em relagao as seguintes materias: (i) eleicao
de membro, pela BNDESPAR, para compor o Conselho de Administracão
da COMPANHIA; (ii) direito de venda conjunta das Acties Vinculadas,
conforme abaixo definidas, pelos Acionistas; e o (iii) direito de saida da
BNDESPAR.
RESOLVEM celebrar o presente Acordo de Acionistas ("Acordo"), para os fins e
efeitos do artigo 118 da Lei n. 0 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme
que sera regido pelos seguintes termos e condicees, que
alterada ("Lei das
se obrigam a cumprir e fazer corn quern sejam cumpridos:
C AP ITOL° I.

CAPITAL SOCIAL

E ACOES VINCULADAS

1.1. 0 capital social total da COMPANHIA ern 09 de outubro de 2012 é de R$
1.017.511.392,67 (urn bilhäo, dezessete milhOes, quinhentos e onze mil,
trezentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), representado
por 156.338.618 (cento e cinquenta e seis milhOes, trezentas e trinta e oito
mil, seiscentas e dezoito) agties ordinal-las e 73.177.454 (setenta e trés
milhOes, cento e setenta e sete mil, quatrocentas e cinquenta e quatro)
aloes preferenciais, nominativas e sem valor nominal, das quais 36.188.374
(trinta e seis milhoes, cento e oitenta e oito mil trezentas e setenta e
quatro) aloes ordinarias e 72.376.748 (setenta e duas milhOes, trezentas e
setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) acties preferenciais estäo
agrupadas sob a forma de Units (certificados de depósito de aloes de
emissao da COMPANHIA que representam, cada um, 01 (uma) acao
ordinaria e 02 (duas) agifies preferenciais), de acordo corn o Capftulo XI do
Estatuto da COMPANHIA, detidas da seguinte forma:
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Outros
TOTAL

ACOES

UNITS

TOTAL DE
ALOES

ORDINARIAS

PREFERENCIAIS

50.561.797

0

0

50.561.797

50.561.797
0
101.123.594

0
0
0

0
9.311.425
9.311.425

50.561.797
27.934.275
129.057.869

18.892.107

573.416

0

19.465.523

227.290
800.706

134.543
120.150.244

26.876.949
36.188.374

80.992.680
229.516.072

%

22,03
22,03
12,17
56,23

8,48
35,29
100,00

Estäo sujeitas ao presente Acordo a totalidade das Units da COMPANHIA
detidas pela BNDESPAR, bem como 50.561.797 (cinquenta milhees, quinhentas e
sessenta e uma mil, setecentas e noventa e sete) ageies ordinarias da
COMPANHIA detidas pela RR e 50.561.797 (cinquenta milhoes, quinhentas e
sessenta e uma mil, setecentas e noventa e sete) awes ordinarias da
COMPANHIA detidas pela LIGHT ENERGIA, assim como todas e quaisquer
agees, bonus de subscrigao ou outros valores mobiliarios conversiveis em aloes da
COMPANHIA que vierem a ser emitidos e distribuidos a ou subscritos pela
LIGHT ENERGIA, RR e/ou BNDESPAR em decorrencia das agfies per eles
detidas e objeto deste Acordo de Acionistas, incluindo aqueles resultantes de
operagao de aquisigäo, cisào, incorporagao, fusao, reorganizagao
subscrigao, desdobramento, distribuigão de dividendos e lucros como
integralizagao de capital e capitalizagäo dos lucros e outras reservas, ("Agnes
Vinculadas").
1.2.

exerga parcialmente seu direito de preferencia em um
futuro aumento de capital da COMPANHIA, sera considerado que o
exercicio do direito deu-se prioritariamente em relagão as suas Ageies
Vinculadas.
1.2.1.Caso RR

1.2.2. LIGHT ENERGIA e RR declaram, individualmente, (i) serem
titulares e legitimos possuidores das AgOes Vinculadas, devidamente
registradas em seu respective nome; e (ii) nao existir qualquer
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procedimento judicial ou extrajudicial que possa, de qualquer forma, ainda
que indiretamente, afetar suas Agties Vinculadas.
1.2.3. LIGHT declara (i) ser titular e legitima possuidora da totalidade das

acifies de emissào da LIGHT ENERGIA, todas devidamente registradas em
seu norne; e (ii) näo existir qualquer procedimento judicial ou extrajudicial
que possa, de qualquer forma, ainda que indiretamente, afetar tais aloes.
1.2.4. RICARDO DELNERI e RENATO AMARAL declaram,

individualmente, (i) serem titulares e legitimos possuidores da totalidade
das acOes de emissäo da RR, todas devidamente registradas em seus
respectivos names; e (ii) rik existir qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial que possa, de qualquer forma, ainda que indiretamente, afetar
tais
CAPITULO II. ADMINISTRACAO DA COMPANHIA
2.1. A COMPANHIA é administrada par urn Conselho de Administragk e por

uma Diretoria, respeitadas (i) as disposigees de seu estatuto social, (ii) as
deliberacOes da Assembleia Gera!, (iii) as disposiceies do Acordo LIGHT
ENERGIA/RR e deste Acordo, e (iv) a legislack aplic6vel.
2.2. A BNDESPAR tera o direito de eleger 01 (um) membro do Censelho de

Administragäo e, se for o case, seu respective suplente.
fins do exercicio de tal direito, a BNDESPAR informarã o nome
de seu indicado aos Acionistas Controladores, que deveräo tomar as
providencias cabiveis para que seja eleito no prazo de ate 30 (trinta) dias a
contar da referida notificack.
2.2.1.Para

2.2.2.Caso deseje substituir seu representante no Censelho de
Administrack, a BNDESPAR dever6 notificar os Acionistas Controladores,
que deverk tomar as providencias cabiveis para a destituicão do membro
ern questäo e/ou eleigäo de seu substitute, que sera indicado pela
BNDESPAR.
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CAPITULO III. TRANSFERENCIA DE UNITS VINCULADAS PELA BNDESPAR
3.1. A BNDESPAR estarà livre para desvincular suas Units, desde que notifique
previamente os demais Acionistas.
3.2. As Units desvinculadas pela BNDESPAR poderão ser livremente
transferidas, seja em operagees privadas ou piblicas (incluindo, mas nao se
limitando, aquelas realizadas atraves de (i) leilao em bolsa ("Block Trade"); (ii)
pregäo na BM&F BOVESPA S.A.; ou (iii) oferta publics secundaria nos termos da
Instruck) CVM 400, cumulada ou näo corn a Instrucào CVM 471 e o Convenio
ANBIMA ("Oferta POblica Secundària")).
CAPITULO IV. DIREITO DE VENDA CONJUNTA
4.1. Caso quaisquer dos Acionistas Controladores deseje transferir, direta ou
indiretamente, quaisquer de suas Ageies Vinculadas, a BNDESPAR tera o direito
de, a seu exclusivo criteria transferir ate a totalidade de suas Units ao adquirente,
na mesma transagâo e nas mesmas condigOes da operagäo que ensejou o
exercicio do Direito de Venda Conjunta ("Tag Along Total e Direto na
COMPANHIA"), observado o disposto nas subclausulas abaixo.
4.1.1. A BNDESPAR não tera o direito de Tag Along Total e Direto na
COMPANHIA nas hipeteses previstas na Cl.j usula 7.3 ("Direito Especial de
Saida") e no Capitulo XII ("Conversäo das AgOes Vinculadas em Acties
Preferenciais") do Acordo LIGHT ENERGIA/RR, desde que as transferencias
realizadas com base no Direito Especial de Saida e na Conversào das Agees
Vinculadas em Ageies Preferenciais sejam realizadas apes a conversao de
aciies ordin6rias em Units, por: (i) leiläo em bolsa ("Block Trade"), desde
que: (a) a BNDESPAR seja notificada com 30 (trinta) dias de antecedéncia;
(b) o leilao ocorra no period() compreendido entre o 31° (trigesimo
primeiro) dia e o 90° (nonagesimo) dia contados do recebimento da referida
notificack; e (c) seja permitido no edital do leiläo que haja interferencia
compradora e vendedora; (H) pregäo na BM&F BOVESPA S.A.; ou (Hi) Oferta
POblica Secundâfia.
4.1.2. Alem da hipetese prevista acima, a BNDESPAR nao tera o direito de
qualu
Tag Along Total e Direto na COrpANHIA no caso de cessào, a qualquer
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titulo, de parte ou da totalidade das Agees Vinculadas detidas pela LIGHT
ENERGIA para a Companhia Energetica de Minas Gerais — CEMIG ou uma
sociedade em que a Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG
detenha, direta ou indiretamente, pelo menos, metade do bloco de controle,
desde que observada a Clausula 4.8 abaixo.
4.1.3. Na hipOtese da ocorrencia de uma transferéncia nos termos da
Clausula 4.1.1 acima, näo obstante a BNDESPAR nk tenha direito de Tag
Along Total e Direto na COMPANHIA, subsistira seu direito em relack a
alienagiks a serem realizadas posteriormente pelo Acionista que
permanecer no controle da COMPANHIA, exceto no caso de novas
alienageies nos termos da Clausula 4.1.1 acima, ocasik na qual a
BNDESPAR continuara Mc) tendo o direito de Tag Along Total e Direto na
COMPANHIA.
4.2. Caso haja alienack do controle da RR, a BNDESPAR tere o direito de, a
seu exclusivo criteria transferir ate a totalidade de suas Units ao adquirente, na
mesma transack e nas mesmas condiceies da operack que ensejou o exercicio
do Direito de Venda Conjunta ("Tag Along Total e Indireto na RR").
4.2.1. Para fins desta Clksula 4.2, sera considerada como alienack do
controle da RR qualquer alienack ou opera* semelhante por meio da
qual os atuais acionistas da RR, em conjunto ou individualmente, direta ou
indiretamente, deixem de deter, pelo menos, a maioria do capital votante
da RR.
4.3. Caso haja alienack do controle da LIGHT ENERGIA, a BNDESPAR tere o
direito de, a seu exclusivo criteria transferir ate a totalidade de suas Units ao
adquirente, na mesma transack e nas mesmas condicifies da opera*, que
ensejou o exercicio do Direito de Venda Conjunta ("Tag Along Total e Indireto na
LIGHT ENERGIA" e, quando em conjunto corn Tag Along Total e Diretona
COMPANHIA e/ou com Tag Along Total e Indireto na RR, designados como "Tag
Along").
4.3.1. Para fins desta Clausula 4.3, sera considerada como alienacäo do
controle da LIGHT ENERGIA qualquer alienagäo ou operack semelhante
por meio da qual a Companhia Energ tica de Minas Gerais — CEMIG deixe
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de deter, direta ou indiretamente, pelo menos, metade do bloco de controle
da LIGHT ENERGIA.
4.4. Para fins de exercicio do direito de Tag Along, o Acionista alienante, no caso
do Tag Along Total e Direto na COMPANHIA, ou RICARDO DELNERI ou
RENATO AMARAL, no caso do Tag Along Total e Indireto na RR, ou ainda, a
LIGHT, no caso do Tag Along Total e Indireto na LIGHT ENERGIA, devera
notificar a BNDESPAR, por escrito, especificando obrigatoriamente: (i) quantidade
e classe das AgOes Vinculadas que pretende alienar ("Agnes Ofertadas"); (ii) os
termos, o prego por agão ofertada ("Prego Ofertado") e as demais condigOes,
inclusive de prazo e forma de pagamento, das agties ofertadas; (iii) a qualificagao
completa do potencial adquirente, sua principal atividade e, se for pessoa juridica,
a composigao do seu capital social detalhada ate o nivel das pessoas fisicas,
quando juridicamente possivel ("Interessado"); e (iv) cOpia da oferta ("Notificagão
de Venda"), sendo que no caso de operagao indireta, a Notificagao de Venda
devera ainda, obrigatoriamente, conter o valor atribuido a COMPANHIA (sem
prejuizo de eventual impugnagao pela BNDESPAR acerca desse valor, mediante
solicitagao de determinagao de valor justo de mercado por urn terceiro avaliador a
ser escolhido nos termos da Clausula 4.4.3 abaixo).
4.4.1. Dentro de ate 15 (quinze) dias contados do recebimento da
Notificagão de Venda, a BNDESPAR devera notificar, por escrito, a Parte
alienante informando se deseja solicitar a determinagao de valor justo de
mercado da COMPANHIA por urn terceiro avaliador no caso da hipOtese da
Clausula 4.4 (iv) acima.
4.4.2. Caso a BNDESPAR opte nao solicitar a determinagao de valor justo
de mercado da COMPANHIA ou apOs o decurso do prazo previsto na
Clausula 4.4.1 acima sem que a BNDESPAR tenha se manifestado, a
BNDESPAR tera ate o 300 (trigesimo) dia contado do recebimento da
Notificagao de Venda para informar se deseja ou não exercer seu direito de
Tag Along, observado, nesta segunda hipOtese, o disposto na Clausula 4.8..
4.4.3. Caso a BNDESPAR opte por, na notificagäo mencionada na Clausula
4.4.1 acima, solicitar a determinagao de valor justo de mercado da
COMPANHIA, nos termos da Clausula 4.4(iv) acima, por urn terceiro
avaliador, o valor atribuido a COMPANHIA sera o maior dentre os
r\
>
9
Ma Bregh Boynard
Advogada

MC/JUALleiGEJUFt3

0 BNDESPAR
seguintes valores: (i) o valor contido na Notificagão de Venda conforme a
Clausula 4.4 acima; ou (ii) o valor de mercado determinado pelo terceiro
avaliador, nos termos da Clausula 4.4.3 abaixo, caso este seja igual ou
superior a 110% (cento e dez por cento) do valor contido na Notificack de
Venda.
4.4.4. Para fins desta Clausula 4.4, sera considerado como terceiro
avaliador uma instituicao especializada de renome, corn larga e comprovada
experiéncia na avaliacão de ativos similares aos ativos objeto da avaliacäo
em questa), escolhida para determinar o valor justo de mercado de
determinado bem ou direito nos termos da Cläusula 4.4.4 abaixo. Cabers ao
Acionista alienante apresentar a BNDESPAR, no prazo de ate 15 (quinze)
dias contados da notificack da BNDESPAR referida na Clausula 4.4.1, 3
(tres) opceies de terceiro avaliador, devendo o Acionista alienante arcar corn
todos os custos e despesas relacionados aos servicos do terceiro avaliador.
As 3 (fres) opciies apresentadas deverao ser necessariamente instituiceies
financeiras de renome, escolhidas dentre as instituiceies financeiras
ranqueadas entre as 5 (cinco) primeiras colocadas para operacties de fusOes
e aquisiceies conduit:las no Brasil no ano-fiscal imediatannente anterior de
acordo com o ranking preparado pela Bloomberg L.P. ("Terminal
Bloomberg"). A BNDESPAR podera, a seu exclusivo criteria escolher uma
das opceies apresentadas no prazo de ate 15 (quinze) dias contados da
apresentagäo da referida lista, caso contrario o valor sera o indicado na
Notificagao de Venda.
4.4.5. 0 valor justo de mercado de um determinado ativo sere determinado
da seguinte forma:
(i) caso o ativo em questäo sejam aloes ou quotas, a avaliagao levare em
considerack todos os fatores relevantes a determinagao do valor justo de
mercado da sociedade avaliada, que podere incluir (sem limitagao) lucros,
projeck de fluxo de caixa, matiplos de empresas comparaveis e de
mercado, ativos intangiveis e potencial de mercado. Na escolha de
empresas compareveis, para fins do metodo de móltiplos, levar-se-ao em
consideracao, conforme aplicavel, as seguintes caracteristicas, dentre
outras, corn o fim de aproximar, tanto quanto possivel, o valor justo de
mercado do valor de mercado que a sociedade aliada teria caso fosse
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listada em bolsa de valores: (a) sejam listadas em bolsa de valores; (b)
realizem a mesma atividade exercida pela sociedade avaliada; (c) sejam do
mesmo pals ou regiao ou operem na mesma area geografica da sociedade
avaliada; (d) tenham perspectivas de crescimento dos lucros e rentabilidade
similares as da sociedade avaliada; e (e) tenham posigao competitiva e
tamanho similar ao da sociedade avaliada. A avaliagao por matiplos de
empresas compareveis sere ajustada as realidades especificas da sociedade
avaliada; e
(H) caso o ativo em questao nao consists em agOes ou quotas, o valor justo
de mercado sere determinado por terceiro avaliador de acordo com pi-Micas
e criterios usualmente utilizados pelo mercado.
4.4.6. Apresentado o relaterio final de apuragao do valor justo de mercado
pelo terceiro avaliador, a BNDESPAR tere o prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento do referido relaterio, para informar se deseja ou
nao exercer seu direito de Tag Along, observado, nesta segunda hiperese, o
disposto na Clausula 4.8.
4.4.7.Caso o pagamento feito pelo adquirente pelo objeto da alienagäo seja
efetuado mediante entrega de ativos nao pecuniarios (inclusive, dentre
outros, agbes ou quotas), o valor de tais ativos sere informado
BNDESPAR na Notificagao de Venda (sem prejuizo de eventual
impugnagao pela BNDESPAR acerca do valor atribuido ao ativo, mediante
solicitagão de determinagao do valor justo de mercado por terceiro
avaliador, nos termos dos Clausulas 4.4.1 a 4.4.4 acima).
4.5. Caso haja qualquer modificagao nas condigeies da alienagao indicadas na
Notificagao de Venda ou caso a alienagao nao seja concretizada no prazo de 90
(noventa) dias contados da Notificagào de Venda, o Acionista alienante devera
reiniciar o procedimento previsto na Clausula 4.4 acima. 0 prazo de que trata a
presente Clausula ficara suspenso no period° compreendido entre a data de
contratagao do terceiro avaliador e a data de apresentagäo do relatOrio final de
apuragão do valor justo de mercado.
Na hip:Mese de o direito de Tag Along ser decorrente de operagóes
sucessivas ao longo do tempo, o prego a ser consider(, dp para o direito de Tag
3A/
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Along sera o maior dentre os seguintes pregos: (i) media dos pregos recebidos pelo
Acionista alienante, nas diversas operagOes, media essa ponderada em fungao das
quantidades alienadas em cada operagao; ou (ii) prego por agar) recebido pelo
Acionista alienante pela operagao que enseje o direito de Tag Along. Para efeito de
calculo do prego por agar), os valores recebidos pelo Acionista alienante em cada
uma das operagOes deverao ser ajustados pela variagao acumulada das taxas
medias diarias do SELIC (Taxas SELIC), calculadas e divulgadas pelo Banco Central.
As Taxas SELIC incidirao entre as datas em que a Parte alienante houver recebido o
prego (em cada uma das operagties) e a data em que a BNDESPAR receber o
prego decorrente do exercicio do direito de Tag Along.
4.7. Os direitos previstos nas Clausulas 4.1, 4.2 e 4.3 acima sera° aplicaveis nas
hipOteses de transferencia direta e/ou indireta de AgOes Vinculadas, sendo ainda
aplicavel a qualquer operagao que for realizada corn o objetivo de frustrar o
exercicio dos citados direitos, inclusive por meio de cisdes, incorporagees ou fusties.
4.8. Caso a BNDESPAR opte por nä° exercer seu direito de Tag Along ou caso
um terceiro adquirente ingresse, direta ou indiretamente, no capital social da
COMPANHIA por meio de quaisquer das transferencias expressamente admitidas
neste Capitulo IV que nä° ensejem Direito de Tag Along (exceto pelas
transferéncias referidas na Clausula 4.1.1), o terceiro adquirente, previamente
efetivagao da transferencia em questa°, devera aderir, por escrito, ao presente
Acordo, de forma integral e incondicional, com a assungao de todas as obrigagties
do Acionista alienante.
C AP ITULO V. OFERTA PUBLICA SECUNDARIA
5.1. Caso a LIGHT ENERGIA e/ou a RR promovam uma Oferta PUblica
Secundaria de agOes, vinculadas ou nao, existentes atualmente ou que venham a
ser adquiridas, de emissao da COMPANHIA de suas respectivas titularidades, a
BNDESPAR tera o direito de aderir a citada oferta para venda de suas Units na
mesma proporgao da divisäo de ageies da COMPANHIA de titularidade do(s)
Acionista(s) ofertante(s) que estäo sendo objeto de tal Oferta PUblica Secundaria e
o total de agOes detidas pelo(s) Acionista(s) ofertante(s).
5.2. 0(s) Acionista(s) ofertante(s) deverkao) notificar previamente a
BNDESPAR, com antecedéncia minima de ate 35 (trintp ¶cinco) dias em relagäo
,,--i 5 L/
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ao primeiro protocolo de pedido de registro de Oferta PUblica Secundaria junto a
Comissao de Valores Mobiliarios. Uma vez recebida a notificagao, a BNDESPAR
tera o prazo de 30 (trinta) dias para notificar acerca de sua intengäo em aderir
referida oferta.
5.3. Caso a BNDESPAR decida por aderir a Oferta POblica Secundaria, devere
arcar corn as despesas e remuneragäo dos coordenadores na proporgäo de suas
agOes a serem alienadas em tal oferta.
5.4. Sem prejuizo do direito estabelecido nas Clausulas 5.1 a 5.3 acima, caso a
BNDESPAR decida realizar, por conta prOpria, uma Oferta Pithlica Secundaria, os
Acionistas Controladores e a COMPANHIA estarao obrigados a cooperar com a
BNDESPAR e com os assessores por ela indicados nos procedimentos usualmente
praticados em Ofertas PUblicas Secundarias, especialmente disponibilizando
informees e documentagäo necessarias para a elaborack de prospectos e
outros materials submetidos a registro e disponibilizando pessoal da COMPANHIA
(Diretor Presidente, Diretor Financeiro e demais membros da Diretoria sempre que
possivel) para divulgagao da Oferta Póblica Secundaria junto a potentials
investidores.
CAPiTULO VI. EXECUCAO ESPECiFICA

6.1. 0 presente Acordo esta sujeito a execucao especifica, nos termos do artigo
118 da Lei das S.A., e ficara arquivado na sede da COMPANHIA, da LIGHT
ENERGIA e da RR que se obrigam por si e seus sucessores, em carater
irrevogavel e irretrativel a observa-lo, rigorosamente, em todos os seus termos e
condicties. Cada uma das Partes concorda que o seguinte texto sera inserido junto
aos registros referentes as AgOes Vinculadas, no livro de registro de acfies
nominativas da COMPANHIA, bem como junto aos livros de registro de agOes
nominativas de emissâo da LIGHT ENERGIA e da RR:
'A Transferência de Acbes da Renova Energia S.A., seja a que Milo for,
ficanl sujeita aos termos, limites e condicaes do Acordo de Acionistas
firmado em [data], entre Light Energia S.A., Light S.A., RR Participactes
S.A., Ricardo Lopes Delnen; Renato do Amaral Figueiredo e BNDES
Participagies S.A. - BNDESPAR, cuja cOpia encontra-se arquivada na sede
nova Energia S.A. ou
da Renova Energia S.A. Transacties ce/ebradas

)v
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seus acionistas em infracilo ao acordo de acionistas seräo nulas e sem
efeitd'.
'A Transferência de Aso"es da [LIGHT ENERGIA S.A. / RR PARTICIPACOES
seja a que titulo for, ficard sujeita acs termos, limites e condiclies do
Acordo de Acionistas firmado em [data], entre Light Energia S.A., Light S.A.,
RR Participaylies SA., Ricardo Lopes Delnen; Renato do Amaral Figueiredo e
BNDES Participacjes S.A. - BNDESPAR, cuja *la encontra-se arquivada na
sede da Renova Energia S.A. e da [LIGHT ENERGIA S.A. / RR
Transagies ce/ebradas pela Renova Energia
PARTICIPACOES
ou seus acionistas em
[LIGHT ENERGIA S.A. / RR PARTICIPACOES
infrack ao acordo de acionistas sercio nulas e sem efeitoff.
0 nä° cumprimento das obrigagOes assumidas nos termos deste Acordo
sujeitare a(s) Parte(s) faltosa(s) as medidas judiciais cabiveis corn vistas a
obtengao da tutela especifica da obrigagäo inadimplida, de forma a assegurar o
resultado pratico equivalente ao do adimplemento da obrigagào näo cumprida.
6.2.

CAPITULO VII. PRAZO DE VIGENCIA

0 presente Acordo entrare em vigor na data de sua assinatura e
permanecera vigente pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogevel conforme
prorrogagäo do Acordo LIGHT ENERGIA/RR e, podera ser extinto antecipadamente
caso, cumulativamente, ( i) a BNDESPAR venha a deter AgOes Vinculadas que
representem participagao inferior a 5 % (cinco por cento) do capital social total da
COMPANHIA; e (ii) a liquidez das Units da COMPANHIA tenha atingido volume
medic dierio superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhOes de reais), apurado corn
base em media mewel dos Oltimos 60 (sessenta) pregOes da BM&F BOVESPA S.A.
7.1.

CAPITULO VIII. NonFicactiEs

8.1. Qualquer notificagâo relativa as disposigOes deste Acordo devera ser
enviada por escrito e entregue por fax com aviso de recebimento, portador
(mediante protocolo), ou carta registrada, corn cOpia por e-mail corn aviso de
-.,
recebimento, nos enderegos a seguir:
)
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Se para a LIGHT ENERGIA:
Avenida Marechal Floriano, 168, 2° andar, corredor B
CEP 20080-002 Rio de Janeiro — RJ
At: Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto
Fax: (21) 2291-9207
Se para a LIGHT:
Avenida Marechal Floriano, 168, 2° andar, corredor A
CEP 20080-002 Rio de Janeiro — RJ
At.: Paulo Roberto Ribeiro Pinto
Fax: (21) 2291-9207
Se para a RR, RICARDO DELNERI ou RENATO AMARAL:
Avenida Roque Petroni Junior, 999, 4° andar, parte, Vila Gertrudes
CEP 04707-910 Sao Paulo — SP
Tel/Fax.: (11) 3569-6746
Se para a COMPANHIA:
Avenida Roque Petroni Junior, 999, 4° andar, Vila Gertrudes
CEP 04707-910 Sao Paulo — SP
Tel/Fax.: (11) 3569-6746
Se para a BNDESPAR:
Avenida RepUblica do Chile, 100, 13° andar
CEP: 20031-917 Rio de Janeiro — RJ
Tel.: (21) 2172-8149 Fax: (21) 2172-6282
At.: Superintendente da Area de Mercado de Capitals
E-mail: cmelo@bndes.gov.br.
8.1.1.Qualquer dos Acionistas podera alterar o endereco para notificageies
constante da Clausula 8.1 acima, desde que notifique por escrito o outro
Acionista, informando sobre tal alteracào de endereco.
CAPITULO IX. LEI E SOLUCAO DE CONFLITOS

9.1. Este Acordo sera regido, interpretado e executado de acordo corn as Leis da
RepUblica Federativa do Brasil e quaisquer demandas ou controversias decorrentes
deste Contrato ou a ele associadas seräo dirimidas de forma definitiva por meio de ) V 4
15 1.0_,
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arbitragem, de acordo corn o Regulamento de Arbitragem da Camara de
Arbitragem do Mercado — BOVESPA, observado, mutatis mutandis, o procedimento
previsto no Capftulo XVII do Acordo LIGHT ENERGIA/RR exceto pelos prazos
aplicaveis a BNDESPAR previstos no referido regulamento, que seräo contados
em dobro.
CAPETULO

X. DISPOSICOES GERMS

10.1. As clâusulas do Acordo LIGHT ENERGIA/RR referidas no presente Acordo
devem ser interpretadas tais como estäo redigidas na presente data, sendo certo
que eventuais alteragties ou aditamentos ao Acordo LIGHT ENERGIA/RR nao
afetarão os direitos conferidos a BNDESPAR no presente Acordo.

10.2. A eventual abstengão de quaisquer das Partes do exercicio de direitos e
privilegios previstos neste Acordo não significara renOncia ou novagäo dos
mesmos, que poderão ser invocados ou exercidos a qualquer momento, observada
a legislagao ern vigor.

10.3. Obrigam-se as Partes a cumprir e a fazer cumprir integralmente tudo que é
pactuado entre elas no presente Acordo, pelo que reconhecem e afirmam ser nula
e ineficaz, entre elas, perante a COMPANHIA ou qualquer terceiro, qualquer
atitude e/ou medida tomada ern discordancia corn o aqui pactuado e/ou que
represente violagão as obrigacOes assumidas pelas Partes e pela COMPANHIA
neste Acordo.

10.4. 0 presente Acordo obriga a COMPANHIA, as Partes, e quaisquer de seus
sucessores a qualquer tftulo.

10.5. Todas as obrigagOes assumidas neste Acordo tem carater irrevogavel e
irretratavel.

10.6. 0 presente Acordo consubstancia todas as avencas e entendimentos
havidos entre as Partes corn relack as materias aqui tratadas, rescindindo e
substituindo, a partir da data de sua assinatura, todos os acordos, promessas,
compromissos, cartas ou qualquer outro tipo de contrato, comunicagäo ou
obrigagao, seja verbal ou escrito, prestado, enviado ou assumido por qualquer
representante de qualquer das Partes corn relacäo texclusivamente as materias
)V
Alice Braga Boynard
Advogada
AMC/JUAMC/GEJUR3

16

BNDES PAR

tratadas neste Acordo. Toda e qualquer alteragào ao presente Acordo so tera
validade se for reduzida a termo e firmada por todas as Partes.
10.7. Em caso de conflito entre as disposigOes do presente Acordo e as
disposigees do Estatuto Social da COMPANHIA, as disposigóes do presente
Acordo deverk prevalecer.
E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes e a COMPANHIA firmam o
presente instrumento em 7 (sete) vias de igual forma e teor, juntamente com 2
(duas) testemunhas, a tudo presentes.
Rio de Janeiro, G) d, Z rtio-vienh'‘ e de 2012.
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