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Fato Relevante
A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Renova” ou “Companhia”), em atendimento à Instrução CVM nº 358/2002,
conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos Fatos Relevantes
divulgados em 13 de janeiro e 18 de abril de 2017, que, na presente data, concluiu a venda para a AES Tietê
Energia (“AES Tietê”) da totalidade das ações da Nova Energia Holding S.A. (“Nova Energia”), detentora, por
meio da Renova Eólica Participações S.A. (“Renova Eólica”), do Complexo Eólico Alto Sertão II (“Complexo”).
O valor base da transação foi de R$ 600 milhões (“Preço de Aquisição”) e a AES Tietê assumiu também a dívida
do Complexo Eólico Alto Sertão II no valor de R$ 1.150 milhões (valor da dívida em 31 de dezembro de 2016). O
Preço de Aquisição será ainda ajustado com base em determinadas variações de capital de giro e dívida líquida
do Complexo Eólico Alto Sertão II e poderá sofrer acréscimo de até R$ 100 milhões sob a forma de earn out,
condicionado ao desempenho do Complexo, apurado após período de cinco anos contados da data do
fechamento da operação.
Parcela do valor recebido como Preço de Aquisição, no montante de R$364,6 milhões, foi destinada para
Amortização Extraordinária das debêntures objeto da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, em Série Única, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Distribuição, da Companhia com pagamento integral do respectivo saldo devedor de
principal e juros remuneratórios devidos pela Companhia no âmbito de referida emissão.
Esta transação reforça o compromisso da Companhia em restabelecer a sua estabilidade financeira e
garantir a sua sustentabilidade no longo prazo.
São Paulo, 03 de agosto de 2017.
Cristiano Corrêa de Barros
Diretor Vice-Presidente de Finanças, Desenvolvimento de Negócios e
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