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FATO RELEVANTE
A Light S.A. (“Companhia” ou “Light”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358,
de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Renova
Energia S.A., empresa na qual a Light Energia S.A., subsidiária integral da Companhia,
participa do bloco de controle, divulgou hoje o seguinte Fato Relevante:

“A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Renova” ou “Companhia”), maior empresa em
capacidade instalada contratada de energia renovável do Brasil, em atendimento à Instrução
CVM n.o 358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, nesta data, foi celebrado um Acordo de Contribuição de Valores Mobiliários (Securities
Contribution Agreement, “Acordo”) entre a Renova, a SE Emerging Markets Yield, Inc.
(“TerraForm Global”) e a SunEdison Inc. (“SunEdison”) por meio do qual a Companhia se
compromete a contribuir determinados ativos operacionais na TerraForm Global.
O Acordo, sujeito a certas condições precedentes, prevê que a Renova irá contribuir os ativos
relativos aos projetos da Espra (três pequenas centrais hidrelétricas, contratadas no âmbito
do Proinfa, com 41,8 MW de capacidade instalada), Salvador (nove parques eólicos vendidos
no LER 2009, com 195,2 MW de capacidade instalada) e Bahia (cinco parques eólicos
vendidos no LER 2009, com 99,2 MW de capacidade instalada), ao valor de R$
1.613.000.000,00 (um bilhão e seiscentos e treze milhões reais) sujeitos aos ajustes
contemplados no Acordo, sendo que a Renova terá o direito de optar, a seu exclusivo critério,
se referido valor será recebido em dinheiro ou em ações da Terraform Global.
Também nesta data foi celebrado um memorando de entendimentos entre a Renova, a
TerraForm Global e a SunEdison (“Memorando”), por meio do qual a Companhia terá um
prazo para avaliar e negociar a contribuição de outros ativos operacionais e não-operacionais
e projetos para desenvolvimento futuro da Companhia, bem como direitos e obrigações que a

Companhia julgar apropriado para governar o potencial relacionamento de longo prazo entre
a Companhia, a TerraForm Global e a SunEdison.
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implementação das operações que vierem a ser descritas e reguladas em tal Memorando
dependerão de aprovação ou ratificação dos órgãos competentes da Companhia.
Após a efetivação do Acordo e do Memorando, a Companhia acredita que irá aumentar sua
competividade em função de uma estrutura de capital mais eficiente, com acesso a um custo
de capital mais atrativo, novas opções de financiamento, além de equalizar a necessidade de
recursos para o desenvolvimento dos projetos já contratados bem como para novos projetos
a serem contratados.
A consumação do Acordo, está sujeita a uma série de condições suspensivas, incluindo a
realização do IPO da TerraForm Global e a obtenção de consentimento de terceiros e
aprovações regulatórias, incluindo CADE, ANEEL e Eletrobrás.
A Companhia ressalta que os documentos são de natureza preliminar e que os definitivos
serão finalizados nas próximas semanas.

Sobre a SunEdison
A SunEdison é a maior desenvolvedora de energia renovável do mundo, listada na New York
Stock Exchange e parte da lista Fortune 1000. Suas atividades são voltadas para a
fabricação de tecnologia solar e o desenvolvimento, instalação e operação de ativos de
geração de energia solar e eólica, com contratos de venda de energia de longo prazo,
fornecendo eletricidade para clientes residenciais, comerciais e governos ao redor do mundo.
A SunEdison tem 55 anos de experiência, possui mais de 6.500 colaboradores, mais de
1.000 plantas interconectadas, 2,4 GW de capacidade solar interconectada e 3,6 GW de
capacidade solar sob administração, além de presença em mais de 25 países, nos cinco
continentes.
A SunEdison é controladora das empresas TerraForm Global, TerraForm Power e SunEdison
Semiconductor.

Sobre a TerraForm Global
Terraform Global é uma empresa globalmente diversificada, orientanda para pagamento de
dividendos crescentes, constituída para deter e operar ativos de geração de energia limpa em
mercados emergentes com alto crescimento. O objetivo da empresa é adquirir, da SunEdison
ou de terceiros, ativos de geração de energia limpa, com contratos de longo prazo com
contrapartes de alta qualidade de crédito.

O portfólio inicial da Terraform Global consiste em projetos solares localizados na China,
Índia, Uruguai, Malásia, Tailândia e África do Sul, projetos eólicos localizados no Brasil,
China e África do Sul e hidrelétricas localizadas no Brasil e no Peru.
Mais esclarecimentos sobre o Acordo poderão ser discutidos junto à Companhia.”

A Light manterá o mercado informado quanto aos desdobramentos relevantes desta
operação, os quais serão imediatamente divulgados, em atendimento ao que estabelece a
Instrução CVM 358/02 e a legislação societária.
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