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FATO RELEVANTE
A Light S.A. (“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 Light, participa do bloco de
controle, divulgou na data de 18 de setembro de 2015, 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, em complemento aos Fatos Relevantes dos dias 07 de maio de 2015 e 15 de julho de
2015 e ao Comunicado ao Mercado do dia 31 de julho de 2015, ocorreu na presente data, o
fechamento de parte da primeira fase da operação com a TerraForm Global, Inc. (“TerraForm
Global”) com relação os ativos operacionais eólicos dos projetos Bahia e Salvador, conforme
descrito baixo:
(i) Alienação dos ativos do projeto Bahia, correspondentes a cinco parques eólicos que
comercializaram energia no LER 2009, com 99,2 MW de capacidade instalada
pelo valor (equity value) de R$ 451 milhões, mediante pagamento em dinheiro à
Renova na presente data; e
(ii) Permuta das ações das subsidiárias da Companhia controladoras dos ativos do
projeto Salvador, correspondente a nove parques eólicos que comercializaram
energia no LER 2009, com 195,2 MW de capacidade instalada pelo valor (equity
value) de R$ 1,026 bilhão, por 20.327.499 ações Classe A da TerraForm Global,
sendo que o preço por ação da oferta pública de ações (IPO) da TerraForm Global
(i.e. US$15,00 por ação) foi utilizado como base dessa permuta.
Importante ressaltar que (a) uma parte dos recursos recebidos pela Renova em razão
da alienação dos ativos do projeto Bahia e (b) uma parte das ações da TerraForm Global
recebidas pela Renova em razão da permuta dos ativos do projeto Salvador encontram-se

depositada em conta garantia (escrow account) ou sujeita a compromissos contratuais
semelhantes para cumprimento de determinadas obrigações contratuais.
As partes celebraram ainda um contrato prevendo (i) opção de venda para a Renova
que pode ser liquidada financeiramente ou (ii) opção de compra para a SunEdison, Inc.
(“SunEdison”), que pode ser liquidada financeiramente, por meio da qual, a partir de 31 de
março de 2016 (1) a Renova terá a opção de alienar com a SunEdison até 7 milhões das
ações da TerraForm Global recebidas pela Renova por conta do fechamento da permuta dos
ativos do projeto Salvador descrito acima e (2) a SunEdison terá a opção de adquirir da
Renova, até 7 milhões das ações da TerraForm. O preço efetivo quando do exercício da
opção de venda ou de compra será de R$ 50,48 ou US$ 15,00 por ação, sendo que o preço
poderá ser ajustado, porém não maior que o estabelecido, por um acordo sobre a taxa de
câmbio.
Por fim, a Companhia informa aos seus acionistas que o fechamento da alienação dos
projetos da Espra (três pequenas centrais hidrelétricas, contratadas no âmbito do Proinfa,
com 41,8 MW de capacidade instalada) à TerraForm Global ainda está sujeito ao
cumprimento de determinadas obrigações pelas partes, incluindo aprovações regulatórias.
Mais esclarecimentos sobre a Operação 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.

Rio de Janeiro, 21 de setembro 2015.

João Batista Zolini Carneiro
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores

