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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 hoje, 01 de abril de 2016, o seguinte Fato Relevante:
“A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Renova” ou “Companhia”), em atendimento à Instrução
CVM nº 358/02, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
na data de hoje, o contrato de compra e venda de ações para a alienação dos ativos do
projeto ESPRA (“Contrato ESPRA”) de titularidade da Renova para TerraForm Global, Inc.
(“TerraForm Global”) foi rescindido, por acordo entre as partes, mediante o pagamento pela
TerraForm Global à Renova de um break up fee no valor de US$ 10,00 milhões. Dessa
maneira, os ativos do projeto ESPRA, correspondentes a três pequenas centrais hidrelétricas
(PCHs) que comercializam energia no âmbito do Proinfa, com 41,8 MW de capacidade
instalada, continuam na Companhia e voltam a compor o portfólio de ativos operacionais da
Renova.
O Contrato ESPRA estava contemplado na primeira fase da operação com a TerraForm
Global e a SunEdison, Inc. (“SunEdison”) anunciada no dia 15 de julho de 2015.
A Companhia informa ainda que notificou a SunEdison e a TerraForm Global sobre a sua
intenção de exercer a opção de venda de 7 milhões de ações de emissão da TerraForm
Global de titularidade da Companhia, conforme previsto em contrato e conforme informado
em Fato Relevante publicado pela Renova no dia 18 de setembro de 2015. A SunEdison terá
até 60 dias para liquidar essa transação, sendo certo que a SunEdison poderá, a seu
exclusivo critério, escolher o preço por ação entre US$ 15,00 ou R$ 50,48.
A Companhia reitera que manterá o mercado informado sobre quaisquer desdobramentos
relevantes.”
Rio de Janeiro, 01 de abril de 2016.
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