Rio Paranapanema Energia S.A.

Companhia Aberta
CNPJ: 02.998.301/0001-81 - NIRE nº 35.300.170.563
Fato Relevante
Rio Paranapanema Energia S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 02.998.301/0001-81,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das
Nações Unidas, nº 12.901, Torre Norte, 30º andar, CEP 04578-910
(a “Companhia”), nos termos do artigo 254-A da Lei nº 6.404/76
(“Lei das S.A.”) e da Instrução CVM nº 358/02, vem por meio deste Fato
Relevante, dando seguimento às informações já prestadas nos Fatos
Relevantes de 10 de outubro de 2016, 10 de novembro de 2016, 14 de
dezembro de 2016 e 29 de dezembro de 2016, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no último dia 02 de junho de 2017, a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) emitiu o Ofício 146/2017/CVM/
SRE/GER-1, por meio do qual deferiu o pedido de registro da Oferta
Pública de Aquisição de Ações (“OPA” ou “Oferta”) das ações ordinárias
e das ações preferenciais em circulação da Companhia, por ocasião da
alienação indireta, para a China Three Gorges (Luxembourg) Energy
S.à.r.l. (“CTG”), de todas as 735.023 ações preferenciais de emissão da
Companhia detidas pela Duke Energy International Brazil Holdings
S.à.r.l. (“DEIBH”) e de todas as 31.180.723 ações ordinárias e 57.849.548
ações preferenciais da Companhia detidas pela Rio Paranapanema Participações S.A. (nova denominação social de Duke Energy International
Brasil Ltda.), que representam aproximadamente 99,06% do capital votante da Companhia e sua subsidiária (a “Transação”). Nesse sentido,
tendo em vista o deferimento do pedido de registro da OPA, a CTG promoverá, em 25 de julho de 2017, a OPA das ações ordinárias e das
ações preferenciais em circulação da Companhia, em atendimento ao
quanto disposto no artigo 254-A da Lei das S.A., da regulamentação
aplicável, do inciso III do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, bem
como conforme Instrução CVM nº 361/2002. Diante do acima exposto, a
Companhia informa que, nesta mesma data, a CTG publica o Edital da
OPA contendo todos os termos e condições da Oferta, de forma a dar a
publicidade e transparência ao processo da Oferta. A Companhia voltará
a informar seus acionistas e o mercado sobre quaisquer outros desenvolvimentos relevantes relacionados à Transação. O departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição para os
esclarecimentos que se fizerem necessários.
São Paulo, 12 de junho de 2017
Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho
Diretor Executivo de Relações com Investidores
Rio Paranapanema Energia S.A.

