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FATO RELEVANTE
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF 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 (“Companhia”), em
atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades
por Ações”) e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), informa a
realização com sucesso do leilão da oferta pública para aquisição de até a totalidade das ações
ordinárias e preferenciais em circulação da Companhia realizada pela CHINA THREE GORGES
(LUXEMBOURG) ENERGY S.À.R.L. (“Ofertante”) para fins de cumprimento do quanto dispõe o
artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações e artigo 29, §7º e seguintes da Instrução CVM
361/02 (“Oferta”), considerando a alienação de controle da Companhia, conforme divulgada
ao mercado em 10 de outubro de 2016, realizado na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (nova
denominação da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros) em 25 de
julho de 2017 (“Leilão”), nos termos do edital da Oferta publicado em 12 de junho de 2017
(“Edital”).
Como resultado do Leilão, a Ofertante adquiriu na data de liquidação financeira da Oferta, ou
seja, 28 de julho de 2017, 1.070.700 (um milhão, setenta mil e setecentas) ações preferenciais
de emissão da Companhia (“Ações Objeto da Oferta”), representativas 1,13% (um inteiro e
treze décimos por cento) do capital social total da Companhia. As Ações Objeto da Oferta
foram adquiridas pelo preço unitário de R$ 27,58 (vinte e sete reais e cinquenta e oito
centavos), totalizando o valor de R$29.529.906,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e vinte e
nove mil e novecentos e seis reais).
Assim, a Ofertante, na qualidade de controladora indireta da Companhia, passou a deter
indiretamente após a liquidação financeira da Oferta 99,06% (noventa e nove inteiros e seis
décimos por cento) ações ordinárias e 93,17% (noventa e três inteiros e dezessete décimos por
cento) ações preferenciais de emissão da Companhia, e 96,19% (noventa e seis inteiros e
dezenove décimos por cento) do capital social total da Companhia, observado o disposto no
parágrafo abaixo.
Adicionalmente, conforme informado no item 7.5 do Edital, 1/3 (um terço) das Ações Objeto
da Oferta serão transferidas ao HUIKAI CLEAN ENERGY S.À.R.L. (“Clai”), pelo mesmo preço
oferecido no âmbito da Oferta, ou seja, R$ 27,58 (vinte e sete reais e cinquenta e oito
centavos) por ação, motivo pelo qual a participação final da Ofertante no capital social da
Companhia será ainda alterada (“Transferência Subsequente”).
Uma vez realizada a Transferência Subsequente, a Ofertante passará a deter indiretamente
95,81% (noventa e cinco inteiros e oitenta e um décimos por cento) do capital social total da
Companhia.
São Paulo, 28 de julho de 2017
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