DUKE ENERGY INTERNATIONAL,
GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 02.998.301/0001-81

- NIRE: 35.300.170.563

FATO RELEVANTE
Duke Energy International, Geração Paranapanema 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 04578-000 (a "Companhia"), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º,
da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“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 e 14
de dezembro de 2016, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que recebeu
comunicação da Duke Energy Luxembourg IV, S.à r.l. (“Duke Lux”), informando que, nesta
data, ocorreu o fechamento da transação objeto do Contrato de Compra e Venda
(“Contrato de Compra e Venda”) celebrado entre Duke Energy International Group S.à.r.l.
(“DEIG”), na qualidade de vendedora, a qual cedeu sua posição, posteriormente, à Duke
Lux, e a China Three Gorges (Luxembourg) Energy S.à.r.l. (“CTG”), na qualidade de
compradora, relativo à alienação da totalidade do capital da Duke Energy International
Brazil Holdings S.à.r.l. (“DEIBH”), nova denominação social da Duke Energy International
Brazil Holdings Ltd., sendo que tal Contrato de Compra e Venda representou a aquisição
direta, pela CTG, de todas as 735.023 ações preferenciais de emissão da Companhia detidas
pela DEIBH e a aquisição indireta de todas as 31.180.723 ações ordinárias e 57.849.548
ações preferenciais emitidas pela Companhia detidas pela Duke Energy International, Brasil
Ltda., representando no total aproximadamente 99,06% do capital votante da Companhia e
sua subsidiária (“Ações Objeto” e “Operação”, respectivamente).
Em contrapartida à transferência das Ações Objeto, CTG pagou à vendedora o montante
total final de US$946,702,000.00, equivalentes a R$3.102.910.475,20, sendo que deste
total foi atribuído a cada uma das ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da
Companhia, adquiridas indiretamente, o valor de US$10.55 por ação, equivalentes a
R$34,57, considerando os seguintes ajustes conforme previsto no Contrato de Compra e
Venda: (i) dedução do valor provisionado nas demonstrações financeiras da Companhia e
de suas subsidiárias na data do fechamento da Transação para fins do processo nº
0034944-23.2015.4.01.3400 movido pela APINE – Associação dos Produtores
Independentes de Energia Elétrica, que discute o impacto financeiro do risco hidrológico e
o mecanismo de sua alocação entre os diferentes agentes do setor energético brasileiro; e
(ii) acréscimo do valor equivalente à diferença entre os valores do capital de giro líquido e

do endividamento da Companhia estimado entre a data do fechamento da Transação e os
constantes das informações financeiras de 30 de junho de 2016.
Nos termos do art. 254-A da Lei das S.A. e do Estatuto Social da Companhia, e em razão da
aquisição, pela CTG, do controle acionário indireto da Companhia, a CTG deverá,
tempestivamente, realizar uma oferta pública de aquisição das demais ações ordinárias e
preferenciais de emissão da Companhia ainda em circulação (“OPA”). A Companhia
manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca dos atos relativos à OPA.
A Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A. anuncia ainda aos acionistas que
o Sr. Yinsheng Li foi eleito como o novo presidente do Conselho de Administração e Diretor
Executivo Presidente da Companhia.
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição para
os esclarecimentos que se fizerem necessários.
São Paulo, 29 de dezembro de 2016.
Angela A. Seixas
Diretora Executiva de Relações com Investidores
Duke Energy International,
Geração Paranapanema S.A.
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