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FATO RELEVANTE
A Redentor Energia S.A. (“Companhia”), de acordo com as regras estabelecidas na Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, na Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM
361”) e no Regulamento do Novo Mercado, anuncia aos seus acionistas que foi informada por
seu acionista controlador, Parati S.A. – Participações em Ativos de Energia Elétrica (“Parati”),
da sua intenção de realizar oferta pública para a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias
em circulação emitidas pela Companhia, com o propósito de saída do Novo Mercado e
cancelamento do registro da Companhia como companhia aberta (“Oferta”), nos termos do artigo
4º, §4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), da Instrução CVM 361 e do Regulamento do Novo Mercado.
Os acionistas minoritários serão convocados a deliberar, a partir de lista tríplice apresentada pelo
Conselho de Administração, sobre a contratação da empresa que elaborará o laudo de avaliação
para determinação do valor econômico das ações da Companhia, em cumprimento ao item 10.1
do Regulamento do Novo Mercado. Este laudo também cumprirá com as exigências do §4º do
artigo 4º da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 8º da Instrução CVM 361.
Nos termos do item 10.3 do Regulamento do Novo Mercado, o preço máximo pelo qual a Parati
formulará a Oferta será de R$6,50 por ação ordinária. Caso o preço definido pelo laudo de
avaliação seja maior que este preço máximo, a Parati poderá decidir em não fazer a Oferta e,
caso seja menor, será este o valor da Oferta e não o preço máximo ora informado.
Após a entrega do laudo de avaliação, será divulgado um novo fato relevante informando se a
Oferta será realizada e o preço a ser pago por ação ordinária. O lançamento da Oferta e sua
eficácia estão sujeitos ao registro junto à CVM.
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