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FATO RELEVANTE 
 

 
A MORI ENERGIA HOLDING S/A, sociedade por ações, sem registro de emissor perante a Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Domingos de Morais, 2187 – 
sala 720 – Bloco Paris, inscrita no CNPJ/ME sob nº 29.183.782/0001-23 (“Companhia”), em atendimento ao 
disposto no artigo 17, VI da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, bem como na Instrução CVM nº 358, 
de 3 de janeiro de 2002, conforme alteradas, comunica às suas acionistas e ao mercado em geral que, em 06 de 
novembro de 2019, foi aprovada pela totalidade das acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, com prazo de vencimento de 10 (dez) anos 
(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente). A Emissão é composta por 300.000.000 (trezentas milhões) 
debêntures, todas com valor nominal unitário de R$1,00 (um real), totalizando, portanto, R$ 300.000.000,00 
(trezentos milhões de reais) na data de emissão. As Debêntures foram ofertadas com esforços restritos de 
colocação, nos termos da Instrução CVM n° 476/09 (“Oferta Restrita”). Os recursos captados com a Emissão serão 
destinados à construção, implantação e desenvolvimento dos projetos de geração de energia solar distribuída, 
com uma capacidade instalada total de 129MWac, a ser construído nas cidades de Bocaiuva, Bonfinópolis, 
Brasilândia, Corinto, Francisco Sá, Janaúba, Lagoa Grande, Lontra, Manga, Mato Verde, Mirabela, Paracatu, 
Pirapora e Porteirinha, todas no Estado de Minas Gerais.  
 
O presente Fato Relevante possui caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, 
e não deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como um material de venda e/ou 
divulgação das Debêntures ou da Oferta Restrita.  
 

 
São Paulo, 29 de novembro de 2019. 
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