CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
NIRE 3530033581-3 – CVM 20540
CNPJ/MF nº 08.439.659/0001-50
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 19 de outubro de 2018.
DATA E HORÁRIO E LOCAL: 19 de outubro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da CPFL Energias
Renováveis S.A. (a “Companhia”), localizada na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia,
CEP 04548-004, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
MESA: Sr. Andre Dorf, Presidente; e Sra. Adrianne Frias, Secretária.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18, §5º, do Estatuto Social da Companhia.
PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Andre Dorf; Gustavo Estrella; Fernando
Mano da Silva; Karin Regina Luchesi; Futao Huang; Andre Franco Sales; Oderval Esteves Duarte Filho;
William Schmidt Ogalha e José Roberto de Mattos Curan.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os
presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de
apresentação de manifestações e dissidências, que, caso apresentadas, ficarão arquivadas na sede da
Companhia. Após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros de
Administração decidiram:
i) Aprovar, nos termos das Resoluções de Diretoria nº. 071/2018 e 078/2018, o aumento do capital social
da Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no artigo 5º, §1º, de seu Estatuto Social, no
valor total de R$7.178.165,41 (sete milhões, cento e setenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e
quarenta e um centavos), mediante a emissão total de 460.218 (quatrocentos e sessenta mil, duzentas e
dezoito) novas ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado de acordo com
o estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral da
Companhia realizada em 29 de outubro de 2009, em razão do exercício de opções de compra de ações
correspondentes, por parte de determinados beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações, com a
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das ações, em
conformidade com o disposto no artigo 171, §3º da Lei das Sociedades por Ações. As novas ações ora
emitidas são subscritas e integralizadas, neste ato, por meio da emissão, pelos respectivos subscritores, em
caráter pro soluto, de notas promissórias em favor da Companhia, de acordo com os boletins de subscrição
anexos a esta Ata e arquivados na Companhia. Dessa forma, o capital social da Companhia passará de
R$3.390.869.883,75 (três bilhões, trezentos e noventa milhões, oitocentos e sessenta e nove mil,
oitocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), para R$3.398.048.049,16 (três bilhões,
trezentos e noventa e oito milhões, quarenta e oito mil, quarenta e nove reais e dezesseis centavos). O
capital social subscrito e integralizado passa a ser representado por 503.811.489 (quinhentas e três
milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentas e oitenta e nove) ações ordinárias. As ações ora emitidas
terão os mesmos direitos conferidos às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do Estatuto

Social e da legislação aplicável, garantindo a seus titulares a atribuição de dividendos e todos os outros
benefícios que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de sua integralização.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Foi aprovada, por unanimidade, a publicação de extrato da
presente ata, com a omissão das assinaturas dos conselheiros, não tendo sido apresentada qualquer
manifestação por escrito. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e
assinada.
CONSELHEIROS PRESENTES: Srs. Andre Dorf; Gustavo Estrella; Fernando Mano da Silva; Karin Regina
Luchesi; Futao Huang; Andre Franco Sales; Oderval Esteves Duarte Filho; William Schmidt Ogalha e José
Roberto de Mattos Curan.
MESA: Presidente: Sr. Andre Dorf; Secretária: Sra. Adrianne Frias.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em Livro Próprio.

São Paulo, 19 de outubro de 2018.

Adrianne Frias
Secretária

