CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
NIRE 3530033581-3 – CVM 20540
CNPJ/MF nº 08.439.659/0001-50

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Nº 02/2019 realizada em 22 de março de 2019
DATA E HORÁRIO E LOCAL: 22 de março de 2019, 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. Gustavo Estrella, Vice Presidente; e Sra. Adrianne Frias, Secretária.
CONVOCAÇÃO: Realizada via correio eletrônico pelo Presidente do Conselho de Administração, nos
termos do Parágrafo Segundo do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Gustavo Estrella; Rodolfo Coli da
Cunha; Fernando Mano da Silva; Futao Huang, Chen Xinjian, Vitor Fagali 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 das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros de
Administração decidiram:
(i) Com a participação do Sr. Yuehui Pan, presidente do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do
Artigo 18, alínea “f” do Estatuto Social da Companhia e dos documentos apresentados, que se
encontram arquivados na sede da Companhia, apreciaram: (i) o relatório da administração, as contas da
Administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e com o parecer favorável
do Conselho Fiscal; (ii) a proposta de alocação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018 e manifestaram-se favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da
Assembleia Geral de Acionistas; e (iii) aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia para deliberação das matérias constantes nos itens (i) e (ii) acima, conforme previsto no
Artigo 132 da Lei 6.404/76.
(ii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o aumento do capital social da Companhia no valor
máximo de R$300.173.299,35 (trezentos milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e noventa e nove
reais e trinta e seis centavos), mediante a emissão de 17.513.028 (dezessete milhões, quinhentas e treze
mil e vinte e oito) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$17,14 por ação, definido sem diluição injustificada dos acionistas, em atenção ao disposto no art. 170,
parágrafo 1º, da Lei das S.A., com base no preço das ações definido pelo laudo de avaliação emitido para
a última Oferta Pública de Ações (“OPA”) da Companhia, de R$16,85 por ação, atualizado conforme taxa
Selic diária até o dia da convocação desta reunião do Conselho de Administração. O aumento de capital
ora aprovado poderá ser integralizado em dinheiro ou créditos de Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital (AFAC) eventualmente detidos pelos acionistas da Companhia. Em atenção à regulamentação
aplicável, todos os acionistas da Companhia farão jus ao direito de preferência, na proporção das suas
respectivas participações detidas na Companhia na data base a ser indicada no Aviso aos Acionistas
correspondentes, para a subscrição das novas ações a serem emitidas no âmbito do aumento de capital
ora aprovado.

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. Gustavo Estrella; Rodolfo Coli da Cunha; Fernando Mano da Silva; Futao
Huang, Chen Xinjian, Vitor Fagali e José Roberto de Mattos Curan.
MESA: Vice Presidente: Sr. Gustavo Estrella; Secretária: Sra. Adrianne Frias.

Certifico que o presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio.

Adrianne Soave Frias
Secretária

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO CONDICIONADA
Empresa (Sociedade Emissora)

CNPJ

CPFL Energias Renováveis S.A.

08.439.659/0001-50

Código / Nome do acionista

CNPJ/ CPF N°

Período de Preferência

Preço de emissão por ação

RCA

Data Limite de Pagamento

17,14
22.03.2019
Quantidade Base de Cálculo

Quantidade a Subscrever

Valor a Pagar

Reserva de Sobras

Forma de Pagamento

Valor Total da Subscrição (R$)



Sim

 Em dinheiro

R$



Não

 Outra forma deliberada em AGE

Características da Emissão: Aumento de capital social da CPFL Energias Renováveis S.A. (“Companhia”) com a
possibilidade de homologação parcial, por meio da emissão, para subscrição privada de, no mínimo, R$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de reais) (“Valor Mínimo”) e, no máximo, de R$ 300.173.299,36 (trezentos milhões, cento e setenta e três
mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) (“Valor Máximo”), mediante a emissão de, no mínimo,
17.502.917 (dezessete milhões, quinhentas e duas mil, novecentas e dezessete)ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal, e, no máximo, 17.513.028 (dezessete milhões, quinhentas e treze mil e vinte e oito)ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 17,14 por ação. O Aumento de Capital foi deliberado
pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2019, e divulgado ao mercado por meio de aviso
aos acionistas na mesma data.
Preenchimento Opcional: Tendo em vista a possibilidade de homologação parcial do aumento de capital social aprovado, a
subscrição por mim exercida por meio deste Boletim de Subscrição fica sujeita à seguinte condição: (escolha apenas uma
opção entre os itens A ou B, e, caso decida escolher o item B, escolha apenas uma opção entre os itens C(i) ou C(ii)):
(A) O valor mínimo do aumento de capital não poderá ser inferior ao valor do aumento aprovado pela Companhia; ou
(B)

O valor mínimo do aumento de capital não poderá ser inferior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

(Este valor não poderá ser inferior à subscrição mínima de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) e não poderá ser
superior ao valor do aumento aprovado pela Companhia); ou

(C) Caso tenha assinalado a opção (B) acima e a condição venha a ser satisfeita,

(i) Desejo receber a totalidade das ações por mim subscritas; ou

(ii) Desejo receber o número mínimo necessário para manter a minha participação no capital social da Companhia.

Abaixo indico os dados para fins crédito do valor excedente, em razão de ter indicado uma das condições acima:

Banco:

Agência:

Conta:

Nome do Acionista/ denominação social:
CPF/CNPJ:
Tel do Acionista:
Endereço do Acionista:
O silêncio do subscritor importará no seu compromisso firme de subscrever integralmente o aumento na forma e quantidade declarada,
sem qualquer condição.

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS EXPRESSAS NESTE BOLETIM

_________________________________________

_________________________________________

Local e Data

Assinatura Acionista

VIA AGÊNCIA

