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1. Mensagem do Presidente do Conselho de Administração
Prezado acionista,
Em linha com as práticas de governança corporativa adotadas pela Companhia, baseadas
nos princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade
corporativa, convidamos os senhores para participarem da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária (“AGOE”), que será realizada no dia 27 de abril de 2017, às 10h00, em
nossa sede social, localizada na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184, 7º andar, Vila Olímpia,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Este é um momento importante para esclarecer dúvidas, conhecer os resultados
alcançados pela CPFL Energias Renováveis e, acima de tudo, exercer seu direito de voto,
participando ativamente das decisões sobre temas relevantes da Companhia.
Os assuntos previstos para exame pela Assembleia Geral Ordinária são: (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da
Companhia e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado
em 31/12/2016; (ii) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31/12/2016, com a dedução de parte do prejuízo acumulado da realização do ajuste
de avaliação patrimonial e utilização de parte da reserva de capital para absorção do
saldo restante do prejuízo acumulado e do exercício findo em 31 de dezembro de 2016,
não permanecendo saldo em Prejuízos Acumulados; (iii) definição do número de
membros do Conselho de Administração e eleição dos membros do Conselho de
Administração da Companhia e respectivos suplentes em razão do vencimento do
mandato dos atuais Conselheiros de Administração na data de realização da AGOE; (iv)
eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; e (v) fixação da
remuneração global da administração e dos membros do Conselho Fiscal.
Para a Assembleia Geral Extraordinária os assuntos previstos são a alteração e
consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Na expectativa de que este Manual contribua para que sua decisão seja baseada em
informações transparentes e objetivas, reiteramos a relevância de sua participação na
AGOE e contamos com sua presença.
Cordialmente,
Andre Dorf
Presidente do Conselho de Administração

2. Mensagem do Diretor Presidente
Prezado acionista,
Este Manual tem o objetivo de dar transparência às propostas da Administração
submetidas à deliberação na AGOE.
Nele são prestadas informações sobre as deliberações a serem tomadas e os canais de
comunicação com a Companhia, bem como a forma pela qual os Acionistas podem fazerse representar, caso não possam comparecer à AGOE.
Lembramos que é facultada a nomeação de um procurador para representá-lo e
manifestar seu voto na AGOE, caso não seja possível a sua presença, conforme
orientações contidas neste Manual.
Agradecemos pela confiança depositada na Administração da CPFL Energias Renováveis
e reafirmamos nosso compromisso com a transparência, ética e responsabilidade na
condução dos nossos negócios.

Atenciosamente,
Gustavo Henrique Santos de Sousa,
Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores (interino)

3. Orientações para Participação na AGOE
Os acionistas poderão comparecer à sede da Companhia na data da AGOE e proferir seus
votos ou, caso não possam fazer-se presentes, lhes é facultado nomear um Procurador,
observando-se as seguintes regras de legitimação e representação:
3.1.

Acionista Presente

O acionista que desejar participar da AGOE deverá se apresentar alguns minutos antes
do horário indicado no Edital de Convocação (10h00), portando os seguintes
documentos:
(i) pessoa física - documento de identificação com foto. Exemplos: RG, RNE, CNH ou
carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas;
(ii) pessoa jurídica - documento de identificação com foto do(s) representante(s)
legal(is) do acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada do último
estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); e
(iii) acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento - documento de
identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) do administrador do Fundo de
Investimento (ou do gestor, conforme o caso), acompanhado de cópia autenticada do
último Regulamento do Fundo e do Estatuto Social ou Contrato Social do seu
administrador (ou do gestor, conforme o caso), juntamente com a ata de eleição do
representante legal.
3.2. Acionista Representado por Procurador
O acionista que não puder comparecer à AGOE poderá ser representado por Procurador,
constituído há menos de 1 (um) ano, na forma prevista no parágrafo 1º do Art. 126 da
Lei nº. 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
As procurações, nos termos do parágrafo 1º do Art. 126 da Lei das S.A., somente
poderão ser outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos, um dos seguintes
requisitos: (i) ser acionista ou administrador da CPFL Energias Renováveis, (ii) ser
advogado ou (iii) ser instituição financeira. Para os acionistas que sejam pessoas
jurídicas, conforme entendimento proferido pelo Colegiado da CVM em reunião realizada

em 4 de novembro de 2013 (Processo CVM RJ2014/3578), não há a necessidade de o
mandatário ser (i) acionista ou administrador da CPFL Energias Renováveis, (ii)
advogado ou (iii) instituição financeira.
O Art. 13, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia prevê que os
documentos de representação abaixo descritos sejam depositados na sede social em até
48 (quarenta e oito) horas antes da hora marcada para a realização da Assembleia (ou
seja, até as 10h00 do dia 25 de abril de 2017).
Documentos de Representação:
Instrumento de mandato (Procuração), com poderes especiais para representação na
Assembleia; Comprovante da titularidade das ações de emissão da CPFL Energias
Renováveis, expedido por instituição financeira depositária e/ou agente de custódia, no
máximo, cinco dias antes da data da realização da AGOE; Estatuto Social ou Contrato
Social e ata de eleição dos Administradores, caso o acionista seja uma pessoa jurídica;
e Documento de identificação com foto do(a) Procurador(a).
A solicitação de depósito prévio de procuração pelo acionista que pretende fazer-se
representar por Procurador legalmente constituído visa somente facilitar os trabalhos de
preparação da AGOE, não representando obstáculo à sua participação.
Importante

registrar

que as procurações

outorgadas no exterior

deverão ter

reconhecimento das assinaturas por Tabelião ou Notário Público devidamente habilitado
para este fim, legalizados em consulado brasileiro ou apostilados, traduzidas para o
Português por tradutor juramentado e registrados no Registro de Títulos e Documentos,
nos termos da legislação em vigor.
Os documentos de representação deverão ser enviados à sede social da CPFL
Energias Renováveis, localizada na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184, 7º andar,
Vila Olímpia, CEP 04548-004, São Paulo/SP, a/c do Departamento Jurídico.
Lembramos que a equipe da Diretoria de Relacionamento com Investidores está ao
dispor para esclarecer quaisquer dúvidas sobre procedimentos, prazos e matérias para
deliberação através dos seguintes canais de comunicação:
Endereço Eletrônico: www.cpflrenovaveis.com.br/ri/
Telefone: + 55 11 3157-9300

3.3. Documentos de Apoio/Links
As palavras sublinhadas no item 5 (Documentos e Informações sobre as Matérias a
Serem Examinadas e Discutidas na AGOE) deste Manual remetem para arquivos
específicos que estão anexos à versão online do Manual no website da Companhia e nos
endereços eletrônicos www.cpflrenovaveis.com.br/ ou www.cpflrenovaveis.com.br/ri/.

4.

Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. acionistas da CPFL Energias Renováveis S.A. (“Companhia”),
na forma prevista no Art. 124 da Lei das S.A., para se reunirem na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a ser realizada no dia 27 de abril de 2017, às 10h00,
na sede social da Companhia, situada na Av. Dr. Cardoso de Melo, n° 1.184, 7º andar,
Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:
Em Assembleia Geral Ordinária
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras da Companhia e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício
social encerrado em 31/12/2016;
(ii) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016,
com a dedução de parte do prejuízo acumulado da realização do ajuste de avaliação
patrimonial e utilização de parte da reserva de capital para absorção do saldo restante
do prejuízo acumulado e do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, não
permanecendo saldo em Prejuízos Acumulados;
(iii) definição do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia e respectivos suplentes em razão
do vencimento do mandato dos atuais Conselheiros de Administração na data de
realização da AGOE;
(iv) eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; e
(v) fixação da remuneração global da administração e dos membros do Conselho Fiscal.
Em Assembleia Geral Extraordinária
(i) alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme Proposta da Administração: (a)
alterar a redação do caput do artigo 5º para refletir o aumento de capital com a emissão
de novas ações aprovado pelo Conselho de Administração em decorrência do exercício
do programa de stock options; (b) alterar a redação das alíneas (m), (o) e (p) do artigo
18 para atualizar os valores de alçada, conforme dispõe o artigo 47 do Estatuto Social;
(c) alterar a redação da alínea (v) do artigo 18 para atualizar os valores de alçada,

conforme dispõe o artigo 47 do Estatuto Social e prever a competência do Conselho de
Administração para aprovar a constituição de garantias que não envolvam ativos fixos;
(d) alterar a redação do caput do artigo 19 para estabelecer que a Diretoria será
composta por até sete membros e para incluir o novo cargo de Vice Diretor Presidente;
(e) alterar a alínea (a) do parágrafo único do artigo 19 para ajuste na referência cruzada;
(f) alterar a alínea (b) do parágrafo único do artigo 19 para incluir a definição das
competências do Vice Diretor Presidente; (g) alterar o caput do artigo 21 para prever a
competência do Conselho de Administração para indicar o substituto ao Diretor
Presidente em sua vacância; (h) alterar o parágrafo 1º do artigo 21 para prever a
competência do Presidente do Conselho de Administração de indicar o substituto
temporário ao Diretor Presidente; (i) alterar o artigo 26 para prever que o Conselho
Fiscal será composto por 3 membros; e (j) alterar o artigo 47 para incluir a data de
atualização dos valores de alçada estabelecidos no artigo 18 do Estatuto Social; e
(ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia.
INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Poderão participar da AGOE os acionistas titulares das ações ordinárias de emissão
da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que o nome
de tal acionista esteja registrado no Livro de Registro de Ações Escriturais da instituição
financeira depositária das ações – Itaú Corretora de Valores S.A. Os acionistas deverão,
nos termos do Art. 126 da Lei das S.A., observar os seguintes procedimentos:
(a) a Companhia solicita aos acionistas que desejarem ser representados por procurador
o depósito do instrumento de mandato e dos documentos necessários, em até 48 horas
antes do horário marcado para a realização da AGOE, em conformidade com o Parágrafo
Primeiro do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, para agilização dos procedimentos
necessários à sua identificação. Os acionistas que comparecerem à AGOE munidos dos
documentos exigidos poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositálos previamente; e
(b) antes do início da Assembleia: (i) no caso de acionistas pessoas físicas - documento
de identificação; (ii) no caso de acionista pessoa jurídica - documento de identificação
do representante legal do acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada ou
original do seu ato constitutivo, bem como da documentação de representação societária
identificando o representante legal da pessoa jurídica (ata de eleição de diretoria); e (iii)
no caso de acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento - documento de

identidade do representante legal do administrador do Fundo de Investimento (ou do
gestor do Fundo de Investimento, conforme o caso), acompanhado de cópia autenticada
ou original do Regulamento do Fundo e do Estatuto Social ou Contrato Social do seu
administrador (ou gestor, conforme o caso), juntamente com ata de eleição do
representante legal.
2. Nos termos do Artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM
nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à
requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).
3. Todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGOE, conforme
previsto no Art. 6º, da Instrução CVM nº. 481/09, encontram-se à disposição dos
acionistas,

a

partir

desta

data,

na

sede

da

Companhia

e

no

seu

website

(www.cpflrenovaveis.com.br/ri), bem como no website da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
27 de março de 2017.

Andre Dorf
Presidente do Conselho de Administração

5.

Proposta da Administração

Prezados Senhores,
O Conselho de Administração da CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (“CPFL
Energias Renováveis” ou “Companhia”) submete à apreciação de seus Acionistas a
Proposta da Administração sobre as matérias que serão objeto de deliberação na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 27 de abril de
2016, (“AGOE”) nos termos a seguir expostos:
5.1.

Proposta para deliberação em Assembleia Geral Ordinária

De acordo com o Art. 132 da Lei das S.A., anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, a Companhia realiza uma Assembleia Geral
Ordinária (“AGO”) para tratar dos seguintes assuntos:
• Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016;
• Deliberar sobre o resultado do exercício e a distribuição de dividendo, se houver; e
• Eleger os Administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso.
Com vistas a cumprir o previsto no referido dispositivo legal, a Administração da
Companhia publica Edital de Convocação, por três vezes consecutivas, antes da data de
realização da AGOE.
Em conformidade com as disposições previstas na Instrução CVM n.º 481, de 17 de
dezembro de 2009, o presente Manual submete à apreciação dos acionistas a Proposta
da Administração da CPFL Energias Renováveis, apresentando os esclarecimentos
necessários a cada um dos itens que devem ser deliberados, para que os acionistas
possam votar de maneira consciente e informada:
I. TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E
VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA E PARECER DOS
AUDITORES INDEPENDENTES RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

As contas dos Administradores são instrumentalizadas por meio do Relatório da
Administração

e

das

Demonstrações

Financeiras

elaborados

pela

Diretoria

da

Companhia.
O Relatório da Administração contém informações sobre vários temas, tais como a
conjuntura

econômica,

o

desempenho

econômico-financeiro

e

operacional

da

Companhia, os investimentos, as práticas de governança corporativa, o mercado de
capitais, a sustentabilidade e responsabilidade corporativa, além do Balanço Social.
As

Demonstrações

Financeiras

expressam

a

situação

econômico-financeira

da

Companhia, permitindo aos acionistas avaliar a situação patrimonial, os índices de
liquidez, o nível de lucratividade e o grau de endividamento.
De acordo com o Art. 176 da Lei das S.A., as Demonstrações Financeiras da Companhia
são compostas de nove itens:
• Relatório de Administração
• Balanço Patrimonial
• Demonstração do Resultado do Exercício
• Demonstração do Resultado Abrangente
• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
• Demonstração do Fluxo de Caixa
• Demonstração do Valor Adicionado
• Notas Explicativas
• Parecer dos Auditores Independentes
Nos termos do parágrafo 4º do Art. 176 da Lei das S.A., as Demonstrações Financeiras
poderão

ser

complementadas

por

outros

quadros

analíticos

necessários

para

esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da Companhia são
apresentados como Anexo I da Proposta da Administração e foram aprovados pela
Diretoria Executiva da Companhia e auditados pela KPMG Auditores Independentes
previamente à manifestação favorável do Conselho Fiscal, obtida em reunião do referido
órgão realizada em 15 de março de 2017 e do Conselho de Administração, obtida na
reunião do referido órgão realizada em 21 de março de 2017, tendo sido, portanto,
consideradas em condições de serem submetidos à deliberação da Assembleia.

O Conselho de Administração recomenda aos Acionistas da Companhia que examinem
detidamente esses documentos relativos ao exercício social de 2016 e, caso necessário,
esclareçam previamente eventuais dúvidas, a fim de deliberarem sobre a aprovação das
Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016.
As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o parecer dos auditores
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e
os Comentários dos Diretores sobre a situação financeira da Companhia, na forma
prevista nos incisos I a V do Art. 9º, da Instrução CVM nº 481, 17 de dezembro de 2009,
encontram-se à disposição dos Acionistas também na sede da Companhia e no seu
website (www.cpflrenovaveis.com.br/ri), bem como no website da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br). As Demonstrações Financeiras, o Relatório da
Administração, e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2016, foram publicados no dia 23 de março de 2017 no
Jornal “Valor Econômico” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Importante mencionar que as Demonstrações Financeiras da Companhia (i) foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária e
as orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas
pela CVM e (ii) consolidam empresas de energia elétrica, sendo, portanto, apresentadas
de acordo com as recomendações da legislação específica aplicável às concessionárias
do serviço público de energia elétrica.
A Companhia observa também as orientações do Manual de Contabilidade do Setor
Elétrico e as Normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) quando estas
não conflitam com as práticas contábeis brasileiras.
Os comentários dos administradores acerca da situação financeira da Companhia são
disponibilizados, conforme prevê o inciso III do Art. 9º da Instrução CVM nº. 481/2009
e são importante fonte de informação para que os acionistas possam realizar uma análise
reflexiva e uma avaliação consistente sobre o desempenho da Companhia. Tais
comentários dos administradores estão consubstanciados no Item 10 do Formulário de
Referência da Companhia e são apresentados como Anexo II da Proposta da
Administração.
II. DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2016

O prejuízo da Companhia apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi de
R$151.900.378,36 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos mil, trezentos e setenta
e oito reais e trinta e seis centavos), deduzindo-se ainda, a realização do ajuste de
avaliação patrimonial no montante de R$3.613.053,75 (três milhões, seiscentos e treze
mil, cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), para o qual a Administração da
Companhia

propõe

a

absorção

pela

Reserva

de

Capital

no

montante

de

R$148.287.324,61 (cento e quarenta e oito milhões, duzentos e oitenta e sete mil,
trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos).
Conforme previsto no Art. 189, Parágrafo Único, da Lei das S.A., o prejuízo do exercício
será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e
pela reserva legal, nessa ordem. Adicionalmente, o Art. 200 da Lei das S.A prevê que as
reservas de capital poderão ser utilizadas para absorção dos prejuízos que ultrapassarem
os lucros acumulados e as reservas de lucros.
Após a absorção do prejuízo do exercício proposta acima, tendo em vista que não há
saldo de prejuízo acumulado, o saldo da Reserva de Capital passará do montante de
R$740.425.596,98 (setecentos e quarenta milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil,
quinhentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), para o montante de R$
592.138.272,37 (quinhentos e noventa e dois milhões, cento e trinta e oito mil, duzentos
e setenta e dois reais e trinta e sete centavos).
As informações referentes à absorção do prejuízo ora proposta estão devidamente
refletidas nas Demonstrações Financeiras da Companhia, as quais foram amplamente
divulgadas, nos termos da legislação vigente.
Ressalte-se que a Companhia está dispensada de prestar as informações
requeridas pelo “Anexo 9-1-II” da Instrução CVM nº 481/2009, tendo em vista
o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
III.

DEFINIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

DO
E

NÚMERO

ELEIÇÃO

DE
DOS

MEMBROS
MEMBROS

DO
DO

CONSELHO

DE

CONSELHO

DE

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Os atuais 9 membros e seus respectivos suplentes do Conselho de Administração da
Companhia foram eleitos na: (i) Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de
2016, com o mandato unificado de 1 (um) ano; ou (ii) nas Assembleias Gerais

Extraordinárias realizadas em 27 de julho de 2016 e 16 de fevereiro de 2017, para
completar o mandato em curso do Conselho de Administração ou até a próxima
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, o que ocorrer por último.
Tendo em vista o encerramento do mandato dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, nos termos do artigo 140 da Lei das S.A. e do artigo 16 do Estatuto
Social da Companhia, compete à assembleia geral a definição do número de membros
do Conselho de Administração da Companhia e a sua respectiva eleição.
O acionista controlador informou à administração que pretende eleger um conselho de
9 membros para o mandato de 1 ano ou até a próxima AGO, o que ocorrer por último.
A administração da Companhia propõe a eleição dos seguintes candidatos a membros
do Conselho de Administração:
Candidatos a Membros do Conselho de Administração
Membros Efetivos

Membros Suplentes

Membros
Independentes

Andre Dorf

Fernando Mano da Silva

Não.

Andre Franco Sales

Marcelo Antonio Gonçalves

Não.

Futao Huang

Chen Xinjian

Não.

Gustavo Estrella

Vitor Fagali de Souza

Não.

Eduardo dos Santos Soares

Não.

Karin Regina Luchesi

Rodolfo Coli da Cunha

Não.

Oderval Esteves Duarte Filho

Bruno Alberto Lima Franco

Sim.

William Schmidt Ogalha

Guilherme Weege

Não.

José Roberto Mattos Curan

-

Sim.

Gustavo

Henrique

Santos

de

Sousa

Em observância ao disposto no item 4.3 do Regulamento do Novo Mercado, que
determina o preenchimento de, no mínimo, 20% (vinte por cento) das vagas do
Conselho de Administração por conselheiros independentes, os acionistas minoritários
indicam o Sr. Oderval Esteves Duarte Filho e o Sr. José Roberto Mattos Curan para
ocuparem os cargos de membros independentes do Conselho de Administração.
Destaca-se que as informações requeridas no Art. 10 da Instrução CVM nº 481/2009
relativas aos candidatos indicados para compor o Conselho de Administração, além de

estarem disponíveis, a partir desta data, na sede da Companhia, no seu website
(www.cpflrenovaveis.com.br/ri), e no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br),

também

se

encontram

no

Anexo

III

da

Proposta

da

Administração.
Os membros do conselho indicados pela administração poderão ser eleitos por votação
majoritária ou por voto múltiplo. Para o conselho composto por 9 membros e
considerando a presença de ações representando a totalidade do capital social na AGO,
são necessários no mínimo 50.335.128 votos (atribuindo-se a cada ação 9 votos, nos
termos do caput do artigo 141 da Lei das S.A.) para a eleição de um membro do conselho
de administração da Companhia.
A posse dos membros estrangeiros indicados para comporem o Conselho de
Administração ficará condicionada à autorização do Ministério do Trabalho e Emprego ou
à constituição de representante residente no País, que deverá atender aos requisitos do
parágrafo segundo, do artigo 146, da Lei das S.A.
Ainda com relação à eleição de conselheiros de administração pelos acionistas não
controladores, ressalta-se que na reunião realizada em 11/04/2006, o Colegiado da CVM
deliberou manter a interpretação do artigo 141, parágrafo 5º, da Lei das S.A. dada na
reunião de 08/11/2005 (Processo CVM RJ/2005/5664), que, nos casos em que a
companhia somente tenha emitido ações com direito a voto, terão direito de eleger e
destituir um membro e seu suplente do Conselho de Administração, em votação em
separado na assembleia geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares
que detenham pelo menos 10% do total de ações com direito a voto.
IV. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E RESPECTIVOS SUPLENTES
DA COMPANHIA
Nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal será
composto de três a cinco membros efetivos e igual número de suplentes, com o mandato
até a Assembleia Geral Ordinária seguinte à de sua eleição.
A administração da Companhia indica os seguintes candidatos a membros do Conselho
Fiscal e seus respectivos suplentes
Candidatos a Membros do Conselho Fiscal
Membros Efetivos

Membros Suplentes

Andre Ricardo Toledo Saretta

André Figueira

Ran Zhang

Jia Jia

Yuehui Pan

Chenggang Liu

Nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, poderá haver a indicação de candidato para
a vaga de representante dos acionistas minoritários para o Conselho Fiscal da
Companhia, por meio de pedido público de procuração. As informações sobre eventuais
candidatos

serão

disponibilizadas

na

sede

da

Companhia,

no

seu

website

(www.cpflrenovaveis.com.br/ri), e no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br).
A posse dos membros estrangeiros indicados para comporem o Conselho Fiscal ficará
condicionada, conforme o caso, à autorização do Ministério do Trabalho e Emprego.
Destaca-se que as informações requeridas no Art. 10 da Instrução CVM nº 481/2009
relativas aos candidatos indicados para compor o Conselho Fiscal, além de estarem
disponíveis,

a

partir

desta

data,

na

sede

da

Companhia,

no

seu

website

(www.cpflrenovaveis.com.br/ri), e no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br),

também

se

encontram

no

Anexo

IV

da

Proposta

da

Administração.
V. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS MEMBROS
DO CONSELHO FISCAL.
Nos termos do artigo 152 da Lei das S.A., compete à assembleia geral estabelecer a
remuneração global anual dos administradores.
O Conselho de Administração propõe à Assembleia a aprovação da remuneração global
anual da administração da Companhia, para o período de maio de 2017 a abril de 2018,
em até R$9.341.005,41 (nove milhões, trezentos e quarenta e um mil, cinco reais e
quarenta e um centavos). A remuneração proposta para deliberação da Assembleia é
uma estimativa que considera o montante máximo que pode vir a ser pago aos membros
da administração.
A administração da Companhia propõe à Assembleia a aprovação da remuneração global
dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, para o período de maio de 2017
a abril de 2018, de até R$141.555,71 (cento e quarenta um mil, quinhentos e cinquenta
e cinco reais e setenta e um centavos). A remuneração proposta considera que a
remuneração de cada conselheiro fiscal em exercício não pode ser inferior a dez por

cento da que, em média, for atribuída para cada diretor, não se computando benefícios,
verbas de representação e participação nos lucros, conforme determina o parágrafo 3º
do art. 162 da Lei das S.A.
As informações relacionadas à remuneração dos Administradores e dos membros do
Conselho Fiscal da Companhia, em atendimento ao disposto no Art. 12 da Instrução CVM
nº

481/2009,

estão

disponíveis

na

sede

da

Companhia,

no

seu

website

(www.cpflrenovaveis.com.br/ri), no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br), e no Anexo V da Proposta da Administração.
5.2.
I.

Proposta para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA

COMPANHIA
O Conselho de Administração propõe promover a reforma do Estatuto Social da
Companhia, de forma a:
(a) Alterar a redação do caput do artigo 5º para refletir o aumento de capital com a
emissão de novas ações aprovado pelo Conselho de Administração em
decorrência do exercício do programa de stock options;
(b) Alterar a redação das alíneas (m), (o) e (p) do artigo 18 para atualizar os valores
de alçada, conforme dispõe o artigo 47 do Estatuto Social;
(c) Alterar a redação da alínea (v) do artigo 18 para atualizar os valores de alçada,
conforme dispõe o artigo 47 do Estatuto Social e prever a competência do
Conselho de Administração para aprovar a constituição de garantias que não
envolvam ativos fixos;
(d) Alterar a redação do caput do artigo 19 para estabelecer que a Diretoria será
composta por até sete membros e para incluir o novo cargo de Vice Diretor
Presidente;
(e) Alterar a alínea (a) do parágrafo único do artigo 19 para ajuste na referência
cruzada;

(f) Alterar a alínea (b) do parágrafo único do artigo 19 para incluir a definição das
competências do Vice Diretor Presidente;
(g) Alterar o caput do artigo 21 para prever a competência do Conselho de
Administração para indicar o substituto ao Diretor Presidente em sua vacância;
(h) Alterar o parágrafo 1º do artigo 21 para prever a competência do Presidente do
Conselho de Administração de indicar o substituto temporário ao Diretor
Presidente;
(i) Alterar o artigo 26 para prever que o Conselho Fiscal será composto por 3
membros; e
(j) Alterar o artigo 47 para incluir a data de atualização dos valores de alçada
estabelecidos no artigo 18 do Estatuto Social.
Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Instrução CVM nº 481/2009, conforme
alterada, os Anexos VI e VII da Proposta da Administração contém (i) quadro
comparativo

contendo

a

redação

atual,

redação

proposta

e

comentários

da

administração a cada um dos itens, e (ii) versão marcada do Estatuto Social
consolidando
disponíveis,

todas
a

as

partir

alterações
desta

data,

propostas.
na

sede

Referidos
da

anexos

Companhia,

também

no

seu

estão

website

(www.cpflrenovaveis.com.br/ri), e no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br).
O Conselho de Administração propõe, ainda, no que se refere ao Estatuto Social, a
consolidação

das

alterações

submetidas

à

aprovação

da

Assembleia

Geral

Extraordinária. A versão consolidada proposta pela Administração encontra-se no Anexo
VII da Proposta da Administração.

6.

Esclarecimentos

Além das informações constantes nesta Proposta da Administração e seus Anexos, os
Acionistas da CPFL Energias Renováveis poderão ter acesso aos demais documentos
pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, conforme previsto no Art.
6º da Instrução CVM nº. 481/2009, a partir desta data, na sede da Companhia, no seu
website (www.cpflrenovaveis.com.br/ri) e no website da Comissão de Valores Mobiliários
– CVM (www.cvm.gov.br), bem como poderão dirimir eventuais dúvidas por meio de
contato direto com a Diretoria de Relações com o Mercado Investidor, através de
mensagem eletrônica (ri@cpflrenovaveis.com.br) ou pelo telefone (+55 11 3157-9300),
os quais, desde já, encontram-se à disposição de V.Sas. para atendê-los prontamente
em todas as suas necessidades.
Cordialmente,
Andre Dorf
Presidente do Conselho de Administração

