CPFL Energias Renováveis S.A.
Companhia Aberta
CNPJ sob o nº 08.439.659/0001-50 e NIRE 35.300.335.813

FATO RELEVANTE

CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) (“CPFL Renováveis” ou “Companhia”), vem
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data,
correspondência anexa a esse Fato Relevante, do seu acionista controlador indireto,
State Grid Brazil Power Participações Ltda., informando sobre o ajuste do preço da
Oferta Pública de Ações (OPA) conforme estabelecido no item 2.2.5 do Edital da OPA
publicado em 22 de outubro de 2018.
Após os ajustes realizados (i) pela variação da taxa Selic desde o fechamento da
transação (23 de janeiro de 2017) até a data da liquidação financeira da oferta (29 de
novembro de 2018) e (ii) pelo montante pago a título de dividendos, conforme aprovado
na assembleia geral ordinária de 26 de abril de 2018, o preço final a ser observado na
OPA será de R$ 16,85 por ação ordinária.
A CPFL Renováveis voltará a divulgar a seus acionistas e ao mercado em geral quaisquer
desdobramentos relevantes que lhe sejam informados acerca do assunto objeto deste
Fato Relevante.
São Paulo, 22 de novembro de 2018.
Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

São Paulo, November 21, 2018.

São Paulo, 21 de novembro de 2018.

À
To
CPFL Energias Renováveis S.A.
CPFL Energias Renováveis S.A.
Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1.184, 7º Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1.184, 7º
andar, Vila Olímpia
andar, Vila Olímpia
04548-004 – São Paulo – SP.
04548-004 – São Paulo – SP.

Att.: Sr. Fernando Mano da Silva
Sr.
Alessandro
Gregori
(ri@cpflrenovaveis.com.br)

Attn.: Mr. Fernando Mano da Silva
Mr. Alessandro Gregori
Filho
(ri@cpflrenovaveis.com.br)

Filho

Ref.: Oferta Pública de Aquisições de Ref.: Public Tender Offer for the
Ações Ordinárias de Emissão da CPFL Acquisition of Common Shares Issued
by CPFL Energias Renováveis S.A.
Energias Renováveis S.A.
STATE
GRID
BRAZIL
POWER
PARTICIPAÇÕES
S.A.,
sociedade
anônima, com sede na Rua Gustavo
Armbrust, nº 36, 10º andar, Vila Nova
Campinas, na Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob
o
nº
26.002.119/0001-97
(“Ofertante”), vem, no âmbito da oferta
pública de aquisição de ações de emissão
da CPFL Energias Renováveis S.A.
(“Companhia” e “Oferta”), informar o
que se segue:

STATE
GRID
BRAZIL
POWER
PARTICIPAÇÕES S.A., a privately held
company with headquarters at Rua
Gustavo Armbrust, No. 36, 10th floor, Vila
Nova Campinas, in the City of Campinas,
State of São Paulo, enrolled with
CNPJ/MF under No. 26.002.119/0001-97
(“Offeror”), comes, in the scope of the
public tender offer for the acquisition of
common shares issued by CPFL Energias
Renováveis
S.A.
(“Company”
and
“Offer”), to inform the following:

Nos termos da item 2.2 do Edital da
Oferta publicado pela Companhia em 22
de outubro de 2018, o Preço de Aquisição
da Oferta (R$ 14,60) deverá ser (i)
atualizado pela variação da Taxa
Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Taxa Selic),
calculada pro rata temporis, desde a
data de fechamento da Transação, isto é,
23 de janeiro de 2017 (exclusive) até a
Data de Liquidação (inclusive); e (ii)
reduzido pelo montante de dividendos e
juros
sobre
o
capital
próprio
eventualmente
declarados
pela
Companhia entre o dia 23 de janeiro de
2017 e a Data do Leilão.

Pursuant to item 2.2 of the Offer Notice
disclosed by the Company on October 22,
2018, the Offer’s Acquisition Price
(R$14.60) shall be (i) adjusted by the
variation of the Referential Rate System
Special Settlement and Custody (Selic
Rate), calculated pro rata temporis,
from the closing date of the Transaction,
i.e. January 23, 2017 (not included) to
the Financial Settlement Date (included);
and (ii) reduced by the amount of
dividends and interest on capital (juros
sobre o capital próprio) that may be
declared by the Company between
January 23, 2017 and the Auction Date.
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Em 26 de abril de 2018, foi aprovada em
Assembleia Geral Ordinária da Companhia
a declaração e o pagamento de
dividendos,
no
montante
de
R$
3.624.479,78,
correspondente
a
R$0,00720069659 por ação ordinária da
Companhia.

On April 26, 2018, the Ordinary General
Meeting of the Company approved the
declaration and payment of dividends, in
the amount of R$ 3,624,479.78,
corresponding to R$ 0.00720069659 per
common share of the Company.

Em virtude do exposto acima, o preço por
ação foi ajustado (i) pela variação da
Taxa Selic, nos termos do item 2.2 do
Edital; e (ii) para refletir a distribuição
de dividendo da Companhia, nos termos
do item 2.2.2 do Edital. O Preço de
Aquisição final para o leilão da Oferta de
R$ 16,85 por ação ordinária, a ser pago
integralmente à vista na data de
liquidação financeira da Oferta (“Preço
por Ação”).

In light of the above, the price per share
was adjusted (i) by the variation of the
Selic Rate, pursuant to terms of item 2.2
of the Offer Notice; and (ii) to reflect the
Company’s
dividend
distribution,
pursuant to terms of item 2.2.2 of the
Offer Notice. The final Acquisition Price
for the Offer Auction is of R$16.85 per
common share, to be paid fully on the
financial settlement date of the Offer
(“Price per Share”).

Solicitamos que o teor desta carta seja
divulgado pela Companhia como Fato
Relevante, conforme previsto no item
2.2.5 do Edital, até o dia 22 de novembro
de 2018. Permanecemos à disposição
para prestar esclarecimentos adicionais
para a Companhia.

We request that the publication of the
contents of this letter by the Company as
Material Fact, as provided for in item
2.2.5 of the Offer Notice, until November
22, 2018. We remain at your disposal to
provide additional clarifications to the
Company
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