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COMUNICADO
SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS
CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) (“CPFL Renováveis” ou “Companhia”), vem, em
atendimento ao disposto no Artigo 30, Inciso XXXIII, da Instrução CVM nº 480, de 07 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”), informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral, que, a Companhia celebrou em 26 de março de 2018, com a sua acionista
controladora CPFL Geração de Energia S.A. (“CPFL Geração”), um contrato de mútuo no
valor global total de R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) e desembolsou, na
mesma data, o valor de R$101.000.000,00 (cento e um milhões de reais) (“Mútuo”) ao
amparo deste contrato. Tendo em vista que o Mútuo configura transação entre partes
relacionadas para os fins da ICVM 480, a Companhia divulga abaixo as informações previstas
no Anexo 30-XXXIII de referida ICVM 480:
Nome das partes relacionadas
Relação das partes com o
Companhia
Descrição da transação

CPFL Renováveis (“Mutuária”) e a CPFL Geração
(“Mutuante”).
A CPFL Geração é controladora direta da CPFL
Renováveis.
Trata-se da operação de empréstimo aprovada nas
reuniões do Conselho de Administração da
Companhia, realizadas em 01 de fevereiro de 2018 e
09 de março de 2018, que autorizaram a contratação
pela CPFL Renováveis ou suas controladas, de
empréstimos limitados a R$800.000.000,00
(oitocentos milhões de reais), com as empresas CPFL

Geração ou CPFL Energia S.A. ("CPFL Energia”),
podendo tal valor ser sacado em sua totalidade ou
em parcelas.
Objeto da transação

Contrato de Mútuo no valor global total de R$
600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) com
desembolso no valor total de R$101.000.000,00
(cento e um milhões de reais), celebrado e realizado
em 26/03/2018.
Os recursos foram destinados para o reforço do
caixa da Companhia.
Trata-se da primeira liberação de um limite de
crédito de até R$800.000.000,00 (oitocentos
milhões de reais), restando assim, um saldo de R$
699.000.000,00 (seiscentos e noventa e nove
milhões de reais) a ser liberado.

Principais termos e condições da Data da operação: 26/03/2018
transação
Montante de principal: R$ 101.000.000,00
Taxa de juros: 107% do CDI
Data de vencimento: 26/03/2019
O pagamento dos juros remuneratórios será
realizado em uma única parcela, na data de
vencimento juntamente com a amortização do
principal. A operação poderá ser liquidada a
qualquer tempo, integral ou parcialmente.
Se, quando, de que forma e em
que medida a contraparte na
transação, seus sócios ou
administradores participaram no
processo:
a) de decisão da Companhia A contratação do empréstimo (Mútuo) foi aprovada
acerca
da
transação, pelos órgãos societários da CPFL Renováveis, CPFL
descrevendo essa participação; e Geração e da CPFL Energia.
b) de negociação da transação
como
representantes
da
Companhia, descrevendo essa
participação;

A negociação do empréstimo foi realizada pela
Diretoria Financeira da Companhia, que buscou
ativamente opções de financiamento para atender
os melhores interesses da Companhia.

Justificativa pormenorizada das
razões
pelas
quais
a
administração do Companhia
considera que a transação
observou condições comutativas
ou
prevê
pagamento
compensatório adequado:
a) se o Companhia solicitou
propostas,
realizou
algum
procedimento de tomada de
preços, ou tentou de qualquer
outra forma realizar a transação
com terceiros, explicitando, em
caso negativo, as razões pelas
quais não o fez ou, em caso
afirmativo, os procedimentos
realizados e seus resultados;

A obtenção dos recursos é necessária para mitigar o
risco de liquidez da Companhia, dado os
compromissos financeiros exigíveis para o ano de
2018.

b) as razões que levaram o
Companhia a realizar a transação
com a parte relacionada e não
com terceiros; e

Neste contexto, a Companhia obteve de instituições
financeiras, cotações para um novo financiamento,
que foram apresentadas ao Conselho de
Administração, em conjunto, com a proposta de
Mútuo encaminhada pela CPFL Geração e CPFL
Energia.

A solicitação das propostas foi realizada pela
Diretoria Financeira da Companhia, que buscou
opções de financiamento para atender as
necessidades de caixa da Companhia

As condições oferecidas pela CPFL Geração e CPFL
Energia, são equiparáveis àquelas disponíveis no
mercado à época da tomada de preços. Por este
motivo, a Diretoria da Companhia recomendou a
aprovação da operação pelo Conselho de
Administração.
c) a descrição pormenorizada das
medidas
tomadas
e
procedimentos adotados para
garantir a comutatividade da
operação.

O processo de decisão envolveu, primeiramente, a
análise, pela Diretoria da Companhia, das propostas
de empréstimos apresentadas por instituições
financeiras.
Essas propostas, bem como as condições oferecidas
pela CPFL Geração e pela CPFL Energia para a
celebração do Mútuo, foram apresentadas ao
Conselho de Administração. Na ocasião, a CPFL

Geração e a CPFL Energia ofertaram condições
equiparáveis as disponíveis no mercado à época da
consulta. Dessa forma, o Conselho de Administração
verificou, examinou, discutiu a matéria, votou e
aprovou, a celebração dos empréstimos.
São Paulo, 29 de março de 2018.
Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

