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1. Orientações para Participação na Assembleia Geral Extraordinária
Data: 27 de março de 2017
Horário: 15 horas
Local: Sede da Companhia
Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1.184, 7º andar
Vila Olímpia, CEP 04548-004
São Paulo, SP.
Os acionistas poderão comparecer à sede da Companhia na data da Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”) e proferir seus votos ou, caso não possam fazer-se presentes e assim
desejem, nomear um procurador, observando-se as seguintes regras de legitimação e
representação a seguir apresentadas.
1.1.

Acionista Presente

O acionista que desejar participar da AGE deverá se apresentar alguns minutos antes do
horário indicado no Edital de Convocação (15h00min), portando os seguintes documentos:
(i) pessoa física – documento de identificação com foto (exemplos: RG, RNE, CNH ou
carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas) e comprovante da titularidade das
ações de emissão da CPFL Renováveis, expedido por instituição financeira depositária e/ou
agente de custódia, no máximo, cinco dias antes da data da realização da AGE;
(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 os respectivos poderes de
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como o comprovante da
titularidade das ações de emissão da CPFL Renováveis, expedido por instituição financeira
depositária e/ou agente de custódia, no máximo, cinco dias antes da data da realização da
AGE; 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
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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, e
comprovante da titularidade das ações de emissão da CPFL Renováveis, expedido por
instituição financeira depositária e/ou agente de custódia, no máximo, cinco dias antes da data
da realização da AGE.
1.2. Acionista Representado por Procurador
O acionista que não puder comparecer à AGE poderá ser representado por Procurador,
constituído há menos de 1 (um) ano, na forma prevista no art. 126, § 1º, da Lei nº 6.404/76
(“Lei das S.A.”).
As procurações, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei das S.A., somente poderão ser
outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos, a um dos seguintes requisitos: (i) ser
acionista ou administrador da CPFL Energias Renováveis, (ii) ser advogado ou (iii) ser
instituição financeira. Conforme entendimento proferido pelo Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM em reunião realizada em 4 de novembro de 2014 (Processo CVM
RJ2014/3578), essas exigências, relacionadas ao procurador, não são necessárias caso se
trate de acionista pessoa jurídica.
Com vistas a tornar mais céleres os procedimentos necessários à identificação, e nos termos
do art. 13, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, a Companhia solicita que os documentos de
representação sejam depositados em sua sede social, preferencialmente, em até 2 (dois) dias
úteis antes do dia e até o horário marcado para a realização da AGE. Os acionistas que
comparecerem à AGE munidos dos documentos exigidos poderão participar e votar, ainda que
tenham deixado de depositá-los previamente.
Documentos de Representação:
(i) instrumento de mandato com poderes especiais para representação na AGE;
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(ii) comprovante da titularidade das ações de emissão da CPFL Renováveis, expedido por
instituição financeira depositária e/ou agente de custódia, no máximo, cinco dias antes da data
da realização da AGE;
(iii) estatuto social ou contrato social, acompanhado da ata de eleição dos administradores,
caso o acionista seja uma pessoa jurídica; e
(iv) documento de identificação com foto do(a) procurador(a).
Os documentos de representação deverão ser enviados à sede social da CPFL
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 Relações com Investidores estará à disposição 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.
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2. Edital de Convocação
CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ sob o nº 08.439.659/0001-50 e NIRE 35.300.335.813

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (“Companhia”
ou “CPFL Renováveis”), na forma prevista no art. 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem na
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada no dia 27 de março de 2017, às 15
horas, na sede social da Companhia, situada na Av. Doutor Cardoso de Melo, nº 1.184, 7º
andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:
(a)

O cancelamento de registro da Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários –

CVM como emissora de valores mobiliários na categoria “A” e conversão para a categoria “B”,
nos termos da Instrução CVM nº 480/2009, bem como sobre a saída da Companhia do
segmento de listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), ambos condicionados às normas e aos termos e
condições aplicáveis às ofertas públicas de aquisição de ações de emissão da Companhia
noticiadas pelo acionista controlador indireto da CPFL Renováveis por correspondência enviada
à Companhia, divulgada no aviso de fato relevante de 16 de fevereiro de 2017 (“OPA
Unificada”); e
(b)

A escolha da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação

do valor econômico das ações da Companhia para os fins da OPA Unificada, nos termos do
item 10.1.1 do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, a partir da lista tríplice
definida pelo Conselho de Administração, composta pelas seguintes instituições: a) BNP
Paribas Brasil S.A.; b) Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A.; e c) Deutsche Bank
S.A. – Banco Alemão.
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A Administração da Companhia alerta que a matéria relativa ao item (b) da Ordem do Dia
somente será posta em votação se estiverem presentes, em primeira convocação, acionistas
titulares de, no mínimo, 20% (vinte por cento) das Ações em Circulação, assim definidas no
item 2.1 do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. Caso o quórum necessário não
seja atingido, será convocada nova assembleia para deliberar sobre a matéria, que se instalará
com a presença de qualquer número de acionistas titulares de Ações em Circulação.
A Administração da Companhia também esclarece que, em observância ao disposto no item
10.1.1 do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A., a deliberação constante do
item (b) da Ordem do Dia será tomada pela maioria dos votos dos acionistas detentores das
Ações em Circulação presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e
abstenções.
Instruções Gerais:
1. Poderão participar da AGE 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 nº 6.404/76, observar os seguintes procedimentos:
(a) Antes do início da Assembleia: (i) no caso de acionistas pessoas físicas: documento de
identificação com foto; (ii) no caso de acionista pessoa jurídica: documento de identificação
com foto 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; em todos os casos deve ser apresentado comprovante da
titularidade das ações de emissão da CPFL Renováveis, expedido por instituição financeira
depositária e/ou agente de custódia, no máximo, cinco dias antes da data da realização da
AGE.
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(b) A Companhia solicita aos acionistas que desejarem ser representados por procurador, o
depósito do instrumento de mandato e dos documentos necessários, até 2 (dois) dias úteis
antes do dia e até o horário marcado para a realização da AGE, em conformidade com o
caput do Parágrafo Primeiro do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, para tornar mais
céleres os procedimentos necessários à sua identificação. Os acionistas que comparecerem
à AGE munidos dos documentos exigidos poderão participar e votar, ainda que tenham
deixado de depositá-los previamente.
(c) Na hipótese de representação por procuração, deverão ser apresentados os seguintes
documentos: (i) instrumento de mandato (procuração), com poderes especiais para
representação na AGE; (ii) estatuto social ou contrato social e ata de eleição dos
administradores, caso o acionista seja uma pessoa jurídica; (iii) documento de identificação
com foto do procurador; e (iv) comprovante da titularidade das ações de emissão da CPFL
Renováveis, expedido por instituição financeira depositária e/ou agente de custódia, no
máximo, cinco dias antes da data da realização da AGE.
2. Todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGE, 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).

São Paulo, 10 de março de 2017.
Andre Dorf
Presidente do Conselho de Administração
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3. Proposta da Administração
Diante da convocação da AGE, a Administração da CPFL Renováveis submeteu à apreciação de
seus Acionistas, nesta data, a Proposta da Administração com todos os documentos e
informações necessários à avaliação e deliberação pelos Acionistas das matérias inseridas na
ordem do dia da AGE, incluindo aqueles indicados no Anexo 21 da Instrução CVM nº 481/2009.
A Proposta da Administração e seus anexos estão disponíveis, a partir desta data, na sede da
Companhia, no seu website (www.cpflrenovaveis.com.br/ri), bem como no website da CVM
(www.cvm.gov.br).
4. Esclarecimentos
A Administração da Companhia coloca-se à disposição dos acionistas, mais uma vez, para
dirimir eventuais dúvidas relacionadas à AGE 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
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