CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
NIRE 3530033581-3 – CVM 20540
CNPJ/MF nº 08.439.659/0001-50
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2019
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 09 de janeiro de 2019, às 10h00, na
sede social da CPFL Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), localizada na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo,
1184, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-004.
CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação devidamente (i) publicado no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, Caderno “Empresarial”, páginas 18, 11, 23 das edições
de 21, 22 e 27 de dezembro de 2018, respectivamente, e no jornal “Valor
Econômico”, páginas E2, E3 e E2 das edições de 21, 22 e 23, 27, 28, 29 e 30 de
dezembro de 2018, respectivamente; e (ii) disponibilizado nos websites da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), da Companhia e em sua sede social, no dia 21 de dezembro de 2018,
conforme legislação aplicável.
PRESENÇA: Presentes os acionistas da Companhia, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas, representando 99,947467% do
capital social da Companhia.
MESA: Fernando Mano da Silva, Presidente, conforme permissivo disposto no
Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia; e Hatila Farias de Aquino, Secretário.
ORDEM DO DIA: Deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) informar sobre as
renúncias de membros do Conselho de Administração, eleitos em votação
majoritária; (ii) eleição de novos membros efetivos e seus respectivos suplentes
para compor o Conselho de Administração da Companhia até o término do
mandato em curso; e (iii) proposta de alteração do Artigo 19 do Estatuto Social.
LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA
ATA: (i) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem
deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro
conhecimento dos acionistas; (ii) as declarações de votos, protestos e dissidências
porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e
ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º,
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”);

(iii) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua
publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos
do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após as discussões relacionadas às matérias
constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram:
(i)
INFORMAR sobre as renúncias de membros do Conselho de
Administração, eleitos pelos acionistas minoritários em votação majoritária, tendo
em vista a Oferta Pública de Ações realizada em 26 de novembro de 2018, os
Conselheiros eleitos pelos minoritários renunciaram a seus cargos no Conselho de
Administração, conforme carta recebidas na Companhia. Assim, a Companhia vem
informar a renúncia dos seguintes membros:
1) Oderval Esteves Duarte Filho
2) William Schmidt Ogalha
3) Andre Franco Sales
4) Marcelo Antonio Gonçalves Souza
5) Bruno Alberto de Lima Franco
6) Guilherme Weege
A Companhia também informa as renúncias do Presidente do Conselho de
Administração Andre Dorf e do suplente Gustavo Pinto Gachineiro, as quais se
efetivaram em 08 de janeiro de 2019.
(ii)
APROVAR pela maioria de votos, a indicação de eleição de novos
membros efetivos e seus respectivos suplentes para compor o Conselho de
Administração da Companhia até o término do mandato em curso, todos indicados
pela acionista majoritária, conforme segue abaixo. Referida indicação será
ratificada pelos acionistas após a sua aprovação no Ministério do Trabalho.
1) Sr. Bo Wen - Chinês, casado, administrador, portador do passaporte
nº PE0602516, com endereço no nº 1, Baiguang Road, Xicheng District,
Pequim, China, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração;
2) Sr. Shirong Lyu – Chinês, casado, administrador, portador do passaporte
nº PE0612266, com endereço no nº 1, Baiguang Road, Xicheng District,
Pequim, China, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho de
Administração;

3) Sr. YunWei Liu - Chinês, casado, advogado, portador da cédula de
identidade RNE G363925-7, portador do passaporte PE1079205, inscrito
perante o CPF/MF sob o nº 239.777.718-50, residente e domiciliado na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial na
Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº 1755, CEP 13088140, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de
membro efetivo do Conselho de Administração; e
4) Sr. Mingyan Liu – Chinês, divorciado, engenheiro, portador do Passaporte n°
PE 0937292, com endereço Av. Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira,
225 - Jardim Madalena, Campinas - SP, CEP 13091-611, para ocupar o
cargo de membro suplente do Conselho de Administração.
Os membros indicados irão completar o mandato em curso ou até a próxima
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, o que ocorrer por último. Os membros
indicados não perceberão remuneração pelo exercício do cargo.
Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse mediante
(i) assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do
regulamento de listagem do Novo Mercado; (ii) a assinatura do termo de posse em
livro próprio da Companhia, de acordo com o artigo 149 da Lei nº 6404/76; (iii) pela
entrega da declaração de desimpedimento, para fins do artigo 147 da Lei
nº. 6.404/76 e do artigo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002; (iv)
da entrega da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos
de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo,
nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76; (v) sua total e irrestrita concordância
com todos os termos e condições do Estatuto Social da Companhia, inclusive com
a cláusula compromissória nele prevista; e (vi) Autorização do Ministério do
Trabalho. Todos os termos acima, quando da posse dos respectivos membros do
Conselho de Administração, serão arquivados na sede da Companhia.
(iii) Proposta de Alteração do Artigo 19 do Estatuto Social: Foi definido pelos
acionistas que este tema não será deliberado no momento.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o
Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata.
Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Mesa,
pelo Secretário e pelos acionistas presentes.

ACIONISTAS PRESENTES: CPFL Geração de Energia S.A., p.p. Vitor Amariz
Reis e Amanda Vaz Morais; State Grid Brazil Power Participações S.A., p.p Futao
Huang; Wells Fargo Bank Declaration Of Trust Establishing Investment Funds For
Employee Benefits Trusts, p.p.Anderson Carlos Koch.

A presente ata é cópia fiel e integral da ata de
Assembleia Geral Extraordinária lavrada em livro próprio da Companhia.
São Paulo, 09 de janeiro de 2019.

Hatila Farias de Aquino
- Secretário -

