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, em
complemento aos avisos de fato relevante divulgados em 28 de agosto e 12 de setembro de
2018, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, em 9 de outubro de
2018, o Ofício nº 261/2018/CVM/SRE/GER-1 (cópia anexa), comunicando decisão do
Colegiado da CVM, proferida, naquela data, que negou provimento ao recurso interposto
por determinados acionistas da Companhia contra a decisão proferida pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM no dia 27 de agosto de 2018 no âmbito do processo de registro da Oferta
Pública de Aquisição de ações pela alienação indireta do controle da CPFL Renováveis
(divulgada em fato relevante da Companhia do dia 28 de agosto). O extrato da referida ata
da reunião do Colegiado também encontra-se anexo ao presente aviso de fato relevante.
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, 10 de outubro de 2018.
Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Ofício nº 261/2018/CVM/SRE/GER-1
Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2018.

Aos Senhores
André Sales e Marcelo Souza
Pátria Energia Renovável - Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Pátria Energia - Fundo de Investimento em Participações
E-mail: andre.sales@patria.com; marcelo.souza@patria.com
E-mail (Assessor Jurídico): carlos.mello@lefosse.com
e
Alessandro Gregori Filho
Diretor de Relações com Investidores - CPFL Energias Renováveis S.A.
E-mail (CPFL Energias Renováveis S.A.): ri@cpflrenovaveis.com.br
E-mail
(B3):
ana.pereira@b3.com.br;
maiara.madureira@b3.com.br;
marcelo.heliodorio@b3.com.br;
emissores@b3.com.br;
nelson.ortega@b3.com.br;
patricia.pellini@b3.com.br; luis.villar@b3.com.br

Assunto: Comunicação de Decisão do Colegiado da CVM - OPA por alienação de controle de
CPFL Energias Renováveis S.A. - Processo CVM nº 19957.001656/2017-25

Prezados Senhores,

1. Referimo-nos ao expediente protocolado na CVM, em 11/09/2018, por meio do qual foi
interposto recurso (“Recurso”), com requerimento de efeito suspensivo, contra decisão da
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE”) que, em 27/08/2018, por meio
do Ofício nº 234/2018/CVM/SRE/GER-1, determinou, no âmbito da análise do pedido de
registro de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) por alienação de controle de CPFL

Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), que a Demonstração Justificada de Preço da
OPA apresentada pela State Grid Brazil Power Participações S.A. (“Ofertante”) à CVM em
27/07/2018 “(...) deve [deveria] ser ajustada de modo a utilizar dados de EBITDA da CPFL
Energia S.A. (orçamento 2016-2020) consolidados de acordo com o IFRS (...)”.
2. A propósito, comunicamos que o caso foi submetido à apreciação do Colegiado da CVM,
que, em reunião datada de 09/10/2018, deliberou, nos termos do extrato da Ata que segue
anexo, pelo não provimento do Recurso.
3. Ademais, determinamos que a Companhia dê imediata publicidade à decisão
supramencionada (antes da abertura do pregão de 10/10/2018), observando a sua política
de divulgação de informações.
4. Necessitando esclarecimentos adicionais, entrar em contato com o analista Diogo Garcia,
pelo e-mail dlgarcia@cvm.gov.br.

Atenciosamente,
RAUL DE CAMPOS CORDEIRO
Gerente de Registros-1
Valores Mobiliários

DOV RAWET
Superintendente de Registro de

c.c. SEP

Documento assinado eletronicamente por Raul de Campos Cordeiro, Gerente, em
09/10/2018, às 20:30, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Dov Rawet, Superintendente de Registro,
em 09/10/2018, às 20:34, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
0613829 e o código CRC 59C96456.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0613829 and the
"Código CRC" 59C96456.

Referência: Processo nº 19957.001656/2017-25

Documento SEI nº 0613829

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
EXTRATO DE ATA
DA REUNIÃO DO COLEGIADO Nº 39/2018

Data: 09.10.2018
Horário: 10h
PARTICIPANTES
MARCELO BARBOSA – PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO REBELLO SOBRINHO – DIRETOR
GUSTAVO MACHADO GONZALEZ – DIRETOR
HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA – DIRETOR
PABLO WALDEMAR RENTERIA – DIRETOR
PRESENTES
Alexandre Pinheiro dos Santos – Superintendente Geral
Catarina Campos da Silva Pereira - Chefe de Gabinete da Presidência
Mônica Pinheiro Regis de Brito - Gerente da Secretaria Executiva
Antonio Carlos Berwanger – Superintendente de Desenvolvimento de Mercado
Bruno Barbosa de Luna - Chefe da Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos
Carlos Guilherme de Paula Aguiar – Superintendente de Processos Sancionadores
Celso Luiz Rocha Serra Filho – Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada
Daniel Valadão de Souza Corgozinho – Superintendente de Planejamento
Daniel Walter Maeda Bernardo – Superintendente de Relações com Investidores
Institucionais
Dov Rawet – Superintendente de Registros de Valores Mobiliários
Eduardo Manhães Ribeiro Gomes – Superintendente de Relações Internacionais
Fernando Soares Vieira – Superintendente de Relações com Empresas
Francisco José Bastos Santos – Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários
José Carlos Bezerra da Silva – Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria
Luciana de Barros Magalhães Gomes Abduche – Superintendente de Proteção e
Orientação aos Investidores em exercício
Mário Luiz Lemos – Superintendente de Fiscalização Externa
Ary Alves da Costa Neto – Gerente DHM
Carolina Estarque da Cunha – Gerente DCR
Claudia Hasler – Gerente de Aperfeiçoamento de Normas
Geraldo Pinto de Godoy Junior – Gerente de Registros 3
Guilherme Rocha Lopes – Gerente de Acompanhamento de Empresas 2
Luis Miguel Jacinto Mateus Rodrigues Sono – Gerente de Registros 2
Marília Carneiro da Cunha Lopes – Gerente DPR
Raphael Acácio Gomes dos Santos de Souza – Gerente de Acompanhamento de

Empresas 3
Raul de Campos Cordeiro – Gerente de Registros 1
Claudio do Rego Barros Benevides – Chefe SDM
José Paulo Diuana de Castro – Chefe da Coordenação de Controle de Processos
Administrativos
Julia Corrente Hebling – Chefe PTE
Zora Lyra – Chefe CGP
Anderson Imperial Cordeiro - Analista GER-2
Andréa Araujo Alves de Souza – Analista GGE
Carla Veronica Oliveira Chaffim - Analista GER-2
Cristiane Meireles Orofino - Agente Executivo GGE
Daniel Peres Penteado - Agente Executivo EXE
Diogo Luís Garcia - Analista GER-1
Elaine Moreira Martins De La Rocque – Analista SRE
João Carlos Mançal Monteiro – Colaborador ASC
João Lombardi Vargas - Analista GDN
Juliana Moraes de Souza – Analista DHM
Maria Luiza Morais Soares Echternacht - Estagiária GEA-2
Marcelo Vieira Ribeiro – Inspetor GPS-2
Michelle da Rocha Faria Correa - Analista GER-2
Monique Nascimento de Araujo – Agente Executivo EXE
Paulo Ricardo Silva de Moraes - Analista GNA
PRESENTES EM BRASÍLIA
Thiago Paiva Chaves – Superintendente de Relações Institucionais
Gustavo Luchese Unfer – Analista GER-1

9. RECURSO CONTRA DECISÃO DA SRE - OPA POR ALIENAÇÃO DE CONTROLE DE CPFL
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. - PÁTRIA ENERGIA RENOVÁVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA E OUTROS - PROC SEI 19957.001656/2017-25
Reg. nº 1000/18
Relator: SRE/GER-1

O Diretor Gustavo Gonzalez declarou-se impedido, tendo deixado a sala
durante o exame do caso.
Trata-se de recurso encaminhado à CVM em 11.09.18 por Pátria Energia
Renovável - Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, Pátria Energia Fundo de Investimento em Participações, GMR Energia S.A., Fundo de Investimentos em
Participações Brasil Energia, Arrow Fundo de Investimento em Multimercado Crédito
Privado Investimento no Exterior, DEG – Deutsche Investitions - Und
Entwicklungsgesellschaft mbH e IFC - International Finance Corporation (“Recorrentes”),
na qualidade de acionistas de CPFL Energias Renováveis S.A. (“Companhia” ou “CPFL
Renováveis”), contra determinação da Superintendência de Registro de Valores Mobiliários
– SRE ("Recurso"), constante do Ofício nº 234/2018/CVM/SRE/GER-1 (“Ofício 234”), emitido
no âmbito do pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações (“OPA” ou
“Oferta”) por alienação indireta de controle de CPFL Renováveis.

Em reunião realizada em 02.05.18, o Colegiado decidiu, nos termos do voto do
Presidente Marcelo Barbosa (“Voto”), pelo provimento parcial do recurso apresentado pela
State Grid Brazil Power Participações S.A. ("Ofertante" ou "State Grid"), de forma a (i)
reformar a decisão da SRE no que toca à determinação de um patamar de preço mínimo a
ser praticado na OPA; e (ii) manter a determinação da SRE no sentido de que a Ofertante
reapresentasse a Demonstração Justificada de Preço (“DJP”) com os ajustes especificados
no Voto (“Decisão”).
O presente Recurso foi interposto contra determinação da área técnica para
que a DJP fosse “ajustada de modo a utilizar dados de EBITDA da CPFL Energia S.A.
(orçamento 2016-2020) consolidados de acordo com o IFRS (...)”, conforme comunicado à
State Grid em 27.08.18, por meio do Ofício 234. Os Recorrentes alegaram que a alteração na
DJP solicitada pela SRE seria insuficiente para atender à Decisão, a qual objetivaria “garantir
aos Recorrentes tratamento igualitário ao do antigo controlador na operação de alienação
indireta de controle da CPFL Renováveis”.
Os Recorrentes argumentaram que seu interesse recursal na reforma da
Decisão seria “claro e manifesto”, sendo o expediente protocolado a via adequada para que
pudessem resguardar seus interesses e, “indiretamente, os de investidores do mercado de
capitais, haja vista o perigoso precedente que pode[ria] ser criado caso se permita[isse] ao
Ofertante se furtar de cumprir com as disposições estatutárias e regulamentares sobre o
tratamento igualitário em alienação indireta de controle de companhias abertas”.
Quanto ao mérito, dentre outros pontos, argumentaram que a Companhia e a
CPFL Energia S.A. apresentam modelos de negócio distintos, diferenças em seus regimes de
tributação, perfil de endividamento, bem como prazos de concessão e, portanto, o uso de
projeções de EBITDA de ambas não asseguraria o tratamento igualitário aos minoritários.
Nessa linha, alegaram que o critério de valor de mercado deveria ser utilizado pela Ofertante
para determinação do preço da OPA ou, ainda, além da utilização dos dados de EBITDA,
que houvesse ajustes de forma a considerar todas as diferenças existentes entre as duas
companhias.
Concluíram, então, solicitando que a CVM determinasse à Ofertante “(a) que
reforme[asse] integralmente a DJP de Julho de 2018 de forma que o critério de valor de
mercado seja[fosse] adotado pela Ofertante para determinação do preço da OPA; ou,
alternativamente, (b) que reforme[asse] o item 6(a) da DJP de Julho de 2018 de forma a
corrigir os cálculos para, além de utilizar de modo uniforme os dados de EBITDA prospectivo
com base no IFRS tanto para a CPFL Energia quanto para a CPFL Renováveis na
determinação do valor relativo da CPFL Renováveis, dê[desse] efeito no cálculo do valor
relativo da CPFL Renováveis às diferenças do regime de tributação, do perfil de endividamento
e dos prazos de concessão, os quais impactam[ariam] de maneira relevante a visão prospectiva
das Companhias, bem como quaisquer outros ajustes que a CVM venha[viesse] a julgar
necessários para garantir o tratamento igualitário aos minoritários da CPFL Renováveis”.
Em 11.09.18, mesma data do protocolo do Recurso, a Ofertante apresentou
expediente atendendo integralmente ao Ofício 234. Como consequência desse
atendimento, a DJP da OPA passou a utilizar os dados de EBITDA da CPFL Energia S.A.
(orçamento 2016-2020) consolidados de acordo com o IFRS, o que resultou na alteração do

preço da OPA para R$ 14,60 por ação da Companhia.
Ao analisar o Recurso, através do Memorando nº 81/2018-CVM/SRE/GER-1
(“Memorando 81”), a SRE primeiro analisou a questão da legitimidade dos Recorrentes para
interpor o Recurso. Nesse tocante, a área técnica ressaltou, por um lado, que por serem
acionistas relevantes da Companhia, seria “inegável reconhecer que a decisão ora recorrida
tem repercussão financeira para os mesmos”. Por outro lado, tendo em vista o disposto no
inciso I da Deliberação CVM nº 463, a SRE afirmou haver “dúvida se um participante do
mercado em face de quem não foi diretamente proferida uma decisão tem legitimidade
para interpor recurso”.
Nessa linha, ressaltou que “o entendimento dos Recorrentes de que um grande
prejuízo financeiro potencial é critério para qualificar um investidor como interessado em
uma decisão proferida pode não prosperar, uma vez que esse critério é subjetivo e poderia se
estender não somente aos acionistas de uma companhia, mas a todos os seus stakeholders,
criando um número quase infinito de partes legitimadas a interpor recurso contra uma
decisão de Superintendente da CVM, o que resultaria em um elevado risco de se protelar de
forma significativa a conclusão de um processo administrativo nesta autarquia”.
Já quanto ao mérito do Recurso, a SRE ratificou o entendimento de que a
determinação constante do Ofício 234 seria suficiente para se atender à Decisão do
Colegiado. Para a área técnica, (i) a utilização de critério de valor de mercado foi
mencionada pelo Colegiado apenas como uma forma de se desincumbir dos ajustes
solicitados, não cabendo à SRE exigir que tal critério seja obrigatoriamente utilizado pela
Ofertante; e (ii) a atual versão da DJP ao utilizar os EBITDA consolidados das companhias
com base em dados dos orçamentos 2016-2020 aprovados pelos respectivos conselhos de
administração se coaduna à determinação do Colegiado de “(...) incorporação de visão
prospectiva das companhias, a fim de refletir as diferenças em suas expectativas de
crescimento”.
O Colegiado, por unanimidade, acompanhando a manifestação da área
técnica consubstanciada no Memorando 81, deliberou pelo conhecimento e pelo não
provimento do recurso.
Não obstante, tendo em vista o Recurso ter sido apresentado por terceiros que
não eram parte do processo e em vista das preocupações levantadas pela SRE no
Memorando 81 a respeito da legitimidade recursal dos Recorrentes, o Presidente Marcelo
Barbosa registrou ser necessária, para casos futuros, uma avaliação por parte da CVM
quanto aos limites temporais e subjetivos do recurso ao Colegiado previsto na Deliberação
CVM 463 no âmbito de ofertas públicas de aquisição e distribuição. A seu ver, tal recurso
visa a garantir a oportunidade do interessado se manifestar no âmbito de uma oferta, mas
não deve servir de meio protelatório ou abusivo para um universo indefinido de pessoas,
cabendo um posicionamento balizador da CVM.
Adicionalmente, como sinalização para casos futuros, o Diretor Carlos Alberto
Rebello chamou atenção para as considerações suscitadas no presente recurso, tanto por
parte da Ofertante quanto por parte dos Recorrentes destinatários da Oferta, em relação a
ajustes que devem ser realizados previamente à comparação de empresas por múltiplos de

EBITDA no sentido de aprimorar a melhor técnica de avaliação em procedimentos de OPA.
Na visão do Diretor, tais requisitos técnicos deveriam ser levados em consideração pelos
participantes do mercado, em especial pelos ofertantes, quando da negociação de operação
de aquisição de controle que esteja amparada em avaliação das empresas envolvidas por
múltiplos de EBITDA e, posteriormente, quando da submissão de pedido de registro da
OPA junto à CVM.

Original assinado por Marcelo Barbosa (Presidente), Carlos Alberto Rebello
Sobrinho (Diretor), Gustavo Machado Gonzalez (Diretor),
Henrique Balduino Machado Moreira (Diretor) e Pablo Waldemar Renteria (Diretor).

Confere com o original.
Mônica Pinheiro Regis de Brito
Gerente da Secretaria Executiva
Chefia de Gabinete da Presidência

Documento assinado eletronicamente por Mônica Pinheiro Regis de Brito, Gerente,
em 09/10/2018, às 21:04, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
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