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 30 DE NOVEMBRO DE 2018
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 30 de novembro de 2018, 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 23, 14 e 16 das edições
de 14, 15 e 22 de novembro de 2018, respectivamente, e no jornal “Valor
Econômico”, páginas E2, E3 e E2 das edições de 14 e 15, 16, 17,18 e 19 de
novembro 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 13 de novembro de 2018,
conforme legislação aplicável.
PRESENÇA: Presentes os acionistas da Companhia, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas, representando 99,953997% do
capital social da Companhia. Presentes também, o representante da diretoria, Sr.
Alessandro Gregori Filho, e nos termos do art. 8º, §1º da Lei das S.A., o
representante da KPMG Auditores Independentes, Sr. Fábio Antonio. Em
atendimento ao disposto no art. 164, caput, da Lei das S.A., compareceu, ainda, o
Sr. Pan Yuehui, membro do Conselho Fiscal da Companhia.
MESA: Fernando Mano da Silva, Presidente, conforme permissivo disposto no
Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia; e Hátila Farias de Aquino, Secretário.
ORDEM DO DIA: Deliberar a respeito das seguintes matérias, relativas às
incorporações, pela Companhia, das suas controladas T-15 Energia S.A.,
sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1.184, 8º andar, sala L, Vila Olímpia, CEP 04548004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.620.252/0001-00, com seus atos
constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.384.245 (“T-15”); PCH
Participações S.A., sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, sala X, Vila
Olímpia, CEP 04548-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.077.015/0001-22, com

seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.345.363
(“PCH”); BVP S.A. sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1184, 8º andar, sala AL, Vila
Olímpia, CEP 04548-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.973.545/0001-96, com
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.344.766
(“BVP”); e BVP Geradora de Energia S.A., sociedade anônima com sede na cidade
de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1184, 8º
andar, sala AM, Vila Olímpia, CEP 04548-004, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 07.565.497/0001-34, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o
NIRE 35300447808 (“BVP Geradora” e, em conjunto com T-15, PCH e BVP, as
“Incorporadas”): (i) o exame, a discussão e a aprovação de cada um dos
Protocolos e Justificação de Incorporação celebrados em 12 de novembro de 2018
entre as administrações da Companhia, de cada uma das Incorporadas e de seus
demais acionistas (“Protocolos de Incorporação”); (ii) a ratificação e a aprovação
da contratação e nomeação da empresa especializada KPMG Auditores
Independentes, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua
Arquiteto Olavo Redig Campos, n° 105, 6° andar, Torre A, CEP 04711-904, inscrita
no CNPF/MF sob o n° 57.755.217/0001-29 e registrada no Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n° 2SP014428-O6 (“Empresa
Especializada”), responsável pela avaliação dos patrimônios líquidos contábeis de
cada uma das empresas Incorporadas, com base nos respectivos balanços
patrimoniais levantados em 31 de julho de 2018, bem como pela elaboração dos
respectivos laudos de avaliação (“Laudos de Avaliação”); (iii) a ratificação e a
aprovação dos Laudos de Avaliação preparados pela Empresa Especializada;
(iv) a aprovação das incorporações das Incorporadas pela Companhia, , com
efeitos a partir de 01° de dezembro de 2018, conforme previsto nos respectivos
Protocolos de Incorporação (“Incorporações”); e (v) autorização à Diretoria para
praticar todos os atos necessários à implementação das Incorporações e
ratificação dos atos já praticados.
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 das S.A.; (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) Aprovar, por unanimidade dos votos, os seguintes Protocolos de Incorporação:
(a)
o Protocolo de Incorporação e Justificação, firmado em 12 de
novembro de 2018 pelas administrações da Companhia, da BVP e da BVP
Geradora, o qual passa a fazer parte integrante desta ata como Anexo I-A;
(b)
o Protocolo de Incorporação e Justificação, firmado em 12 de
novembro de 2018 pelas administrações da Companhia, da PCH e da BVP, o
qual passa a fazer parte integrante desta ata como Anexo I-B;
(c)
o Protocolo de Incorporação e Justificação, firmado em 12 de
novembro de 2018 pelas administrações da Companhia, da T-15 e da PCH, o
qual passa a fazer parte integrante desta ata como Anexo I-C; e
(d)
o Protocolo de Incorporação e Justificação, firmado em 12 de
novembro de 2018 pelas administrações da Companhia e da T-15, o qual
passa a fazer parte integrante desta ata como Anexo I-D.
(ii) Aprovar, por unanimidade dos votos, a ratificação e aprovação da Empresa
Especializada, que procedeu à avaliação do patrimônio líquido a valor contábil das
empresas Incorporadas, bem à elaboração dos respectivos Laudos de Avaliação,
após ter sido previamente consultada pela administração da Companhia;
(iii) Aprovar, por unanimidade dos votos, a ratificação e aprovação dos Laudos de
Avaliação preparados pela Empresa Especializada, os quais fixaram os respectivos
valores dos acervos patrimoniais líquidos de cada uma das Incorporadas a serem
incorporados pela Companhia. Os Laudos de Avaliação ora aprovados passam a
integrar a presente ata, para todos os fins e efeitos legais, como Anexo II-A; Anexo
II-B; Anexo II-C e Anexo II-D;
(iv) Aprovar, por unanimidade dos votos, as Incorporações das Incorporadas pela
Companhia, nos termos e condições estabelecidos em cada um dos Protocolos de
Incorporação, que definiu que:
As Incorporações somente produzirão efeitos a partir de 01° de dezembro de 2018.
Por força das Incorporações, a Companhia sucederá as Incorporadas, a título
universal e sem solução de continuidade, em todos os bens, direitos, pretensões,
faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações,

sujeições, ônus e responsabilidades de titularidade das Incorporadas, patrimoniais
ou não patrimoniais.
Ademais, com a efetivação das Incorporações, as Incorporadas serão extintas de
pleno direito e para todos os fins em 01° de dezembro de 2018, sem a necessidade
de procedimento de liquidação do seu patrimônio.
Nos termos do artigo 234 da Lei das S.A., a certidão das Incorporações passada
pelo Registro de Empresas será documento hábil para o registro e averbação, nos
registros públicos e privados competentes, da sucessão universal pela Companhia
em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações,
exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades das
Incorporadas a partir de 01° de dezembro de 2018. As Incorporações não
resultarão em aumento do capital social da Companhia, nos termos dos Protocolos
de Incorporação das Incorporadas.
O montante do ágio registrado pela Companhia quando das Incorporações das
Incorporadas será alocado na Companhia conforme sua natureza e, observadas as
regras da legislação fiscal, poderá ser aproveitado fiscalmente nos exercícios
subsequentes às Incorporações, segundo as normas tributárias específicas.
Fica ainda consignado que não se justificam as avaliações dos patrimônios líquidos
da Companhia e das Incorporadas para fins da comparação da relação de
substituição prevista no artigo 264 da Lei das S.A., tendo em vista que (a) a
Companhia é titular da totalidade direta e ou indireta das ações de emissão das
Incorporadas, inexistindo acionistas não controladores que devem migrar para a
Companhia; (b) as ações de emissão das Incorporadas serão extintas no ato das
Incorporações; (c) as Incorporações não acarretarão aumento de capital social na
Companhia ou emissão de novas ações pela Companhia; e (d) ainda que os
patrimônios líquidos da Companhia e das Incorporadas fossem avaliados a preços
de mercado, continuaria a não haver relação de substituição das ações dos não
controladores.
Nos termos do artigo 136 e do artigo 137 da Lei das S.A., os atuais acionistas da
Companhia não farão jus a direito de retirada decorrente da aprovação das
Incorporações. Visto que a Companhia é a única acionista direta e/ou indireta das
Incorporadas, inexiste acionista dissidente da deliberação da assembleia.
(v) Aprovar, por unanimidade dos votos, a autorização à Diretoria para praticar
todos os atos necessários à implementação das Incorporações e ratificação dos
atos já praticados, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros,

transcrições, averbações ou comunicações que se fizerem necessários, de modo a
implementar de forma cabal as Incorporações nos termos ora aprovados.
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 Raphael Martins Bombonato; State Grid Brazil Power Participações S.A, p.p
Futao Huang; Utah State Retirement Systems, p.p. Daniel Alves Ferreira, Wells
Fargo Bank Declaration Of Trust Establishing Investment Funds For Employee
Benefits Trusts, p.p. Daniel Alves Ferreira.

A presente ata é cópia fiel e integral da ata de
Assembleia Geral Extraordinária lavrada em livro próprio da Companhia.
São Paulo, 30 de novembro de 2018.

Hátila Farias de Aquino
- Secretário -

