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COMUNICADO AO MERCADO
A CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) (“CPFL Renováveis” ou “Companhia”), em atendimento às disposições
da Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o Conselho de Administração da
Companhia, em reunião realizada em 09 de maio de 2019 (“RCA”), aprovou a contratação de novas dívidas pela
Companhia no montante de até R$850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais) e, considerando tal
aprovação, ficou autorizada a 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas
séries, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da
Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Debêntures”, “Emissão” e “Oferta
Restrita”, respectivamente).
A Emissão será composta por até 85.000 (oitenta e cinco mil) Debêntures. O valor nominal unitário das
Debêntures, na data de emissão das Debêntures, será de R$10.000,00 (dez mil reais), perfazendo o montante
total de até R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais).
A primeira série terá prazo de vigência de 3 anos, contados da sua data de emissão e terá remuneração de
104,75% do CDI. A segunda série terá prazo de vigência de 4,5 anos contados da sua data de emissão e terá
remuneração de 106,00% do CDI.
Os recursos líquidos obtidos pela CPFL Renováveis com a Emissão das Debêntures serão utilizados para
reperfilamento de dívidas, garantindo custos mais adequados para a Companhia.
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15 de maio de 2019.
O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser
interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação
das Debêntures.
São Paulo, 09 de maio de 2019.
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