CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 08.439.659/0001-50 e NIRE 35.300.335.813

FATO RELEVANTE

A CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) (“CPFL Renováveis” ou “Companhia”) vem,
em complemento aos avisos de fato relevante divulgados em 28 de agosto, 12 de
setembro e 10 de outubro de 2018, informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que recebeu, em 11 de outubro de 2018, o Ofício n° 264/2018/CVM/SRE/GER-1
(cópia anexa), comunicando o deferimento do pedido de registro da oferta pública de
aquisição de ações de emissão da CPFL Renováveis (“OPA”) em decorrência da
alienação indireta do seu controle acionário, em conformidade com o art. 254-A da Lei
nº 6.404/76 e com o Regulamento do Novo Mercado. Em razão do registro da OPA, a
Ofertante deverá publicar, até o dia de 22 de outubro de 2018, edital detalhando os
termos da referida oferta.
A CPFL Renováveis informará aos seus acionistas e ao mercado em geral quaisquer
desdobramentos relevantes que lhe sejam comunicados acerca do assunto objeto
deste Fato Relevante.

São Paulo, 11 de outubro de 2017.
Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Ofício nº 264/2018/CVM/SRE/GER-1
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2018.

Ao Senhor
Cleomar Parisi
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitshek nº 2.041 e 2.235 (bloco A), 24º andar
São Paulo – SP
CEP.: 04543-011
E-mail: cparisi@santander.com.br
E-mail (Ofertante): shenqinjing@stategrid.com.cn
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
E-mail
(Assessores
Jurídicos):
carlos.lobo@veirano.com.br

bruno.saraiva@bmal.com;

pca@bmalaw.com.br;

E-mail (CPFL Energias Renováveis S.A.): ri@cpflrenovaveis.com.br

Assunto: Registro de Oferta Pública de Aquisição de Ações CVM/SRE/OPA/ALI/2018/004 Processo CVM nº 19957.001656/2017-25

Prezado Senhor,

1. Com base na documentação constante do Processo CVM nº 19957.001656/2017-25,
comunicamos o deferimento do pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações
(“OPA”) por alienação de controle de CPFL Energias Renováveis (“Companhia”), com as
seguintes características:
a) Número do registro: CVM/SRE/OPA/ALI/2018/004;
b) Modalidade da Oferta: por alienação de controle;
c) Ofertante: State Grid Brazil Power Participações S.A.;

d) Ações Objeto da Oferta: até 243.602.472 ações ordinárias de emissão da Companhia;
e) Forma de Pagamento: R$ 14,60 por ação a ser pago 100% à vista, corrigido pela SELIC,
desde a data de fechamento da alienação de controle, isto é, 23/01/2017 (exclusive) até
a Data de Liquidação, nos termos do item 2.2 do Edital da Oferta;
f) Montante da Operação: R$ 3.556.596.091,20 (considerando a aquisição de todas as
ações objeto da OPA, mas sem considerar eventuais correções no preço das ações); e
g) Prazo para publicação do instrumento de OPA (“Edital”): até 22/10/2018.
2. Ademais, informamos que um exemplar da publicação do Edital da OPA deverá ser
encaminhado à CVM no prazo de 24 horas a contar de sua publicação. A versão em meio
eletrônico deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico ger-1@cvm.gov.br.
3. Por fim, solicitamos que a Companhia dê imediata publicidade sobre a concessão do
registro da OPA, utilizando a sua política de divulgação de informações.

Atenciosamente,
DOV RAWET
Superintendente de Registro de Valores Mobiliários

Documento assinado eletronicamente por Dov Rawet, Superintendente de Registro,
em 11/10/2018, às 18:31, 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
0615497 e o código CRC 117738CC.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0615497 and the
"Código CRC" 117738CC.

Referência: Processo nº 19957.001656/2017-25
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