CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
NIRE 3530033581-3 – CVM 20540
CNPJ/MF nº 08.439.659/0001-50
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 06 de março de 2018.
DATA E HORÁRIO E LOCAL: 06 de março de 2018, às 10:00 horas, na sede social da CPFL Energias Renováveis S.A. (a
“Companhia”), localizada na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-004, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.
MESA: Sr. Andre Dorf, Presidente; e Sra. Eliana de Faria Frazão, Secretária.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, nos termos do Artigo 18, §5º, do Estatuto Social da Companhia.
PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração, a saber: Srs Andre Dorf; Gustavo Estrella; Eduardo dos Santos
Soares; Karin Regina Luchesi; Futao Huang; Marcelo Antonio Gonçalves Souza; Oderval Esteves Duarte Filho; William
Schmidt Ogalha e José Roberto Mattos Curan.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes.
Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de
manifestações e dissidências, que, caso apresentadas, ficarão arquivadas na sede da Companhia. Após a análise e
discussão da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros de Administração decidiram, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições, aprovar a contratação de um financiamento de longo prazo pela SPE Boa Vista 2
Energia S.A. (“SPE Boa Vista 2”), empresa controlada pela Companhia, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, destinado à implantação da PCH Boa Vista 2 (“Projeto”), no valor total de até
R$144.500.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), de acordo com todos os termos e
condições constantes da Decisão de Diretoria do BNDES, Decisão Dir. nº 764/2017, realizada em 27 de dezembro de
2017, e que será formalizada mediante a assinatura de Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito,
bem como dos demais contratos relacionados (“Contrato de Financiamento”), entre a SPE Boa Vista 2 e o BNDES, com
interveniência de sua controladora CPFL Renováveis, nas seguintes bases gerais: (a) Valor: até R$144.500.000,00
(cento e quarenta e quatro milhões e quinhentos mil reais); (b) Prazos de Amortização: de 15 de dezembro de 2019
até 15 de novembro de 2039, sendo as prestações mensais e sucessivas, nos termos a serem estabelecidos no
Contrato de Financiamento.
Os Conselheiros de Administração aprovaram ainda, por unanimidade e sem qualquer restrição, a prestação,
contratação e/ou formalização das seguintes garantias pela SPE Boa Vista 2 e/ou pela Companhia: (a) o penhor da
totalidade das ações atuais e futuramente detidas pela CPFL Renováveis, de emissão da SPE Boa Vista 2, e quaisquer
outras ações representativas do capital social da SPE Boa Vista 2, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de
qualquer modo emitidas pela mesma empresa, bem como dividendos, rendimentos e demais direitos creditórios
decorrentes da titularidade das ações; (b) a cessão fiduciária dos direitos emergentes provenientes da Portaria nº
502, de 06 de novembro de 2015, expedida pelo Ministério de Minas e Energias (MME), bem como eventuais
Resoluções e/ou Despachos e/ou Portarias da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL ou do Ministério de
Minas e Energias (MME) que venham a ser emitidos, incluídas as suas subsequentes alterações; (c) a cessão fiduciária
da totalidade dos direitos creditórios provenientes dos Contratos de Compra e Venda de Energia em Ambiente
Regulado (CCEARs), na forma do 21º Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“Leilão
A-5”), bem como de quaisquer outros contratos de compra e venda de energia que vierem a ser firmados pela SPE
Boa Vista 2 no ambiente livre ou no ambiente de contratação regulado; (d) a cessão fiduciária da totalidade dos
direitos creditórios provenientes de quaisquer outros direitos e/ou receitas que sejam decorrentes do Projeto,
inclusive aqueles relativos a operações no mercado de curto prazo e/ou operações em teste; (e) a cessão fiduciária da

totalidade dos créditos que venham a ser depositados na Conta Centralizadora e na Conta Reserva do Serviço da
Dívida, nos termos e condições estabelecidos no Contrato de Financiamento; e (f) contratação de garantia
fidejussória, na modalidade fiança, em favor do BNDES a ser contratada pela CPFL Renováveis ou SPE Boa Vista 2
mediante carta(s) de fiança a ser(em) prestada(s) por instituições financeiras, no prazo mínimo de 2 (dois) anos, no
valor correspondente a 100% do valor do Contrato de Financiamento até a conclusão física e financeira do Projeto. A
garantia bancária terá a garantia corporativa da CPFL Energias Renováveis S.A.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.
CONSELHEIROS PRESENTES: Srs Andre Dorf; Gustavo Estrella; Eduardo dos Santos Soares; Karin Regina Luchesi; Futao
Huang; Marcelo Antonio Gonçalves Souza; Oderval Esteves Duarte Filho; William Schmidt Ogalha e José Roberto
Mattos Curan.
MESA: Presidente: Sr. Andre Dorf; Secretária: Sra. Eliana de Faria Frazão.

São Paulo, 06 de março de 2018.

Eliana de Faria Frazão
Secretária

