CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
NIRE 3530033581-3 – CVM 20540
CNPJ/MF nº 08.439.659/0001-50
AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL POR SUBSCRIÇÃO PRIVADA DELIBERADO PELO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
A CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) (“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovado aumento do
capital social da Companhia dentro do limite do seu capital autorizado, para subscrição privada mediante
emissão de novas ações ordinárias escriturais, e vem, desta forma, nos termos e para os fins do artigo
30, inciso XXXII da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”),
do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e da Instrução CVM nº
358, de 3 de janeiro de 2002 (“ICVM 358”), comunicar as seguintes informações do referido aumento de
capital:

1.

O emissor deve divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo capital social, e se o

aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em
ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de
lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações.
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, aprovou, dentro do limite
do capital autorizado, o aumento do capital social da Companhia, no valor mínimo de R$ 300.000.000,00
(trezentos milhões) (“Valor Mínimo”) e valor máximo de R$ 300.173.299,36 (trezentos milhões, cento e
setenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) havendo, portanto,
possibilidade de homologação parcial, desde que atingido o Valor Mínimo.
O aumento do capital social será realizado mediante a emissão de novas ações ordinárias para
subscrição privada, sendo todas ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
Caso todas as ações do aumento de capital sejam subscritas, o capital social da Companhia passará de
R$ 3.398.048.049,16 (três bilhões, trezentos e noventa e oito milhões, quarenta e oito mil, quarenta e
nove reais e dezesseis centavos), dividido em 503.811.479 (quinhentos e três milhões, oitocentas e onze
mil, quatrocentas e oitenta e nove) ações ordinárias escriturais, sem valor nominal, para
R$ 3.698.221.348,54 (três bilhões, seiscentos e noventa e oito milhões, duzentos e vinte e um mil,
trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), dividido em 521.324.517 (quinhentos e
vinte um milhões, trezentas e vinte e quatro mil, quinhentas e dezessete) ações ordinárias escriturais,
sem valor nominal.

2.

O emissor deve explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas

consequências jurídicas e econômicas.

O aumento do capital social tem por objetivo capitalizar o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
(AFAC) realizado pela acionista CPFL Geração S.A., efetivado com o fim de reforçar a posição financeira
da Companhia. Ainda, o referido aumento de capital objetiva fazer frente aos investimentos de adequação
de planta e melhoria de performance operacional da Companhia. Os eventuais recursos oriundos do
aumento de capital em valor superior ao Valor Mínimo, em razão da subscrição por parte dos minoritários
da Companhia, serão destinados ao reforço do caixa da Companhia.
Exceto pelas consequências jurídicas usuais decorrentes de um aumento de capital, a administração da
Companhia não vislumbra outras consequências jurídicas. O aumento de capital poderá levar à diluição
dos atuais acionistas da Companhia que optem por não exercer seu direito de preferência para a
subscrição das ações emitidas, conforme indicado no item 4, alíneas (g) e (m), abaixo.

3.

O emissor deve fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável.

Não aplicável, uma vez que o aumento de capital foi deliberado pelo Conselho de Administração da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, não incidindo a hipótese do artigo 163, III, da Lei das
S.A.

4.

Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações, o emissor deve:
(a) descrever a destinação dos recursos:
O aumento do capital social tem por objetivo capitalizar o Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital (AFAC) realizado pela acionista CPFL Geração S.A., efetivado com o fim de reforçar a
posição financeira da Companhia, bem como fazer frente aos investimentos de adequação de
planta e melhoria de performance operacional. Os eventuais recursos oriundos do aumento de
capital em valor superior ao Valor Mínimo, em razão da subscrição por parte dos minoritários da
Companhia, serão destinados ao reforço do caixa da Companhia.
(b) informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe:
No âmbito do aumento de capital, serão emitidas, no mínimo, 17.502.917 (dezessete milhões,
quinhentas e duas mil, novecentas e dezessete), e, no máximo, 17.513.028 (dezessete milhões,
quinhentas e treze mil e vinte e oito) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
(c) descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas:
As ações subscritas no aumento de capital em questão serão idênticas às demais ações
ordinárias de emissão da Companhia já existentes, e conferirão aos seus titulares os mesmos
direitos atualmente existentes, incluindo o direito de participar, de forma integral, de dividendos
e juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir de sua
emissão.

(d) informar se as partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que
tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento de capital, especificando os
respectivos montantes, quando esses montantes já forem conhecidos:
A acionista CPFL Geração S.A. comprometeu-se a utilizar seu crédito no valor de
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) decorrente do AFAC para subscrever as ações
a que fará jus por meio do exercício do seu direito de preferência a serem emitidas no contexto
do aumento de capital.
(e) informar o preço de emissão das novas ações:
O preço de emissão por ação é de R$ 17,14 (“Preço de Emissão”), fixado nos termos do inciso
III do § 1º do artigo 170 da Lei das S.A., isto é, sem diluição injustificada para os atuais acionistas
da Companhia. Maiores informações sobre o critério de cálculo do preço de ações no âmbito do
aumento de capital encontram-se descritas no item 4 (h) abaixo.
(f) informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor
nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital:
As ações de emissão da Companhia não possuem valor nominal.
A totalidade do Preço de Emissão será destinada ao capital social da Companhia. Nenhum valor
será utilizado para a formação da reserva de capital social da Companhia.
(g) fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital,
sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento:
A administração da Companhia acredita que o aumento de capital permitirá à Companhia reforçar
a sua posição financeira, bem como fazer frente aos investimentos de adequação de planta e
melhoria de performance operacional.
Tendo em vista que será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência nos
termos do artigo 171, § 2º, da Lei das S.A., não haverá diluição dos acionistas que subscreverem
todas as ações a que têm direito. Somente terá a participação diluída o acionista que optar por
não exercer o seu direito de preferência ou exercê-lo parcialmente. O percentual indicativo da
diluição potencial resultante do aumento de capital está indicado no item (m) abaixo.
(h) informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente,
os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha:
O Preço de Emissão foi calculado com base na atualização do valor do preço de aquisição das
ações no âmbito da Oferta Pública de Aquisição de Ações da Companhia realizada em 26 de
novembro de 2018 (“OPA”), que no entendimento da administração da Companhia representa a
mais recente e adequada avaliação econômica da Companhia. O preço de aquisição pago no
âmbito da OPA foi de R$ 14,60 (quatorze reais e sessenta centavos) e sua atualização se deu

pela variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (“Taxa Selic”),
calculada pro rata temporis desde a data de liquidação da OPA, no dia 29 de novembro de 2018,
até 8 de março de 2019.
(i) caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de
mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado:
Não aplicável.
(j) fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de
emissão:
O edital da OPA e o laudo de avaliação encontram-se disponíveis para consulta nos seguintes
endereços eletrônicos:
Edital da OPA:
http://www.cpflrenovaveis.com.br/ri, nessa página, na parte superior da tela, na guia
“Documentos CVM”, clicar em “Outro Documentos”, selecionar o ano de “2018” e em seguida
selecionar o item do Edital; e
www.cvm.gov.br, nessa página, clicar em “Acesso Rápido”, clique em “Consulta - Companhias Demonstrações, ITR, DFP, DF, Balanço, Fato Relevante” digitar “CPFL Energias Renováveis
S.A.”, posteriormente clicar em “CPFL Energias Renováveis S.A.”, clicar em “OPA – Edital de
Oferta Pública de Ações”, e, finalmente, clicar no Edital.
Laudo de Avaliação:
http://www.cpflrenovaveis.com.br/ri, nessa página, na parte superior da tela, na guia
“Documentos CVM”, clicar em “Outro Documentos”, selecionar o ano de “2018” e em seguida
selecionar o item do Laudo de Avaliação; e
www.cvm.gov.br, nessa página, clicar em “Acesso Rápido”, clique em “Consulta - Companhias Demonstrações, ITR, DFP, DF, Balanço, Fato Relevante” digitar “CPFL Energias Renováveis
S.A.”, posteriormente clicar em “CPFL Energias Renováveis S.A.”, clicar em “Dados EconômicoFinanceiros”, e, finalmente, clicar no Laudo de Avaliação.
(k) informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da Companhia nos
mercados em que são negociadas, identificando:


cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos:

Cotação (em R$)
Mínima
Média

2016
10,50
11,66

2017
11,34
12,78

2018
12,51
15,76

Máxima

12,99

14,50

16,99

Fonte: Bloomberg. Considera valores de fechamento de pregão.



cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos:

2017
Cotação
(em R$)
Mínima
Média
Máxima

1T17

2T17

3T17

4T17

1T18

2018
2T18
3T18

4T18

11,34
12,01
12,31

12,16
12,46
12,89

12,70
12,99
13,39

13,00
13,70
14,50

13,55
14,88
16,41

14,90
16,11
16,69

12,51
15,70
16,99

15,70
16,31
16,60

Fonte: Bloomberg. Considera valores de fechamento de pregão.



cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses:

Cotação
(em R$)
Mínima
Média
Máxima

JANEIRO

DEZEMBRO

NOVEMBRO

OUTUBRO

SETEMBRO

AGOSTO

14,32
15,35
16,60

12,51
14,32
16,15

14,29
16,04
16,99

16,35
16,63
16,74

16,35
16,54
16,60

16,04
16,34
16,55

Fonte: Bloomberg. Considera valores de fechamento de pregão.



cotação média nos últimos 90 (noventa) dias:
R$ 15,38

(l) informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos
3 (três) anos:
#
1.
2.

Data do Aumento de
Capital
4.8.2016
19.10.2018

Órgão que deliberou o
aumento
Conselho de Administração
Conselho de Administração

Preço de emissão
das ações
R$ 9,94
R$ 15,59

(m) apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão:
Como os acionistas serão titulares de direito de preferência na subscrição das novas ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, caso exerçam a integralidade de seus
respectivos direitos de preferência, não haverá diluição dos acionistas.
Entretanto, na eventualidade do acionista não exercer seu direito de preferência na subscrição
das novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, o percentual de diluição
potencial resultante do Valor Mínimo será de 3,357459%. No caso de as ações do Aumento de
Capital serem subscritas na sua totalidade o percentual de diluição será de 3,359333%.
(n) informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações
emitidas:

Será concedido a todos que constarem como acionistas da Companhia no encerramento do
pregão de 27 de março de 2019, o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de
preferência, iniciando-se em 28 de março de 2019 e terminando em 29 de abril de 2019
(inclusive). A partir de, e inclusive, o dia 28 de março de 2019, as ações da Companhia serão
negociadas ex-direito à subscrição das ações emitidas em decorrência do aumento de capital.
As ações subscritas no âmbito do aumento de capital em razão do exercício do direito de
preferência deverão ser integralizadas à vista, no momento da subscrição, em moeda corrente
nacional, observadas as regras e procedimentos próprios do Itaú Unibanco S.A. (“Agente
Escriturador”), na qualidade de instituição escrituradora das ações ordinárias de emissão da
Companhia.
(o) informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações
emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito:
Nos termos do artigo 171 da Lei das S.A., cada ação ordinária existente dará ao seu titular o
direito de subscrever até 0,0347610731 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal a serem emitidas.
Os acionistas poderão exercer o direito de preferência na subscrição das novas ações a serem
emitidas, no período de 28 de março de 2019 e terminando em 29 de abril de 2019 (inclusive).
Observados os procedimentos estabelecidos pelo Agente Escriturador, responsável pela
escrituração das ações de emissão da Companhia e pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
os acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei das S.A., terão direito de preferência
de subscrição de novas ações, na proporção do percentual de cada acionista. As frações de
ações decorrentes do exercício do direito de preferência serão desconsideradas.
Nos termos do artigo 171, § 6º, da Lei das S.A., os acionistas poderão ceder livremente seus
direitos de preferência. Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia escrituradas
no Agente Escriturador que desejarem ceder os seus direitos de preferência à subscrição (que
incluem o direito à subscrição de sobras), poderão fazê-lo através das agências do Agente
Escriturador indicadas abaixo. Os acionistas cujas ações estiverem custodiadas na B3 deverão
procurar seus agentes de custódia.
Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia escrituradas no Agente
Escriturador que desejarem exercer seu direito de preferência na subscrição das novas ações
deverão dirigir-se, dentro do período de subscrição acima informado, para os seguintes
endereços do Agente Escriturador:
Rio de Janeiro (RJ):
Av. Almirante Barroso, 52- 2º andar – Centro
Rio de Janeiro - RJ
São Paulo (SP):
Rua Boa Vista, 176 – 1º Subsolo – Centro
São Paulo - SP

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações:
Itaú Unibanco S.A.
Superintendência de Operações Previdência Garantia e Escrituração
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas
0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h
Adicionalmente, tais acionistas com ações escrituradas no Agente Escriturador devem apresentar
os seguintes documentos:

(i)

Pessoa Física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de endereço e comprovante
de renda;

(ii)

Pessoa Jurídica: Estatuto social e ata de eleição da atual diretoria ou contrato social
consolidado, em vigor; CNPJ; documentação societária outorgando poderes de
representação; e Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência de seus
representantes.

Os acionistas titulares de ações depositadas na Central Depositária da B3 (“Central Depositária”)
deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia e de acordo com
as regras estipuladas pela própria Central Depositária, obedecidos os prazos e condições deste
aviso. A celebração do boletim de subscrição representará manifestação de vontade irrevogável
e irretratável por parte do respectivo acionista.
Por fim, transcorrido o prazo para o exercício do direito de preferência, a Companhia divulgará
um novo Aviso aos Acionistas para convocar os acionistas que tenham exercido o direito de
preferência e expressamente solicitado eventuais sobras no boletim de subscrição, para que
subscrevem as sobras a que fizerem jus. As eventuais sobras serão rateadas entre os acionistas
que houverem manifestado no boletim de subscrição intenção de participar das mesmas,
proporcionalmente à respectiva subscrição no aumento de capital.
(p) informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras:
Caso não haja subscrição da totalidade das ações do aumento de capital após o término do prazo
para o exercício do direito de preferência, nos termos do item 4(n) acima, a Companhia
promoverá uma rodada de rateio de eventuais sobras, nos termos do disposto no artigo 171, §
7º, alínea “b”, da Lei das S.A. Em eventual rateio de sobras, os acionistas que manifestarem
interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição poderão subscrever as sobra rateadas,
mediante a assinatura de novo boletim de subscrição, observado que as sobras deverão ser
rateadas proporcionalmente ao número de ações que tais acionistas tiverem subscrito no
exercício dos seus respectivos direitos de preferência. As sobras subscritas também deverão ser
integralizadas no ato da subscrição, em moeda corrente nacional.
Na hipótese de ainda haver sobras das novas ações após a rodada de rateio, a Companhia não
realizará leilão das sobras e, desde que o montante subscrito e integralizado atinja o Valor

Mínimo, homologará parcialmente o Aumento de Capital com o cancelamento das sobras, uma
vez que a administração da Companhia entende que a finalidade do Aumento do Capital terá
sido atingida ainda que o Aumento de Capital não tenha sido integralmente subscrito.
Para esse efeito, informamos que os controladores da Companhia se comprometeram a
subscrever e integralizar o Valor Mínimo.
(q) descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso haja
previsão de homologação parcial do aumento de capital:
Será admitida a homologação parcial do aumento de capital desde que atingido, pelo menos, o
Valor Mínimo, o que corresponde à quantidade total de ações que os controladores da
Companhia terão direito, e se comprometeram a subscrever nesse aumento de capital. Nesse
caso, o Conselho de Administração fará a homologação parcial do aumento de capital, com
cancelamento das ações remanescentes.
Na hipótese de homologação parcial do aumento de capital, será assegurado aos subscritores o
direito de reverem sua decisão de investimento, condicionando, no ato da subscrição e inserindo
a informação correspondente no Boletim de Subscrição, a subscrição das ações à subscrição
máxima do aumento de capital ou à subscrição de parte das ações originalmente emitidas, em
quantidade não inferior à subscrição mínima. Nessa última hipótese, o subscritor deverá indicar
no Boletim de Subscrição se desejará exercer seu direito de preferência sobre a totalidade das
ações objeto do aumento de capital ou sobre quantidade equivalente à proporção entre o número
de ações efetivamente subscritas e o número máximo de ações objeto do aumento de capital.
Na falta de manifestação expressa, presumir-se-á que o subscritor tem interesse no recebimento
da totalidade das ações por ele subscritas.
Ainda, no caso de colocação parcial das ações objeto do aumento do capital social, além da
indicação no Boletim de Subscrição da intenção de condicionar a sua subscrição à subscrição
máxima ou mínima do aumento de capital, não será concedido ao acionista prazo adicional para
retratação, ou seja, não será concedido outro prazo para a revisão de investimento, já que esta
decisão de revisão do investimento deverá ter sido tomada diretamente no ato de subscrição por
meio da informação correspondente no Boletim de Subscrição.
Os acionistas da Companhia e/ou os cessionários de direitos de preferência para subscrição de
novas ações que condicionarem sua participação no aumento de capital por conta da
homologação parcial, receberão de volta os valores por ele(s) pagos, sem juros ou correção
monetária, sem reembolso ou dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
incidentes, devendo, para tanto, indicar no Boletim de Subscrição os seguintes dados para que
a Companhia possa devolver os valores excedentes (que será o valor total pago pelo subscritor,
reduzido pelo montante necessário para que apenas mantenha sua participação proporcional no
capital social da Companhia): o banco, a agência, a conta corrente, se nome ou denominação
social, seu CPF ou CNPJ, seu endereço e telefone.

(r) caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado em bens: (a)
apresentar descrição completa dos bens; (b) esclarecer qual a relação entre os bens
incorporados ao patrimônio da companhia e o seu objeto social; e (c) fornecer cópia do
laudo de avaliação dos bens, caso esteja disponível:
Não aplicável.

5.

Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas, o emissor

deve: (a) informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou
distribuição de novas ações entre os acionistas; (b) informar se a capitalização de lucros ou
reservas será efetivada com ou sem modificação do número de ações, nas companhias com ações
sem valor nominal; (c) em caso de distribuição de novas ações: (i) informar o número de ações
emitidas de cada espécie e classe; (ii) informar o percentual que os acionistas receberão em
ações; (iii) descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas;
(iv) informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os acionistas
possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995; e (v) informar o tratamento
das frações, se for o caso; (d) informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976;
e (e) informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 4 acima, quando cabível.
Não aplicável.

6.

Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros títulos de dívida

em ações ou por exercício de bônus de subscrição, o emissor deve: (a) informar o número de
ações emitidas de cada espécie e classe; e (b) descrever os direitos, vantagens e restrições
atribuídos às ações a serem emitidas.
Não aplicável.

7.

O disposto nos itens 1 a 6 deste documento não se aplica aos aumentos de capital

decorrentes de planos de opções, caso em que o emissor deve informar: (a) data da assembleia
geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado; (b) valor do aumento de capital e do
novo capital social; (c) número de ações emitidas de cada espécies e classe; (d) preço de emissão
das novas ações; (e) cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos
mercados em que são negociadas, identificando: (i) cotação mínima, média e máxima de cada
ano, nos últimos 3 (três) anos; (ii) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos
2 (dois) anos; (iii) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 meses; e (iv)
cotação média nos últimos 90 (noventa) dias; e (f) percentual de diluição potencial resultante da
emissão.
Não aplicável.
***
Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos sobre os procedimentos poderão ser direcionadas para o
seguinte endereço eletrônico: ri@cpflrenovaveis.com.br

São Paulo, SP, 22 de março de 2019.

Alessandro Gregori Filho
Diretor de Relações com Investidores

