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 29 de agosto de 2018.
DATA E HORÁRIO E LOCAL: 29 de agosto 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. Adrianne Frias, Secretária.
CONVOCAÇÃO: Realizada via correio eletrônico pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do
Parágrafo Segundo do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
PRESENÇA: Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Andre Dorf; Karin
Regina Luchesi; Futao Huang; Fernando Mano da Silva, William Schimidt Ogalha e José Roberto de 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
presentes decidiram aprovar, nos termos da Resolução de Diretoria nº065/2018 (“Resolução de Diretoria”):
(i) a participação da Companhia, por ela ou por suas controladas, no Leilão de Geração ANEEL A-6 003/2018, que
realizar-se-á no dia 31 de agosto de 2018 (“Leilão”), apresentando lances nos projetos descritos na Resolução de
Diretoria, bem como a comercialização da energia gerada por referidos projetos por meio da participação no
Leilão ou por meio da venda de energia no mercado livre, podendo a Diretoria Executiva tomar todas as
medidas necessárias para participação no Leilão ou para venda no mercado livre, conforme o caso, tudo nos
termos das condições descritas na Resolução de Diretoria.
(ii) a venda de parte da energia gerada pelo projeto indicado na Resolução de Diretoria no mercado livre, para a
CPFL Comercialização Brasil S.A. (“CPFL Brasil”), considerando os termos da Proposta Firme recebida no
processo de seleção conduzido pela Companhia, observando as condições descritas na Resolução de Diretoria.
(iii) a validação dos resultados do Leilão e/ou da venda de energia no mercado livre, em caso de sucesso em
qualquer um dos projetos mencionados na Resolução de Diretoria, já concedendo autorização prévia para a
Diretoria Executiva da Companhia, por ela ou suas controladas, tomar outras medidas para o cumprimento das
obrigações contraídas no Leilão e/ou relacionadas à venda de energia no mercado livre, obrigações estas
contidas no Aviso de Convocação do Leilão, Manual de Instruções e/ou na Proposta Comercial, incluindo, mas
não se limitando a:
a)
b)
c)

Pagamento de sinal, se necessário, ou qualquer outra garantia equivalente;
Contratação de depósito de Garantia de Fiel Cumprimento;
Assinatura de contrato com fornecedores com valor limitado ao investimento máximo definido

acima;
d)
Contratações de empréstimos-ponte e financiamentos; e
e)
Concretização dos contratos de compra e venda de energia, seja no mercado regulado e/ou no
mercado livre.

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; Karin Regina Luchesi; Futao Huang; Fernando Mano da Silva,
William Schimidt Ogalha e José Roberto de Mattos Curan.
MESA: Sr. Andre Dorf, Presidente; e Sra. Adrianne Frias, Secretária.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em Livro Próprio.

São Paulo, 29 de agosto de 2018.

Adrianne Frias
Secretária

