CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ sob o nº 08.439.659/0001-50 e NIRE 35.300.335.813

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam

convocados

os

Srs.

acionistas

da

CPFL

Energias

Renováveis

S.A.

(“Companhia”), na forma prevista no Art. 124 da Lei das S.A., para se reunirem na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a ser realizada no dia 27 de
abril de 2017, às 10h00, na sede social da Companhia, situada na Av. Dr. Cardoso
de Melo, n° 1.184, 7º andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Em Assembleia Geral Ordinária
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras da Companhia e parecer dos auditores independentes relativos ao
exercício social encerrado em 31/12/2016;
(ii) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em
31/12/2016, com a dedução de parte do prejuízo acumulado da realização do ajuste
de avaliação patrimonial e utilização de parte da reserva de capital para absorção do
saldo restante do prejuízo acumulado e do exercício findo em 31 de dezembro de
2015, não permanecendo saldo em Prejuízos Acumulados;
(iii) definição do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia e respectivos suplentes em
razão do vencimento do mandato dos atuais Conselheiros de Administração na data
de realização da AGOE;
(iv) eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; e
(v) fixação da remuneração global da administração e dos membros do Conselho
Fiscal.

Em Assembleia Geral Extraordinária
(i) alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme Proposta da Administração:
(a) alterar a redação do caput do artigo 5º para refletir o aumento de capital com a
emissão de novas ações aprovado pelo Conselho de Administração em decorrência
do exercício do programa de stock options; (b) alterar a redação das alíneas (m), (o)
e (p) do artigo 18 para atualizar os valores de alçada, conforme dispõe o artigo 47
do Estatuto Social; (c) alterar a redação da alínea (v) do artigo 18 para atualizar os
valores de alçada, conforme dispõe o artigo 47 do Estatuto Social e prever a
competência do Conselho de Administração para aprovar a constituição de garantias
que não envolvam ativos fixos; (d) alterar a redação do caput do artigo 19 para
estabelecer que a Diretoria será composta por até sete membros e para incluir o novo
cargo de Vice Diretor Presidente; (e) alterar a alínea (a) do parágrafo único do artigo
19 para ajuste na referência cruzada; (f) alterar a alínea (b) do parágrafo único do
artigo 19 para incluir a definição das competências do Vice Diretor Presidente; (g)
alterar o caput do artigo 21 para prever a competência do Conselho de Administração
para indicar o substituto ao Diretor Presidente em sua vacância; (h) alterar o
parágrafo 1º do artigo 21 para prever a competência do Presidente do Conselho de
Administração de indicar o substituto temporário ao Diretor Presidente; (i) alterar o
artigo 26 para prever que o Conselho Fiscal será composto por 3 membros; e (j)
alterar o artigo 47 para incluir a data de atualização dos valores de alçada
estabelecidos no artigo 18 do Estatuto Social; e
(ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia.
INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Poderão participar da AGOE os acionistas titulares das ações ordinárias de emissão
da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que o nome
de tal acionista esteja registrado no Livro de Registro de Ações Escriturais da
instituição financeira depositária das ações – Itaú Corretora de Valores S.A. Os
acionistas deverão, nos termos do Art. 126 da Lei das S.A., observar os seguintes
procedimentos:
(a) a Companhia solicita aos acionistas que desejarem ser representados por
procurador o depósito do instrumento de mandato e dos documentos necessários,
em até 48 horas antes do horário marcado para a realização da AGOE, em
conformidade com o Parágrafo Primeiro do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia,
para agilização dos procedimentos necessários à sua identificação. Os acionistas que

comparecerem à AGOE munidos dos documentos exigidos poderão participar e votar,
ainda que tenham deixado de depositá-los previamente; e
(b) antes do início da Assembleia: (i) no caso de acionistas pessoas físicas documento de identificação; (ii) no caso de acionista pessoa jurídica - documento de
identificação do representante legal do acionista, devidamente acompanhado de
cópia autenticada ou original do seu ato constitutivo, bem como da documentação
de representação societária identificando o representante legal da pessoa jurídica
(ata de eleição de diretoria); e (iii) no caso de acionista constituído sob a forma de
Fundo de Investimento - documento de identidade do representante legal do
administrador do Fundo de Investimento (ou do gestor do Fundo de Investimento,
conforme o caso), acompanhado de cópia autenticada ou original do Regulamento do
Fundo e do Estatuto Social ou Contrato Social do seu administrador (ou gestor,
conforme o caso), juntamente com ata de eleição do representante legal.
2. Nos termos do Artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM
nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário
à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).
3. Todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGOE,
conforme previsto no Art. 6º, da Instrução CVM nº. 481/09, encontram-se à
disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia e no seu website
(www.cpflrenovaveis.com.br/ri), bem como no website da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
São Paulo, 27 de março de 2017.

Andre Dorf
Presidente do Conselho de Administração

