ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
06 DE NOVEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: 6 de novembro de 2018, às 09h00min, na sede social da CPFL Energias Renováveis S.A.
(“CPFL Renováveis” ou “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.
CONVOCAÇÃO: Realizada via correio eletrônico pelo Vice Presidente do Conselho de Administração, nos termos
do Parágrafo Segundo do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Srs. Andre Dorf;
Gustavo Estrella, Fernando Mano da Silva; Karin Regina Luchesi, que participou por videoconferência; Chen
Xinjian; Marcelo Antonio Gonçalves Souza; Oderval Duarte; William Schmidit Ogalha; e José Roberto de Mattos
Curan.
MESA: Sr. Andre Dorf, Presidente; e Sra. Erika Cristiane Diogo Patara, Secretária.
ORDEM DO DIA: Analisar, discutir e deliberar, em atendimento ao art. 18, alínea (ac) do Estatuto Social da
Companhia e do art. 21 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a emissão
de parecer prévio a respeito da oferta pública de aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão
da CPFL Renováveis em circulação no mercado (“Oferta”), formulada pela State Grid Brazil Power Participações
S.A. em virtude da alienação indireta do controle acionário da Companhia, nos termos do art. 35 do Estatuto
Social da Companhia, do item 8.1 do Regulamento do Novo Mercado da B3 então vigente e do art. 254-A da Lei
nº 6.404/76, de acordo com o edital da Oferta, publicado em 22 de outubro de 2018 no jornal Valor Econômico
(“Edital”).
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os membros do Conselho deliberaram, preliminarmente, a lavratura desta ata na
forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que acompanham a
presente ata como anexo e ficarão arquivadas na sede da Companhia, e a aprovação de sua publicação, sob a
forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos conselheiros.
Em seguida, e tendo em vista que, (i) conforme divulgado por meio de aviso de Fato Relevante em 11 de outubro
de 2018, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) deferiu, naquela data, o registro da Oferta; e (ii) o Edital
foi publicado na edição do dia 22 de outubro de 2018 do jornal Valor Econômico, tendo sido disponibilizado, na
mesma data, nos websites da Companhia, da CVM e da B3 e das instituições financeiras Banco Santander (Brasil)
S.A. e Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., o Conselho, após examinar e debater a matéria
constante da Ordem do Dia, deliberou, por maioria de votos, aprovar a emissão do parecer constante do
Anexo I à presente ata, manifestando-se favoravelmente à aceitação da Oferta pelos acionistas, tendo recebido

manifestações de voto: (i) do Conselheiro José Roberto de Mattos Curan, constante do Anexo II à presente ata,
aprovando o parecer, mas tecendo considerações adicionais; (ii) dos Conselheiros Marcelo Antonio Gonçalves
Souza e William Schmidit Ogalha, constante do Anexo III à presente ata, discordando parcialmente do parecer,
mas se manifestando favoravelmente à aceitação da Oferta pelos acionistas; e (iii) do Conselheiro Oderval
Duarte, constante do Anexo IV à presente ata, com objeções ao parecer, e se manifestando contrariamente à
aceitação da Oferta pelos acionistas.
ENCERRAMENTO: Foi aprovada, por unanimidade, a publicação de extrato da presente ata, com a omissão das
assinaturas dos conselheiros. 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, Fernando Mano da Silva; Karin Regina Luchesi;
Chen Xinjian; Marcelo Antonio Gonçalves Souza; Oderval Duarte; William Schmidit Ogalha; e José Roberto de
Mattos Curan.
MESA: Presidente: Sr. Andre Dorf; Secretária: Sra. Erika Cristiane Diogo Patara.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em Livro Próprio.
São Paulo, 06 de novembro de 2018.

Erika Cristiane Diogo Patara
Secretária

ANEXO I
PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Sobre a oferta pública obrigatória de aquisição de ações ordinárias lançada
por State Grid Brazil Power Participações S.A.
Em cumprimento ao disposto no art. 21 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente) e no artigo 18, alínea
(ac), do Estatuto Social da CPFL Energias Renováveis S.A. (“CPFL Renováveis” ou “Companhia”), o Conselho
de Administração apresenta seu parecer a respeito da oferta pública de aquisição de até a totalidade das
ações ordinárias de emissão da CPFL Renováveis em circulação no mercado (“Oferta”), formulada pela
State Grid Brazil Power Participações S.A. (“Ofertante” ou “State Grid Brazil”) em decorrência da alienação
indireta do controle da Companhia, com intermediação do Banco Santander (Brasil) S.A. e do Bank of
America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., de acordo com o disposto no edital da Oferta, publicado em
22 de outubro de 2018 no jornal Valor Econômico (“Edital”), e em atendimento ao disposto no artigo 254A da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), no artigo 29 da Instrução CVM nº 361/02, no artigo 35 do Estatuto
Social da CPFL Renováveis e no item 8.1 do regulamento do Novo Mercado vigente à época da transação.
Todos os documentos relacionados à Oferta foram disponibilizados nos websites da Companhia
(http://ri.cpflrenovaveis.com.br/), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), e da
B3

S.A.

–

Brasil,

Bolsa,

Balcão

(www.b3.com.br),

do

Banco

Santander

(Brasil)

S.A.

(https://www.santander.com.br/br/pessoa-juridica/corporate-finance/ofertas-em-andamento) e do Bank
of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (http://www.merrilllynch-brasil.com.br/).
I.

A OFERTA E OS FATOS QUE ANTECEDERAM ESTE PARECER

(i)
1.

Alienação do controle e ingresso da State Grid Brazil na Companhia

Conforme divulgado ao mercado nos avisos de Fato Relevante da CPFL Renováveis de 01 de julho

e 02 de setembro de 2016, a Camargo Corrêa S.A. (“CCSA”), então acionista integrante do bloco de
controle da CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”), acionista controladora indireta da Companhia, aceitou uma
proposta da State Grid International Development Limited, acionista controladora da State Grid Brazil,
para aquisição da totalidade de sua participação societária vinculada ao bloco de controle da CPFL Energia
(“Transação”).
2.

A Transação envolvia a aquisição (i) indireta de 234.086.204 (duzentas e trinta e quatro milhões,

oitenta e seis mil, duzentas e quatro) ações e (ii) direta de 5.869.876 (cinco milhões, oitocentas e sessenta

e nove mil, oitocentas e setenta e seis) ações de emissão da CPFL Energia detidas pela CCSA, todas pelo
preço de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ação, sujeito a certos ajustes, a saber: (a) o acréscimo de
aproximadamente R$ 0,001879503, por dia, a partir de 1º de janeiro de 2016 (inclusive) até a data do
fechamento da Transação, inclusive; e (b) a subtração de qualquer montante por ação distribuído pela
CPFL Energia a seus acionistas a título de dividendos ou outros proventos em dinheiro a partir de 1º de
janeiro de 2016 e até o fechamento da Transação (exceto pelo dividendo em dinheiro declarado em 29 de
abril de 2016).
3.

A Transação também estabelecia um valor determinado para as ações de emissão da CPFL

Renováveis detidas indiretamente pela CPFL Energia de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos) por ação,
atribuindo, assim, um valor total de aproximadamente R$ 3,17 bilhões (três vírgula dezessete bilhões de
reais) à participação acionária de 51,6% (cinquenta e um vírgula seis por cento) do capital social da
Companhia detida indiretamente pela CPFL Energia.
4.

Além disso, a CCSA informara que a conclusão da Transação estava sujeita à satisfação de

determinadas condições, incluindo a obtenção das devidas aprovações pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE e pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e que aos demais
integrantes do bloco de controle da CPFL Energia seria assegurada a possibilidade de exercerem (i) seu
direito de preferência para aquisição das ações objeto da Transação; ou (ii) seu direito de vender em
conjunto com a CCSA e sua subsidiária as ações de emissão da CPFL Energia de sua titularidade vinculadas
ao bloco de controle.
5.

Em 22 de setembro de 2016, a Companhia divulgou aviso de Fato Relevante comunicando o teor

da decisão do Superintendente Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE no sentido
de aprovar a Transação e a oferta pública de aquisição de ações que dela decorreria, e, em 22 e 28 de
setembro de 2016, noticiou, também por meio de avisos de Fato Relevante, o exercício do direito de venda
conjunta acima referido pelos demais acionistas integrantes do bloco de controle da CPFL Energia, Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ e Energia São Paulo Fundo de Investimento em
Ações,1 os quais optaram, assim, pela alienação das ações detidas nas mesmas condições da Transação
acordada pela CCSA.
6.

Finalmente, em 13 de dezembro de 2016, a Companhia divulgou aviso de Fato Relevante

informando a autorização concedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para a
transferência das ações detidas pelos acionistas então controladores da CPFL Energia à State Grid Brazil,
verificando-se a última condição precedente necessária para a implementação da Transação.

1

Em conjunto com seus investidores, notadamente, Fundação CESP, Fundação Sistel de Seguridade Social,
Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e Fundação SABESP de Seguridade Social – SABESPREV.

7.

A Transação foi concluída em 23 de janeiro de 2017, tendo sido devidamente divulgada, na

mesma data, por aviso de Fato Relevante publicado pela CPFL Energia e pela CPFL Renováveis.
8.

Como resultado, a State Grid Brazil adquiriu, direta e indiretamente, 556.164.817 (quinhentas e

cinquenta e seis milhões, cento e sessenta e quatro mil, oitocentas e dezessete) ações ordinárias de
emissão da CPFL Energia, representativas de, aproximadamente, 54,64% (cinquenta e quatro vírgula
sessenta e quatro por cento) de seu capital votante e total, a um preço de R$ 25,51 (vinte e cinco reais e
cinquenta e um centavos) por ação, em decorrência dos ajustes aplicáveis, totalizando cerca de R$ 14,19
bilhões (quatorze vírgula dezenove bilhões de reais) o preço total pago pelas ações adquiridas.
9.

O leilão da oferta pública de aquisição das ações de emissão da CPFL Energia por alienação de

controle foi realizado em 30 de novembro de 2017, e, após a sua liquidação, em 5 de dezembro de 2017,
a State Grid Brazil passou a deter, direta e indiretamente, 94,76% (noventa e quatro vírgula setenta e seis
por cento) do capital social total da CPFL Energia. De acordo com as informações públicas, a State Grid
Brazil detém, na data da emissão deste parecer, direta e indiretamente, 94,76% (noventa e quatro vírgula
setenta e seis por cento) do capital social total da CPFL Energia.
(ii)
10.

Pedido de registro e aspectos gerais da Oferta

Inicialmente a Ofertante anunciou a intenção de unificar a Oferta por alienação indireta do

controle da Companhia com ofertas para o cancelamento do registro como companhia aberta na categoria
“A” perante a CVM e saída do Novo Mercado. Em 7 de julho de 2017, a Ofertante comunicou à Companhia
sua desistência quanto à realização das demais ofertas, optando por prosseguir exclusivamente com o
pedido de registro da Oferta obrigatória, por força da alienação indireta do controle da CPFL Renováveis,
nos termos do art. 254-A da Lei das S.A, do art. 35 do Estatuto Social da Companhia e do item 8.1 do
Regulamento do Novo Mercado vigente à época da Transação — o que foi imediatamente divulgado aos
acionistas e ao mercado em geral por meio de Fato Relevante da mesma data.
11.

Por se tratar de uma alienação indireta de controle, a fim de demonstrar o cálculo do preço a ser

pago no âmbito da Oferta, a Ofertante originalmente apresentou, juntamente com o pedido de registro
da Oferta, demonstração justificada do preço atribuído às ações de emissão da Companhia, conforme
determina o art. 29, § 6º da Instrução CVM nº 361/02 (“DJP Original”).
12.

De acordo com a DJP Original, o valor atribuído à participação de 51,6% (cinquenta e um vírgula

seis por cento) indiretamente detida pela CPFL Energia na CPFL Renováveis correspondia a R$ 3,17 bilhões
(três vírgula dezessete bilhões de reais), de modo que 100% (cem por cento) das ações de emissão da
CPFL Renováveis representariam o valor total (equity value) de R$ 6,14 bilhões (seis vírgula quatorze
bilhões de reais). Portanto, o valor atribuído a cada ação da CPFL Renováveis corresponderia a R$ 12,20
(doze reais e vinte centavos).

13.

A DJP Original, contudo, foi objeto de questionamentos apresentados por determinados

acionistas minoritários da Companhia à CVM, os quais foram apreciados no âmbito do processo de registro
da Oferta pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários da CVM (“SRE") e, posteriormente —
após recurso apresentado pela Ofertante —, pelo Colegiado da CVM.
14.

Em decisão proferida em 2 de maio de 2018, o Colegiado da CVM determinou, dentre outros

pontos, a reapresentação da DPJ Original “com os seguintes ajustes, a saber: utilização de dados anuais
de EBITDA em substituição a trimestrais de modo a evitar distorções decorrentes de efeitos sazonais e
incorporação de visão prospectiva das companhias, a fim de refletir as diferenças em suas expectativas de
crescimento”.
15.

Em atendimento à decisão do Colegiado da CVM, a Ofertante reapresentou então, em 18 de

junho de 2018, nova demonstração justificada do preço atribuído às ações de emissão da Companhia, a
qual passou a indicar, após os ajustes promovidos, um valor total atribuído à CPFL Renováveis (equity
value) de aproximadamente R$ 6,95 bilhões (seis vírgula noventa e cinco bilhões de reais) e, portanto, um
valor de R$ 13,81 (treze reais e oitenta e um centavos) por ação da Companhia. (“DJP Reapresentada”).
16.

Em 27 de agosto de 2018, a SRE determinou que a DJP Reapresentada fosse novamente ajustada

pela Ofertante “de modo a utilizar dados de EBITDA da CPFL Energia (orçamento 2016-2020) consolidados
de acordo com o IFRS, replicando os cálculos apresentados nesse sentido por meio do expediente
protocolado na CVM pela State Grid em 27/07/2018 (parágrafo 29 do referido expediente), que resultam
no valor de R$ 14,60 por ação de emissão da Companhia”.
17.

Acatando a referida determinação, a Ofertante apresentou, em 11 de setembro de 2018, nova

demonstração justificada de preço, indicando um preço de R$ 14,60 (quatorze reais e sessenta centavos)
por ação de emissão da Companhia (com data base de 23.01.2017), resultando em um valor total atribuído
à CPFL Renováveis (equity value) de aproximadamente R$ 7,35 bilhões (sete vírgula trinta e cinco bilhões
de reais) (“DJP Final”).
18.

Por fim, o Colegiado da CVM negou provimento ao recurso interposto por determinados

acionistas da Companhia contra a decisão proferida pela SRE no dia 27 de agosto de 2018, tendo sido
deferido o registro da Oferta no dia 11 de outubro de 2018. A Ofertante publicou, então, em 22 de outubro
de 2018, o Edital da Oferta, com os seguintes termos gerais:
a.

Ações objeto da oferta: até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia,
excetuadas aquelas detidas indiretamente pela Ofertante, nos termos do item 1.5 do
Edital.

b.

Preço: R$ 14,60 (quatorze reais e sessenta centavos) por ação ordinária da Companhia, a
ser ajustado pela variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (“Taxa Selic”), calculada pro rata temporis, bem como por dividendos ou juros
sobre o capital próprio declarados pela Companhia, desde a data de fechamento da
Transação, 23 de janeiro de 2017, até a data da liquidação do leilão da Oferta.

c.

Validade: 35 (trinta e cinco) dias, contados a partir de 22 de outubro de 2018, encerrandose no dia 26 de novembro de 2018, data prevista para a realização do leilão da Oferta, sendo
a liquidação financeira da Oferta em 29 de novembro de 2018.

II.
19.

ESCOPO DESTE PARECER
Este parecer expõe a opinião do Conselho de Administração da Companhia sobre a aceitação ou

rejeição, pelos acionistas da Companhia, da Oferta, em atendimento ao disposto no art. 21 do
Regulamento do Novo Mercado e no artigo 18, alínea (ac), do Estatuto Social da Companhia, os quais
estabelecem, respectivamente, que:
“Art. 21 O conselho de administração da companhia deve elaborar e divulgar
parecer fundamentado sobre qualquer OPA que tenha por objeto as ações de
emissão da companhia, em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da
referida OPA, no qual se manifestará, ao menos:
I - sobre a conveniência e a oportunidade da OPA quanto ao interesse da
companhia e do conjunto de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e
aos potenciais impactos para a liquidez das ações;
II - quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
companhia; e
III - a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado.
Parágrafo único. O parecer do conselho de administração deve abranger a
opinião fundamentada favorável ou contrária à aceitação da OPA, alertando
que é de responsabilidade de cada acionista a decisão final sobre a referida
aceitação.”
*

*

*

“Art. 18. Compete ao Conselho de Administração: (...) (ac) manifestar-se
favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia,
por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias
da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá

abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de
aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em
relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as
repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da
Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação
à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar
pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis
estabelecidas pela CVM;”

20.

Dessa forma, este parecer abordará os temas considerados relevantes para análise, pelos

acionistas, quanto aos aspectos da Oferta, em atendimento ao Regulamento do Novo Mercado e ao
Estatuto Social da Companhia. No entanto, este parecer não deve representar a única fonte de
informações dos acionistas para tomada de sua decisão quanto à aceitação ou rejeição da Oferta, sendo
certo que a reflexão quanto à sua conveniência e à sua oportunidade deverá considerar as informações
públicas da Companhia disponíveis e, principalmente, a situação concreta de cada acionista, inclusive
quanto à sua capacidade de compreender, em toda a sua extensão, as consequências de sua decisão de
desinvestimento, pela qual serão, ao final, os únicos responsáveis.
21.

Por isso, o Conselho de Administração recomenda fortemente aos acionistas que, além de

consultarem seus assessores jurídicos e tributários antes de decidirem aderir ou não à Oferta, busquem,
se julgarem necessário, assessoria de outros especialistas, a fim de se aconselharem quanto à sua decisão
de desinvestimento.
22.

Por fim, o Conselho de Administração esclarece que a divulgação deste parecer ocorrerá,

conforme previsto no Regulamento do Novo Mercado e no Estatuto Social da Companhia, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias contados de 22 de outubro de 2018, data da publicação do Edital.
III.

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA OFERTA
(i)

23.

Quanto ao interesse dos acionistas

A conclusão da Transação em 23 de janeiro de 2017 impôs à State Grid Brazil a obrigação de

realizar uma oferta pública de aquisição de ações, em cumprimento ao disposto no artigo 254-A da Lei das
S.A., no item 8.1 do Regulamento do Novo Mercado então vigente e no artigo 35 do Estatuto Social da
Companhia.
24.

Como já exposto, no âmbito da Transação, a Ofertante (i) pagou aos antigos acionistas

controladores da CPFL Energia o valor total de R$ 14,19 bilhões (quatorze vírgula dezenove bilhões de

reais) para aquisição da participação correspondente a 54,64% (cinquenta e quatro vírgula sessenta e
quatro por cento), razão pela qual o preço pago por ação da CPFL Energia foi de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), e o valor de 100% (cem por cento) das ações de emissão da CPFL Energia seria de R$ 25,44 bilhões
(vinte e cinco vírgula quarenta e quatro bilhões de reais); e (ii) atribuiu o valor de R$ 12,20 (doze reais e
vinte centavos) por ação da CPFL Renováveis, o que representou uma avaliação de R$ 6,14 bilhões (seis
vírgula quatorze bilhões de reais para 100% (cem por cento) das ações de emissão da CPFL Renováveis.
25.

Entretanto, o preço atribuído às ações de emissão da CPFL Renováveis na Transação foi objeto de

discussão no processo de registro da Oferta perante a CVM, que determinou a realização de certos ajustes
na DJP Original e na DJP Reapresentada.
26.

Após a realização desses ajustes, a DJP Final atribuiu um valor total à CPFL Renováveis de R$ 7,35

bilhões (sete vírgula trinta e cinco bilhões de reais) e, portanto, um valor de R$ 14,60 (quatorze reais e
sessenta centavos) por ação da Companhia, o qual está sendo observado no âmbito da Oferta.
Considerando esse valor, a parcela atribuída à CPFL Renováveis representaria 28,89% (vinte e oito vírgula
oitenta e nove por cento) do valor atribuído à CPFL Energia na Transação.
27.

Segundo entendimento da CVM, a partir das informações que lhe foram submetidas no contexto

do registro da Oferta e das discussões relativas à demonstração justificada de cálculo do preço a ser pago
na Oferta, a realização da Oferta pelo preço calculado com base na DJP Final assegura a seus destinatários
tratamento igualitário àquele conferido aos acionistas controladores indiretos da Companhia, que
alienaram suas respectivas participações na CPFL Energia no âmbito da Transação, conforme determinado
pelo Estatuto Social da Companhia e pelo Regulamento do Novo Mercado.
28.

Adicionalmente, a título informacional, destaca-se:
a.

Situação econômico-financeira da CPFL Renováveis: O Conselho de Administração não tem
conhecimento de alterações materiais na situação econômico-financeira da Companhia que
possam resultar em mudança de percepção acerca do preço da Oferta.

b.
•

Considerações em relação ao preço ofertado:
Laudo de avaliação: Adicionalmente à demonstração justificada de preço, foi ainda
apresentado pela Ofertante, em atendimento a solicitação da CVM, um laudo de avaliação
da Companhia, no âmbito do processo de registro da Oferta, elaborado pelo Banco Fator
(“Laudo de Avaliação”). O Colegiado da CVM entendeu que o Laudo de Avaliação não
permitiria a realização de testes de consistência das premissas e metodologias utilizadas
pela Ofertante na DJP Original. Nada obstante, o Conselho de Administração entende que,
em conjunto com as críticas apontadas pela CVM no que se refere à utilização (i) dos

parâmetros de perpetuidade e (ii) das taxas de impostos no cálculo do valor da Companhia
no método do fluxo de caixa descontado, e (iii) à escolha das empresas comparáveis feita
pelo avaliador, esta avaliação pode ser utilizada como critério informacional adicional, e não
único, de análise do preço e das condições ofertados. O Laudo de Avaliação, em sua versão
final, foi divulgado através do site da CVM em 19 de janeiro de 2018, dele constando as
seguintes informações:2
o

Avaliação por Fluxo de Caixa Descontado: de acordo com este critério,
considerado pelo Banco Fator o mais apropriado para a determinação do valor
justo da Companhia, o preço por ação para a CPFL Renováveis seria em um range
de R$ 11,38 (onze reais e trinta e oito centavos) a R$ 12,51 (doze reais e
cinquenta e um centavos), com preço médio de R$ 11,94 (onze reais e noventa e
quatro centavos).

o

Múltiplos de EBITDA: de acordo com esta metodologia, que reflete a expectativa
de mercado de valor implícito da CPFL Renováveis baseado no valor de empresas
comparáveis, o múltiplo de mercado (EV/EBITDA) seria de 10,31 (dez vírgula
trinta e um) que, caso aplicado à CPFL Renováveis, o preço por ação seria em um
range de R$ 9,78 (nove reais e setenta e oito centavos) a R$ 10,75 (dez reais e
setenta e cinco centavos), com preço médio de R$ 10,26 (dez reais e vinte e seis
centavos).

o

Preço Médio Ponderado por Volume de Transação no período de 12 (doze) meses
anteriores ao fato relevante de 1º de julho de 2016: Com base nesse critério, o
laudo elaborado pelo Banco Fator apontou que o preço médio ponderado pelo
volume de negociação das ações de emissão da Companhia no período de 12
meses anteriores ao fato relevante de 1º de julho de 2016 foi de R$ 12,86 (doze
reais e oitenta e seis centavos).

o

Preço médio Ponderado por Volume de Transação entre 1º de julho de 2016 e 16
de novembro de 2017, data da emissão do Laudo de Avaliação: Com base nesse
critério, o laudo elaborado pelo Banco Fator apontou que o preço médio
ponderado pelo volume de negociação das ações de emissão da Companhia
entre 1º de julho de 2016 e 16 de novembro de 2017 foi de R$ 12,62 (doze reais
e sessenta e dois centavos).

2

Disponível no link: http://sistemas.cvm.gov.br/?opa

o

Valor Patrimonial: O Laudo de Avaliação apontou ainda que o valor patrimonial
das ações de emissão da Companhia, apurado com base em seus demonstrativos
financeiros datados de 31 de março de 2016, correspondia a R$ 8,33 (oito reais
e trinta e três centavos).

•

Preço de Mercado – Adicionalmente aos valores apurados no laudo elaborado pelo Banco
Fator, tem-se que o preço oferecido na Oferta contempla um ágio de 26,95% (vinte e seis
vírgula noventa e cinco por cento) sobre a cotação das ações de emissão da CPFL
Renováveis à época do primeiro anúncio da Transação (base 30/06/2016), e vem sendo
atualizado pela variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC), calculada pro rata temporis desde o fechamento da Transação, em 23 de janeiro
de 2017, e até a data da liquidação financeira da Oferta. Desde então, o valor de mercado
das ações vem sendo substancialmente influenciado pela perspectiva de realização da
Oferta. O Conselho de Administração destaca, contudo, que, devido à baixa liquidez
histórica das ações, o preço de mercado pode não refletir adequadamente o valor da
Companhia.

(ii)
29.

Quanto à liquidez dos valores mobiliários

As ações da Companhia não integram o Índice Ibovespa, não sendo consideradas, portanto, para

os efeitos da Lei das S.A., ações dotadas de liquidez. Além disso, o volume de negociação com ações da
Companhia é historicamente baixo.
30.

Entretanto, tendo em vista que a Oferta tem por objeto a aquisição de até a totalidade das ações

ordinárias de emissão da CPFL Renováveis, excetuadas aquelas detidas indiretamente pela Ofertante, a
liquidez das ações de emissão da Companhia poderá sofrer redução sensível e adicional, a depender do
nível de adesão dos acionistas à Oferta, especialmente tendo em vista que a Ofertante já detém, nesta
data indiretamente mais de 51,6% (cinquenta e um vírgula seis por cento) do capital social da Companhia.
31.

Por se tratar de uma oferta por alienação indireta de controle, mesmo que a aceitação ocorra por

mais de 1/3 (um terço) e menos de 2/3 (dois terços) das ações em circulação, a Ofertante não estará sujeita
à limitação de adquirir apenas 1/3 (um terço) das ações em circulação, como previsto no art. 15, inciso I,
da Instrução CVM nº 361/02, nem terá a faculdade de desistir da oferta, conforme dispõe o art. art. 15,
inciso II, da Instrução CVM nº 361/02.
32.

Nada obstante, o Conselho de Administração esclarece que, independentemente do seu

resultado, a Oferta não implicará mudança do segmento de listagem da Companhia, que continuará listada
no Novo Mercado da B3, cujo regulamento exige a manutenção de um percentual mínimo de ações em
circulação de 25% (vinte e cinco por cento) ou 15% (quinze por cento), observadas certas condições.

33.

É possível, no entanto, que, imediatamente após a conclusão da Oferta, a Companhia deixe de

observar o percentual mínimo de ações em circulação exigido pelo Regulamento do Novo Mercado.
Conforme também determina o referido Regulamento, em vigor desde 2 de janeiro de 2018, ficará
automaticamente autorizada a manutenção temporária de ações em circulação em percentual inferior ao
mínimo previsto naquele Regulamento por um período de 18 (dezoito) meses, contados do
desenquadramento, caso o descumprimento decorra da realização de uma oferta pública de aquisição de
ações por alienação de controle.
34.

Ao final desse período, caso a Companhia não consiga adequar a composição do seu free float ao

percentual mínimo exigido pelo Regulamento do Novo Mercado, a CPFL Renováveis estará sujeita às
sanções estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado, entre elas a saída compulsória do Novo
Mercado, que poderá depender da realização de oferta pública de aquisição de ações com as mesmas
características da oferta pública de aquisição de ações em decorrência de saída voluntária do Novo
Mercado (art. 43 do Regulamento do Novo Mercado).
IV.
35.

REPERCUSSÕES DA OFERTA SOBRE OS INTERESSES DA COMPANHIA
O anúncio da Oferta pode ter produzido efeitos sobre o padrão de negociação das ações de

emissão da Companhia, na medida em que, desde o anúncio da Transação, as ações de emissão da
Companhia passaram a ser negociadas com a perspectiva de realização da Oferta, o que provavelmente
vem influenciando o volume de negociação e a cotação das ações em bolsa.
36.

Quanto às atividades da CPFL Renováveis e seu desempenho econômico-financeiro, não há

previsão de mudança substancial em relação às perspectivas de negócio para a Companhia, que possa ser
causada pela realização da Oferta.
37.

Por fim, é importante notar que a Companhia procurou adotar, durante o período da Oferta, as

precauções necessárias para assegurar a manutenção do máximo de atenção, engajamento e alinhamento
da Diretoria Executiva nos negócios da Companhia, de modo a garantir que, qualquer que seja o resultado
da Oferta, a CPFL Renováveis prossiga perseguindo seus objetivos e atendendo aos interesses do conjunto
de seus acionistas. Portanto, o Conselho de Administração entende que não há repercussão negativa da
Oferta quanto aos interesses da Companhia.
V.
38.

PLANOS ESTRATÉGICOS DIVULGADOS PELO OFERTANTE EM RELAÇÃO À COMPANHIA
Embora a Administração da Companhia tenha solicitado, a Ofertante não divulgou planos

estratégicos específicos para a Companhia, diversos daqueles objeto dos planos de negócios aprovados
pelo Conselho de Administração, de modo que o Conselho de Administração não tem como se manifestar
a respeito deste ponto.

VI.
39.

ALTERNATIVAS À ACEITAÇÃO DA OPA DISPONÍVEIS NO MERCADO
Na avaliação do Conselho de Administração da Companhia, os caminhos que se apresentam aos

acionistas como alternativas à aceitação da OPA são os descritos abaixo.
40.

Antes da realização do leilão da Oferta, os acionistas têm a opção de alienar suas ações

privadamente ou em bolsa. Com relação às potenciais alienações em mercado de bolsa, porém, faz-se
necessário destacar que (i) a baixa liquidez histórica das ações da Companhia pode eventualmente
dificultar a sua realização; e (ii) a cotação das ações de emissão da Companhia, no fechamento do último
pregão, encontrava-se em patamar inferior ao preço da Oferta.
41.

Aos acionistas também se apresenta a opção de não alienar suas ações previamente à Oferta e

tampouco no âmbito da Oferta, mantendo assim sua qualidade de acionista da Companhia,
permanecendo com todos os direitos e obrigações daí decorrentes após a realização e liquidação do
leilão – observado o potencial impacto na liquidez das ações abordado no item III. (ii) acima, bem como
efeitos de eventual desenquadramento ao percentual mínimo de ações em circulação nos termos do
Regulamento do Novo Mercado.
42.

Importante registrar, porém, que, por se tratar de oferta por alienação de controle, a aquisição

de mais de 2/3 das ações em circulação da Companhia pela Ofertante não ensejará direito dos acionistas
remanescentes de alienar suas ações à Ofertante no prazo de 3 (três) meses contados da realização do
leilão (art. 10, § 2º da Instrução CVM nº 361/02).
VII.

OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS RELEVANTES
(i)

43.

Novo Acionista Controlador

A Oferta decorre da Transação, através da qual a Ofertante adquiriu o controle indireto da

Companhia através da aquisição do controle da CPFL Energia. Assim, a Companhia passou a ser
indiretamente controlada pela State Grid Corporation of China (“SGCC”), uma das maiores empresas de
energia elétrica do mundo, fornecendo energia para mais de 80% (oitenta por cento) da população
chinesa, com receitas anuais de USD 310 bilhões (trezentos e dez bilhões de dólares). O investimento
realizado na CPFL Energia representa o maior e mais importante investimento em ativos fora da China da
SGCC. Considerando a expertise do novo controlador no setor de energia, a troca de experiências e
conhecimentos entre as Companhias poderá gerar benefícios importantes para a CPFL Renováveis no
futuro.
(ii)

Possível Pagamento Adicional aos Acionistas que Aceitarem a Oferta

44.

Nos termos do item 7.2 do Edital, os acionistas que aceitarem a Oferta farão jus à diferença

positiva, se houver, entre o preço recebido — atualizado pela Taxa Selic, calculada pro rata temporis, desde
a data da liquidação, e ajustado pelas alterações no número de ações decorrentes de bonificações,
desdobramentos, grupamentos e conversões eventualmente ocorridos — e: (i) o preço por ação que seria
devido, ou venha a ser devido, caso venha a se verificar, no prazo de 1 (um) ano contado da data de
realização do leilão da Oferta, fato que imponha, ou venha a impor, a realização de oferta pública de ações
obrigatória; ou (ii) o valor a que teriam direito, caso ainda fossem acionistas e dissentissem de deliberação
da Companhia que venha a aprovar a realização de qualquer evento societário que permita o exercício do
direito de recesso, quando este evento se verificar dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data da
realização do leilão da Oferta.
45.

Ademais, nos termos do art. 14 da Instrução CVM nº 361/02, a Companhia, a Ofertante e pessoas

a ela vinculadas não poderão realizar uma nova oferta pública de ações, tendo por objeto as ações de
emissão da Companhia, no prazo de 1 (um) ano, contado do leilão da Oferta, salvo se estiverem obrigados
a fazê-lo ou vierem a estender aos aceitantes da Oferta as mesmas condições da nova oferta pública de
ações, pagando-lhes a diferença de preço atualizada, se houver.
VIII.
46.

CONCLUSÃO
O Conselho de Administração ressalta, em primeiro lugar, que o resultado final da Oferta não

estará, em nenhuma medida, sob o seu controle, já que dependerá única e exclusivamente da decisão
individual de cada acionista de aceitar ou não a Oferta.
47.

Entretanto, diante das considerações e conclusões expostas nos itens III a VII acima, e em

cumprimento ao disposto no art. 21 do Regulamento do Novo Mercado e no artigo 18, alínea (ac), do
Estatuto Social da CPFL Renováveis, o Conselho de Administração manifesta-se favoravelmente à aceitação
da Oferta por seus acionistas, tendo em vista inclusive que o preço ofertado foi longamente discutido no
âmbito do processo de aprovação de registro da Oferta e que existe risco de as ações de emissão da
Companhia tornarem-se ainda menos líquidas após a Oferta.
48.

O Conselho de Administração alerta, adicionalmente, que é de cada acionista a responsabilidade

pela decisão final acerca da aceitação da Oferta.
49.

Por essa razão, o Conselho de Administração reitera a recomendação aos acionistas da

Companhia para que consultem seus assessores especializados (financeiros, legais, tributários ou
quaisquer outros que julgarem importantes) antes de tomarem a decisão final acerca da aceitação ou
rejeição da Oferta, bem como recomenda a atenta leitura de todos os documentos publicamente
disponíveis, em especial o Edital da Oferta e a DJP Final.

A ata da reunião do Conselho de Administração em que foi aprovado este Parecer, bem como
íntegra deste Parecer, ficarão disponíveis para consulta na sede social e nos sites da Companhia, da
Comissão de Valores Mobiliários e da B3.

ANEXO II
Manifestação de Voto Conselheiro José Roberto de Mattos Curan, feita na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 06 de novembro de 2018

Inicialmente cumpre destacar o longo processo de discussão sobre o preço da Oferta conduzida.
Em 20 de fevereiro de 2018 a CVM, em seu parecer da área técnica, decidiu que o valor de R$16,69 por
ação seria aquele que não feriria o requisito de tratamento igualitário aos acionistas.
Após vários questionamentos dos acionistas minoritários, em 18 de junho de 2018, a ofertante
apresentou um valor de R$13,81, valor abaixo dos R$14,60 caso fosse utilizado o critério de IFRS para o
EBITDA da CPFL Energia.
Em 27 de agosto de 2018, por ofício, a CVM manda utilizar o EBITDA da Energia com base no IFRS.
Assim, em 09 de outubro de 2018, em reunião de colegiado, a CVM definiu o critério que indicou o preço
de R$14,60 por ação, e ressalva que a utilização do critério de valor de mercado (média dos 60 pregões)
era apenas uma forma de se desincumbir aos ajustes solicitados, não cabendo à SRE exigir que tal critério
seja obrigatoriamente utilizado pelo ofertante.
Isto posto, o conselheiro manifesta seu voto favorável para que os acionistas participem da referida Oferta
Pública, tendo como base o preço por ação finalmente estipulado em R$14,60, a ser corrigido nos termos
do Edital da oferta, uma vez que entende não haver mais possibilidades de ajuste do valor em plano
administrativo.

São Paulo, 06 de novembro de 2018

__________________________
José Roberto de Mattos Curan

ANEXO III
Declaração de voto apresentada por Marcelo Antonio Gonçalves Souza e William Schmidt Ogalha em
reunião do Conselho de Administração da CPFL energias Renováveis S.A. realizada em 6 de novembro
de 2018
Marcelo Antonio Gonçalves Souza e William Schmidt Ogalha, vêm, na qualidade de membros do
Conselho de Administração da CPFL Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), registrar sua declaração de
voto nesta reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 6 de novembro de 2018,
de forma a manifestarem-se contrariamente à aprovação do parecer prévio do Conselho de
Administração da Companhia (“Parecer”), recebido por estes conselheiros em forma de minuta em 29
de outubro de 2018, a respeito da oferta pública de aquisição de ações ordinárias de emissão da
Companhia, a ser realizada pela State Grid Brazil Power Participações S.A. (“Ofertante”), conforme edital
da OPA divulgado em 11 de outubro de 2017 (“Edital”), em razão das considerações tecidas no item III do
Parecer a respeito do preço de R$14,60 (catorze reais e sessenta centavos) por ação ordinária de emissão
da Companhia, corrigido pela taxa SELIC, desde a data de fechamento da alienação de controle da
Companhia (i.e. 23 de janeiro 2017) até a data de liquidação (“Preço da OPA”), pelos motivos expostos a
seguir.
Como é do conhecimento deste Conselho de Administração, a Companhia é uma companhia listada em
segmento diferenciado de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Novo
Mercado”) e, desta forma, a OPA pela alienação de seu controle indireto deve observar o item 8.1 do
Regulamento do Novo Mercado (conforme versão em vigor na data da transação de alienação do
controle), o qual dispunha que o adquirente do controle deveria efetivar tal OPA de forma a “assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.” Este direito ao tratamento
igualitário também corresponde a um comando estatutário, refletido no art. 35 do Estatuto Social da
Companhia.
Uma vez que a alienação de controle, no caso, deu-se como consequência da alienação do controle direto
da CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”) e, portanto, de forma indireta em relação à Companhia, não é
possível, de plano, determinar o valor pago na transação de alienação de controle pelas ações de emissão
da Companhia. Desta forma, a Ofertante foi requerida, nos termos da regulamentação em vigor, a
apresentar à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exposição justificada da “forma de cálculo do
preço” da OPA.
De acordo com o documento “Justificativa do Preço Atribuído à CPFL Renováveis”, conforme sua última
versão divulgada no fato relevante da Companhia de 12 de setembro de 2018 (“DJP de Setembro de
2018”), a Ofertante calculou o Preço da OPA utilizando a proporção do EBITDA da CPFL Renováveis em
relação ao EBITDA da CPFL Energia. Para tanto, a Ofertante utilizou dados de EBITDA projetado da
Companhia e da CPFL Energia para as anos de 2016-2020, o que resultou no EBTIDA proporcional da
Companhia de 29,0% do EBITDA da CPFL Energia, percentual este que foi aplicado sobre o Enterprise Value
implícito da CPFL Energia derivado do Preço Negociado para calcular o Enterprise Value da CPFL
Renováveis, o qual a Ofertante alega resultar num preço de R$14,60 (catorze reais e sessenta centavos)
por ação ordinária de emissão da Companhia.
Não obstante as afirmações da Ofertante na DJP de Setembro de 2018 e a aprovação do registro da OPA
pela CVM, estes conselheiros acreditam que a metodologia de cálculo apresentada na DJP de Setembro
de 2018 e o Preço da OPA resultante não incorporam a contento uma “visão prospectiva” sobre as
Companhias e não garantem tratamento igualitário aos acionistas da Companhia, já que o mero o uso de
dados de EBITDA projetado para as companhias, como se iguais fossem, ignora diferenças fundamentais

entre a Companhia e a CPFL Energia que ocorrem abaixo da linha do EBITDA e que impactam de maneira
relevante a geração de caixa e perspectiva de crescimento de cada uma delas, incluindo diferenças do
regime de tributação, do perfil de endividamento e dos prazos e regimes regulatórios em que operam.
Ressalta-se, ainda, que em sua primeira justificativa de preço atribuído às ações da Companhia, datada
de 23 de fevereiro de 2017 (“DJP de Fevereiro de 2017”), a Ofertante afirmou que preço oferecido pela
CPFL Energia tinha “levado em consideração” o preço em bolsa de valores daquela companhia; ao passo
que o EBITDA foi utilizado apenas para “verificar consistência” do preço oferecido pela CPFL Energia. Isto
é, os acionistas da CPFL Energia receberam pelo Preço Negociado um ágio de 29,1%3 sobre o valor de
mercado das ações da CPFL Energia, enquanto o Preço da OPA, mesmo após todos os ajustes
determinados pela CVM, representa um ágio de apenas 12,5%4 em relação ao valor de mercado das ações
de emissão da Companhia.5
Segundo a apuração feita pela área técnica da CVM, a metodologia baseada na cotação das ações da
Companhia em bolsa – metodologia esta que a própria Ofertante afirmou na DJP de Fevereiro de 2017
ter sido a metodologia levada em consideração para a precificação das ações da CPFL Energia – resultaria
em um preço por ação de emissão da Companhia de R$16,74 (dezesseis reais e setenta e quatro centavos),
quando considerado o preço médio ponderado de negociação nos 60 pregões anteriores à divulgação da
transação, e de R$18,80 (dezoito reais e oitenta centavos), quando considerado o período de 12 meses
que precederam a divulgação da transação da alienação de controle.
Contudo, de forma a não utilizar a mesma metodologia de cálculo para a Companhia que foi utilizada para
a CPFL Energia (i.e. valor de mercado acrescido de prêmio), o que asseguraria aos acionistas da Companhia
o tratamento igualitário, a Ofertante simplesmente desqualificou o valor de mercado da CPFL Renováveis
sob o argumento de que as ações de sua emissão teriam baixo volume de negociação em bolsa de valores,
sem sequer discutir o mérito da validação do preço de bolsa das ações ou se ele seria válido como “boa
expressão de valor” da CPFL Renováveis.
Além disso, o Parecer tece certas considerações e reproduz algumas conclusões contidas no laudo de
avaliação da Companhia, datado de 18 de janeiro de 2018, preparado pelo Banco Fator (“Laudo de
Avaliação”), indicando-o aos acionistas da Companhia como critério informacional adicional.
Neste tocante, cabe ressaltar que o teor do Laudo de Avaliação foi alvo do escrutínio e objeto de críticas
pela CVM por partir de premissas distorcidas e não razoáveis, além de não ter se mostrado apto para
permitir que a área técnica da CVM realizasse testes de consistência do preço por ação da Companhia
contido na DJP de Fevereiro de 2017. Não obstante as diversas deficiências apontadas pela CVM, o Laudo
de Avaliação não foi revisado pelo seu avaliador. Desta forma, contrariamente ao Parecer, estes
conselheiros discordam que o Laudo de Avaliação possa ser qualquer utilidade aos acionistas da
Companhia para análise do Preço da OPA.
Diante o exposto, estes conselheiros votam contrariamente à aprovação do Parecer em razão das
considerações acerca do Preço da OPA apresentadas em seu item III, haja vista não ser adequado para

3

Considerando a média dos 60 pregões anteriores ao anúncio da transação de alienação de controle. Se considerada a média dos
12 meses anteriores à transação, o ágio é de 46,2%.
4 Considerando a média dos 60 pregões anteriores ao anúncio da transação de alienação de controle. Se considerada a média dos
12 meses anteriores à transação, o ágio é de 12,8%%.
5
O item 28(b) do Parecer equivocadamente afirma que o Preço da Oferta representa um ágio de 26,95% sobre a cotação das
ações da Companhia, porém este cálculo considera a cotação média das ações da Companhia de um único pregão (i.e. pregão de
30 de junho de 2016), ao invés de utilizar um período mais representativo da cotação das ações da Companhia (e.g. 60 dias ou 12
meses que antecederam à transação).

garantir o tratamento igualitário aos acionistas minoritários da Companhia no contexto da alienação
indireta de controle da Companhia.
Estes conselheiros ressaltam não ter objeções ao conteúdo dos itens II, V e VI do Parecer e se abstêm de
comentar sobre todos os demais itens do Parecer.
Por fim, tendo em vista que todas as instâncias de discussão administrativa da OPA foram esgotadas e a
despeito de sua discordância acerca do Preço da OPA conforme item III do Parecer, estes conselheiros
recomendam aos acionistas da Companhia a aceitação da OPA.
Os conselheiros solicitam, ainda, que esta declaração de voto seja recebida e autenticada pelo Presidente
da Mesa da presente reunião do Conselho de Administração, arquivada na sede da Companhia e anexada
à ata deste conclave, da qual deverá fazer parte para todos os fins e efeitos.

São Paulo, 6 de novembro de 2018.

____________________________________
Marcelo Antonio Gonçalves Souza

____________________________________
William Schmidt Ogalha

ANEXO IV
Declaração de voto apresentada por Oderval Esteves Duarte Filho em reunião do Conselho de
Administração da CPFL energias Renováveis S.A. realizada em 6 de novembro de 2018
Oderval Esteves Duarte Filho vem, na qualidade de membro do Conselho de Administração da CPFL
Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), registrar sua declaração de voto nesta reunião do Conselho de
Administração da Companhia, realizada em 6 de novembro de 2018, de forma a manifestar-se
contrariamente à aprovação do parecer prévio do Conselho de Administração da Companhia (“Parecer”),
recebido por este conselheiro em forma de minuta em 29 de outubro de 2018, a respeito da oferta pública
de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser realizada pela State Grid Brazil Power
Participações S.A. (“Ofertante”), conforme edital da OPA divulgado em 11 de outubro de 2017 (“Edital”),
em razão das considerações tecidas no item III do Parecer a respeito do preço de R$14,60 (catorze reais
e sessenta centavos) por ação ordinária de emissão da Companhia, corrigido pela taxa SELIC, desde a data
de fechamento da alienação de controle da Companhia (i.e. 23 de janeiro 2017) até a data de liquidação
(“Preço da OPA”), pelos motivos expostos a seguir.
Como é do conhecimento deste Conselho de Administração, a Companhia é uma companhia listada em
segmento diferenciado de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Novo
Mercado”) e, desta forma, a OPA pela alienação de seu controle indireto deve observar o item 8.1 do
Regulamento do Novo Mercado (conforme versão em vigor na data da transação de alienação do
controle), o qual dispunha que o adquirente do controle deveria efetivar tal OPA de forma a “assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.” Este direito ao tratamento
igualitário também corresponde a um comando estatutário, refletido no art. 35 do Estatuto Social da
Companhia.
Uma vez que a alienação de controle, no caso, deu-se como consequência da alienação do controle direto
da CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”) e, portanto, de forma indireta em relação à Companhia, não é
possível, de plano, determinar o valor pago na transação de alienação de controle pelas ações de emissão
da Companhia. Desta forma, a Ofertante foi requerida, nos termos da regulamentação em vigor, a
apresentar à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exposição justificada da “forma de cálculo do
preço” da OPA.
De acordo com o documento “Justificativa do Preço Atribuído à CPFL Renováveis”, conforme sua última
versão divulgada no fato relevante da Companhia de 12 de setembro de 2018 (“DJP de Setembro de
2018”), a Ofertante calculou o Preço da OPA utilizando a proporção do EBITDA da CPFL Renováveis em
relação ao EBITDA da CPFL Energia. Para tanto, a Ofertante utilizou dados de EBITDA projetado da
Companhia e da CPFL Energia para as anos de 2016-2020, o que resultou no EBTIDA proporcional da
Companhia de 29,0% do EBITDA da CPFL Energia, percentual este que foi aplicado sobre o Enterprise Value
implícito da CPFL Energia derivado do Preço Negociado para calcular o Enterprise Value da CPFL
Renováveis, o qual a Ofertante alega resultar num preço de R$14,60 (catorze reais e sessenta centavos)
por ação ordinária de emissão da Companhia.
Não obstante as afirmações da Ofertante na DJP de Setembro de 2018 e a aprovação do registro da OPA
pela CVM, estes conselheiros acreditam que a metodologia de cálculo apresentada na DJP de Setembro
de 2018 e o Preço da OPA resultante não incorporam a contento uma “visão prospectiva” sobre as
Companhias e não garantem tratamento igualitário aos acionistas da Companhia, já que o mero o uso de
dados de EBITDA projetado para as companhias, como se iguais fossem, ignora diferenças fundamentais
entre a Companhia e a CPFL Energia que ocorrem abaixo da linha do EBITDA e que impactam de maneira

relevante a geração de caixa e perspectiva de crescimento de cada uma delas, incluindo diferenças do
regime de tributação, do perfil de endividamento e dos prazos e regimes regulatórios em que operam.
Ressalta-se, ainda, que em sua primeira justificativa de preço atribuído às ações da Companhia, datada
de 23 de fevereiro de 2017 (“DJP de Fevereiro de 2017”), a Ofertante afirmou que preço oferecido pela
CPFL Energia tinha “levado em consideração” o preço em bolsa de valores daquela companhia; ao passo
que o EBITDA foi utilizado apenas para “verificar consistência” do preço oferecido pela CPFL Energia. Isto
é, os acionistas da CPFL Energia receberam pelo Preço Negociado um ágio de 29,1%6 sobre o valor de
mercado das ações da CPFL Energia, enquanto o Preço da OPA, mesmo após todos os ajustes
determinados pela CVM, representa um ágio de apenas 12,5%7 em relação ao valor de mercado das ações
de emissão da Companhia.8
Segundo a apuração feita pela área técnica da CVM, a metodologia baseada na cotação das ações da
Companhia em bolsa – metodologia esta que a própria Ofertante afirmou na DJP de Fevereiro de 2017
ter sido a metodologia levada em consideração para a precificação das ações da CPFL Energia – resultaria
em um preço por ação de emissão da Companhia de R$16,74 (dezesseis reais e setenta e quatro centavos),
quando considerado o preço médio ponderado de negociação nos 60 pregões anteriores à divulgação da
transação, e de R$18,80 (dezoito reais e oitenta centavos), quando considerado o período de 12 meses
que precederam a divulgação da transação da alienação de controle.
Contudo, de forma a não utilizar a mesma metodologia de cálculo para a Companhia que foi utilizada para
a CPFL Energia (i.e. valor de mercado acrescido de prêmio), o que asseguraria aos acionistas da Companhia
o tratamento igualitário, a Ofertante simplesmente desqualificou o valor de mercado da CPFL Renováveis
sob o argumento de que as ações de sua emissão teriam baixo volume de negociação em bolsa de valores,
sem sequer discutir o mérito da validação do preço de bolsa das ações ou se ele seria válido como “boa
expressão de valor” da CPFL Renováveis.
Além disso, o Parecer tece certas considerações e reproduz algumas conclusões contidas no laudo de
avaliação da Companhia, datado de 18 de janeiro de 2018, preparado pelo Banco Fator (“Laudo de
Avaliação”), indicando-o aos acionistas da Companhia como critério informacional adicional.
Neste tocante, cabe ressaltar que o teor do Laudo de Avaliação foi alvo do escrutínio e objeto de críticas
pela CVM por partir de premissas distorcidas e não razoáveis, além de não ter se mostrado apto para
permitir que a área técnica da CVM realizasse testes de consistência do preço por ação da Companhia
contido na DJP de Fevereiro de 2017. Não obstante as diversas deficiências apontadas pela CVM, o Laudo
de Avaliação não foi revisado pelo seu avaliador. Desta forma, contrariamente ao Parecer, este conselheiro
discorda que o Laudo de Avaliação possa ter qualquer utilidade aos acionistas da Companhia para análise
do Preço da OPA.
Diante o exposto, este conselheiro vota contrariamente à aprovação do Parecer em razão das
considerações acerca do Preço da OPA apresentadas em seu item III, haja vista não ser adequado para
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Considerando a média dos 60 pregões anteriores ao anúncio da transação de alienação de controle. Se considerada a média dos
12 meses anteriores à transação, o ágio é de 46,2%.
7 Considerando a média dos 60 pregões anteriores ao anúncio da transação de alienação de controle. Se considerada a média dos
12 meses anteriores à transação, o ágio é de 12,8%%.
8
O item 28(b) do Parecer equivocadamente afirma que o Preço da Oferta representa um ágio de 26,95% sobre a cotação das
ações da Companhia, porém este cálculo considera a cotação média das ações da Companhia de um único pregão (i.e. pregão de
30 de junho de 2016), ao invés de utilizar um período mais representativo da cotação das ações da Companhia (e.g. 60 dias ou 12
meses que antecederam à transação).

garantir o tratamento igualitário aos acionistas minoritários da Companhia no contexto da alienação
indireta de controle da Companhia.
Este conselheiro ressalta não ter objeções ao conteúdo dos itens II, V e VI do Parecer e se abstém de
comentar sobre todos os demais itens do Parecer.
O conselheiro solicita, ainda, que esta declaração de voto seja recebida e autenticada pelo Presidente da
Mesa da presente reunião do Conselho de Administração, arquivada na sede da Companhia e anexada à
ata deste conclave, da qual deverá fazer parte para todos os fins e efeitos.

São Paulo, 6 de novembro de 2018.

____________________________________
Oderval Esteves Duarte Filho

