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

AVISO AOS ACIONISTAS
A CPFL Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 157, §
4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº
358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, a Assembleia Geral
Ordinária realizada em 26 de abril de 2018, aprovou a proposta da Administração da
Companhia, para o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme segue:
1) VALOR
O valor do dividendo a ser distribuído é de R$ 3.624.479,78 (três milhões, seiscentos e vinte
e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) para o
pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, correspondentes a 25% do lucro líquido
ajustado nos termos do Art. 202 da Lei das S.A., correspondente a (R$0,00720069659 por
ação).
2) “EX-DIVIDENDO”
Terão direito os acionistas detentores das ações ordinárias da Companhia nesta data, sendo
as ações da Companhia negociadas na condição “ex direitos” a partir de 27 de abril de 2018,
inclusive.
3) PAGAMENTO
Os dividendos serão pagos em até 60 dias a contar desta data, ou seja, até 25 de junho de
2018, conforme faculdade prevista no artigo 31 do Estatuto Social da Companhia.
Os dividendos são isentos de IRRF (imposto de renda retido na fonte), de acordo com o artigo
10 da Lei n° 9.249/95, e não estão sujeitos à atualização monetária ou remuneração
correspondente entre a data de declaração e a data de seu efetivo pagamento.

Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido
ao Itaú Unibanco S.A.– Instituição Depositária de Ações, a partir da data de início do
pagamento deste direito.
Para os acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a
indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os dividendos somente serão creditados a
partir do 3º dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do
Banco Itaú Unibanco S.A., que poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede ou
através de correspondência dirigida à Superintendência de Serviços para Empresas –
Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707 - 9° andar - Torre Eudoro Villela –
Jabaquara - CEP 04344-902 – São Paulo – SP.

São Paulo, 26 de abril de 2018.
Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
CPFL Energias Renováveis S.A. (“Company”), pursuant to article 157, paragraph 4, of Law
6,404/76 (“Brazilian Corporations Law”) and Instruction 358/2002 of the Brazilian Securities
and Exchange Commission (“CVM”), hereby announces to its shareholders and the market
that the Annual Shareholders Meeting held on April 26, 2018, approved the proposal of the
Company's Management to pay the minimum mandatory dividends, as follows:
1) AMOUNT
Three million, six hundred twenty-four thousand, four hundred seventy-nine reais and
seventy-eight centavos (R$3,624,479.78) to be paid as minimum mandatory dividends,
corresponding to 25% of the adjusted net income pursuant to article 202 of Brazilian
Corporations Law, equivalent to R$0.00720069659 per share.
2) “EX-DIVIDEND”
Holders of common shares of the Company on this date will be entitled to the dividends and
the Company’s shares will be traded “ex-rights” starting from April 27, 2018, inclusive.
3) PAYMENT
The dividends will be paid within 60 days from this date, that is, by June 25, 2018, pursuant
to article 31 of the Bylaws of the Company.
The dividends will not be subject to withholding income tax in accordance with article 10 of
Law 9,249/95, inflation adjustment or corresponding yield from the date of their
announcement to the date of their effective payment.

Shareholders will have their dividends credited in accordance with the bank information
provided to Itaú Unibanco S.A., the stock transfer agent, as of the date the payment of
dividends begins.
For shareholders whose registration data does not contain the CPF/CNPJ number or
“Bank/Branch/Checking Account” information, dividends will be paid only from the 3 rd
business day after such data is updated in the electronic files of Banco Itaú Unibanco S.A.,
which can be made at any branch the bank or by sending a letter to Superintendência de
Serviços para Empresas – Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707 - 9° andar Torre Eudoro Villela – Jabaquara - CEP 04344-902 – São Paulo – SP.

São Paulo, April 26, 2018.
Alessandro Gregori Filho
Chief Financial and Investor Relations Officer

