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. (CPRE3) (“Companhia”), dando continuidade às informações
divulgadas no Aviso aos Acionistas de 22 de março de 2019 (“1° Aviso aos Acionistas”), com relação
ao aumento do capital social no montante de até R$ 300.173.299,921 (trezentos milhões, cento e
setenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), com subscrição
particular de até 17.513.028 (dezessete milhões, quinhentas e treze mil e vinte e oito) novas ações
ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 17,14 por ação ordinária, fixado nos termos do artigo 170,
§ 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”)
(“Aumento de Capital”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
1. ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERENCIA
1.1. Fim do Prazo para Exercício do Direito de Preferência. O prazo para o exercício do direito de
preferência na subscrição das ações ordinárias a serem emitidas no âmbito do Aumento de Capital
iniciou-se em 28 de março de 2019, inclusive, e encerrou-se em 29 de abril de 2019, inclusive.
1.2. Quantidade de ações subscritas. Durante o período para exercício do direito de preferência,
foram subscritas um total de 9.029.830 (nove milhões, vinte e nove mil, oitocentas e trinta) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, ao preço de
emissão de R$ 17,14 (dezessete reais e quatorze centavos) por ação, totalizando o valor de
R$ 154.771.286,20 (cento e cinquenta e quatro milhões, setecentos e setenta e um mil, duzentos e
oitenta e seis reais e vinte centavos), o que corresponde a 51,560643% do Aumento de Capital.
1.3. Recibos de Subscrição no Itaú Unibanco. Os recibos de subscrição de ações subscritas em
exercício do direito de preferência foram disponibilizados aos subscritores em até 24 horas após a
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Arredondamento realizado desconsiderando as frações de ações.

assinatura do boletim de subscrição, transferência do recurso e integralização no Itaú Unibanco S.A.
(“Agente Escriturador”), instituição responsável pela escrituração das ações de emissão da
Companhia.
1.4. Recibos de Subscrição na Central Depositária de Ativos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
Os recibos de subscrição de ações subscritas em exercício do direito de preferência na Central
Depositária de Ativos da B3 (“Central Depositária de Ativos da B3”) foram colocados à disposição dos
respectivos subscritores no dia seguinte à data da integralização das ações subscritas.
2. AÇÕES NÃO SUBSCRITAS E SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS
2.1. Quantidade de ações não subscritas. Durante o período de exercício do direito de preferência,
não foram subscritas 8.483.198 (oito milhões, quatrocentas e oitenta e três mil, cento e noventa e
oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, correspondentes a 48,439356%
do total de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, disponíveis para
subscrição no âmbito do Aumento de Capital (“Total de Sobras”).
2.2. Subscrição de Sobras. Nos termos do artigo 171, § 7º, “b” da Lei das S.A., o Total de Sobras será
oferecido para rateio, entre os subscritores que, no ato da subscrição de ações durante o período de
direito de preferência, pediram reserva de sobras.
2.2.1. Não terá direito a subscrever sobras de ações não subscritas o subscritor que, em
cumprimento ao disposto no artigo 171, § 7º, “b” da Lei das S.A., não pediu reserva de sobras de
ações não subscritas no ato da subscrição das ações durante o período do exercício do direito de
preferência.
2.3. Direitos de subscrição de sobras. O subscritor que, no ato da subscrição, pediu reserva de sobras,
terá o direito de subscrever 0,9394640673 novas ações para cada ação subscrita durante o período
de exercício do direito de preferência.
2.3.1. O percentual de direitos de sobras que cada subscritor que pediu reserva de sobras poderá
subscrever foi calculado pela multiplicação (1) do quociente da divisão (a) do número total de
sobras de ações disponíveis para serem subscritas pelo (b) número total de ações efetivamente
subscritas durante o prazo do exercício do direito de preferência por todos os subscritores que
pediram reserva de sobras, por (2) 100 (cem), conforme segue:
Total de Sobras (S)

8.483.198

Ações subscritas por subscritores que pediram
sobras (TAs)

9.029.827

Quantidade de sobras para cada ação subscrita
(S/TAs)
Percentual de sobras

0,9394640673
48,439356

2.4. Frações de ações. As frações de ações decorrentes do exercício do direito de subscrição das
sobras serão desconsideradas.
3. CESSÃO DO DIREITO DE SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS
3.1. Impossibilidade de cessão do direito de subscrição de sobras. Será vedada a cessão do direito de
subscrição de sobras de maneira independente e autônoma ao direito de preferência na subscrição
do Aumento de Capital.
4. PRAZO PARA SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS
4.1. Prazo para subscrição de sobras. O direito de subscrição de sobras deverá ser exercido entre o
dia 8 de maio de 2019, inclusive, e o dia 14 de maio de 2019, inclusive.
5. PROCEDIMENTO PARA SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS
5.1. Subscrição por meio do Agente Escriturador. O subscritor deverá exercer seu direito à subscrição
de sobras por meio do Agente Escriturador até 14 de maio de 2019, às 16h, horário de Brasília, em
uma das agências especializadas indicadas no final deste aviso aos acionistas, mediante a assinatura
do boletim de subscrição, conforme modelo a ser disponibilizado pelo Agente Escriturador, e a
entrega da documentação descrita no item 11 abaixo.
5.2. Ações custodiadas na Central Depositária de Ativos. O subscritor deverá exercer seu direito à
subscrição de sobras por meio de seus agentes de custódia até 14 de maio de 2019, observados os
procedimentos próprios para subscrição das sobras de ações não subscritas.
6. DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE SOBRAS ALOCADA A CADA SUBSCRITOR
6.1. Comunicação pela Companhia. A Companhia comunicará oportunamente ao Agente
Escriturador e à Central Depositária de Ativos da B3 acerca da alocação final de sobras para cada
subscritor.
6.2. Divulgação aos subscritores. O Agente Escriturador disponibilizará aos subscritores, e a Central
Depositária de Ativos da B3 disponibilizará aos agentes de custódia, que por sua vez disponibilizarão
aos subscritores, as informações a respeito do número de ações efetivamente atribuídos no âmbito
das sobras e o valor total a ser integralizado.

7. INTEGRALIZAÇÃO DAS SOBRAS DE AÇÕES
7.1. Data limite para integralização. Uma vez que seja definida a quantidade de sobras alocadas e
subscritas por cada subscritor, as ações ordinárias subscritas no âmbito das sobras deverão ser
integralizadas em moeda corrente nacional, ou créditos, em parcela única, até o ultimo dia de
exercício das sobras entre os subscritores.
7.2. Integralização das Ações Depositadas no Agente Escriturador. Os subscritores que exerceram o
direito de subscrição das sobras por meio do Agente Escriturador deverão comparecer a uma das
agências listadas ao final deste aviso aos acionistas.
7.2.1. 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;
e
(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.
7.3. Central Depositária de Ativos da B3. Os subscritores que exerceram o direito de subscrição das
sobras por meio de seus agentes de custódia deverão contatar seus respectivos agentes e observar
os procedimentos específicos para a integralização das sobras.
8. NÃO REALIZAÇÃO DO LEILÃO DE SOBRAS
8.1. Leilão. Eventuais ações não subscritas após o encerramento do período de subscrição de sobras
não serão objeto de venda em bolsa de valores prevista no artigo 171, §7º, alínea “a”, visto que
consoante aprovação do conselho de administração da Companhia, desde que atingido o aumento
do capital social da Companhia, no valor mínimo de R$ 300.000.000,00 (“Valor Mínimo”), o Aumento
de Capital poderia ser homologado mesmo que não totalmente subscrito, 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, os
controladores da Companhia se comprometeram a subscrever e integralizar o Valor Mínimo.
9. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA RETRATAÇÃO DO INVESTIMENTO
9.1. Não abertura do prazo para retratação. Uma vez que foi possível condicionar a subscrição do
aumento de capital, nos termos do item “q” do 1° Aviso aos Acionistas, não será concedido prazo

adicional para a retratação da decisão de investimento após o final das rodadas de sobras, ainda que
o Aumento de Capital tenha sido parcialmente subscrito.
9.2. Pagamento de valores excedentes a subscritores que condicionaram a decisão de investimento.
A Companhia depositará, nas contas indicadas nos boletins de subscrição, os valores excedentes
devidos aos subscritores que optaram por condicionar a subscrição do Aumento de Capital de acordo
com o procedimento previsto no item “q” do 1° Aviso aos Acionistas. Referido depósito será efetuado
após o encerramento do período de subscrição de sobras.
10. CRÉDITOS DOS RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO E DAS AÇÕES
10.1. Recibos de subscrição no Agente Escriturador. Os recibos de subscrição das ações subscritas
em exercício do pedido de sobras no Agente Escriturador estarão disponíveis aos subscritores em
até 3 (três) dias úteis contados da data de definição da quantidade de sobras alocadas e subscritas
por cada subscritor.
10.2. Recibos de subscrição na Central Depositária de Ativos. Os recibos de subscrição das ações
subscritas em exercício do pedido de sobras na B3 estarão disponíveis aos subscritores no dia
seguinte à data da integralização das respectivas ações.
10.3. Crédito das ações subscritas. As ações subscritas serão emitidas e creditadas em nome dos
subscritores em até 3 (três) dias úteis após a homologação do Aumento de Capital pelo Conselho de
Administração da Companhia.
11. LOCAIS DE ATENDIMENTO DO AGENTE ESCRITURADOR
11.1. Agências Especializadas. Os acionistas cujas ações estejam depositadas no Agente Escriturador
poderão exercer os direitos mencionados neste aviso aos acionistas em uma das agências
especializadas abaixo:
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
12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
12.1. Informações adicionais. Informações adicionais sobre o Aumento de Capital poderão ser
obtidas no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) ou com o Departamento de
Relações com Investidores da Companhia (http://www. ri.cpflrenovaveis.com.br), por meio do
endereço eletrônico (e-mail) ri@cpflrenovaveis.com.br.
São Paulo, 8 de maio de 2019
Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

