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

FATO RELEVANTE

CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) (“CPFL Renováveis” ou “Companhia”), vem comunicar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu em 08 de março de 2018 o Ofício nº
65/2018/CVM/SRE/GER-1, cuja cópia segue em anexo, comunicando sobre (i) o recebimento
de recurso contra decisão da área técnica da CVM no âmbito da oferta pública de aquisição
de ações por alienação de controle da CPFL Renováveis; e (ii) a suspensão dos prazos para
atendimento do Ofício 41/2018/CVM/SRE/GER-1, divulgado no dia 20 de fevereiro de 2018.

A CPFL Renováveis voltará a divulgar a seus acionistas e ao mercado em geral quaisquer
desdobramentos relevantes que lhe sejam informados acerca do assunto objeto deste Fato
Relevante.

São Paulo, 08 de março de 2018.

Andre Dorf
Presidente do Conselho de Administração
Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores interino
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Ofício nº 65/2018/CVM/SRE/GER-1
Rio de Janeiro, 08 de março de 2018.

Ao Senhor
Cleomar Parisi
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitshek nº 2.041 e 2.235 (bloco A), 24º andar
São Paulo – SP
CEP.: 04543-011
E-mail: cparisi@santander.com.br
E-mail (Ofertante): shenqinjing@stategrid.com.cn
E-mail
(BM&FBovespa):
ana.pereira@b3.com.br;
maiara.madureira@b3.com.br;
marcelo.heliodorio@b3.com.br; emissores@b3.com.br; nelson.ortega@b3.com.br
E-mail (Assessor Jurídico): carlosaugusto.junqueira@souzacescon.com.br
E-mail (CPFL Energias Renováveis S.A.): ri@cpflrenovaveis.com.br

Assunto: Concessão de efeito suspensivo - Processo CVM nº 19957.001656/2017-25

Prezado Senhor,

1. Referimo-nos ao expediente protocolado na CVM em 07/03/2018, por meio do qual foi
apresentado recurso contra decisão desta área técnica, constante do Ofício nº
41/2018/CVM/SRE/GER-1, no âmbito do pedido de registro de oferta pública de aquisição
de ações por alienação de controle de CPFL Energias Renováveis S.A.
2. A propósito, por meio do referido expediente, foi solicitado que “(...) esse recurso seja
recebido com efeito suspensivo, tendo em vista as potenciais perdas resultantes do
cumprimento da decisão original da SRE (...)”.
3. A esse respeito, tendo em vista os argumentos apresentados, comunicamos que o prazo
para atendimento ao Ofício nº 41/2018/CVM/SRE/GER-1 e, por consequência, aos Ofícios
nºs 43/2018/CVM/SRE/GER-1 e 44/2018/CVM/SRE/GER-1 (que reiteram exigências no
âmbito da análise do pedido de registro da OPA), encontram-se suspensos desde aquela

data (07/03/2018), voltando a fluir, se for o caso, após a análise do mérito do recurso em tela
pelo Colegiado da CVM.
4. Necessitando de esclarecimentos adicionais, entrar em contato com o Sr. Diogo Luís
Garcia, pelo telefone (21) 3554-8500.

Atenciosamente,
RAUL DE CAMPOS CORDEIRO
Gerente de Registros-1
de Valores Mobiliários

DOV RAWET
Superintendente de Registro

/DLG

Documento assinado eletronicamente por Raul de Campos Cordeiro, Gerente, em
08/03/2018, às 16:36, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Dov Rawet, Superintendente de Registro,
em 08/03/2018, às 16:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
0453592 e o código CRC 873EA901.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0453592 and the
"Código CRC" 873EA901.
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