CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
COMPANHIA ABERTA – CVM 20540
CNPJ/MF Nº 08.439.659/0001-50
NIRE Nº 35.300.335.813
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2017

1.

Data, Hora e Local: realizada em 31 de agosto de 2017, às 10h30, na sede social da
CPFL Energias Renováveis S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.184, 7º andar.

2.

Convocação: dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18, § 5º do Estatuto
Social da Companhia.

3.

Presença: a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

4.

Mesa: presidiu a reunião, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração
da Companhia, o Sr. Andre Dorf, tendo como secretária a Sra. Eliana de Faria
Frazão.

5.

Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a emissão de notas promissórias comerciais por
sociedade controlada da Companhia; (ii) a prestação de aval, pela Companhia, em
garantia do integral, fiel e pontual pagamento e cumprimento de todas as
obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham
a ser assumidas pela sociedade controlada pela Companhia, no âmbito da emissão
de notas promissórias mencionadas no item (i) desta Ordem do Dia; e (iii) autorizar
a Diretoria a praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização da garantia e
realização dos atos acima mencionados.

6.

Deliberações: após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram que a ata desta
reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de
manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia. Foi
aprovada a publicação da presente ata sob a forma de extrato, com a omissão das
assinaturas dos conselheiros. Em seguida, decidiram, por unanimidade de votos e
sem quaisquer restrições, aprovar:

(i) a realização por sociedade controlada pela Companhia, a saber: SPE Boa Vista 2
Energia S.A., sociedade por ações com sede na Avenida Dr. Cardoso de Melo,
1.184, 7º andar, sala I, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.551.294/0001-14 (“Emissora”), da primeira
emissão, em série única, de notas promissórias comerciais ("Notas Comerciais") da
Emissora, cujas características serão detalhadas e reguladas por meio das cártulas
das Notas Comerciais e são sucintamente descritas a seguir: (a) Número da
Emissão: As Notas Comerciais representam a primeira emissão de notas
promissórias comerciais da Emissora; (b) Séries: As Notas Comerciais serão
emitidas em série única; (c) Quantidade: Serão emitidas 124 (cento e vinte e
quatro) Notas Comerciais; (d) Valor Nominal Unitário: As Notas Comerciais terão
o valor nominal unitário de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), na Data de
Emissão (conforme abaixo definida) ("Valor Nominal Unitário"); (e) Valor Total da
Emissão: O valor total da Emissão será de R$62.000.000,00 (sessenta e dois
milhões de reais), na Data de Emissão; (f) Data de Emissão: A data de emissão de
cada uma das Notas Comerciais corresponderá à data de efetiva subscrição e
integralização da respectiva Nota Comercial, sendo que todas as Notas Comerciais
serão emitidas, subscritas e integralizadas na mesma data ("Data de Emissão"); (g)
Prazo e Data de Vencimento: Sem prejuízo de eventual Resgate Antecipado
Facultativo ou vencimento antecipado das Notas Comerciais, as Notas Comerciais
vencerão em até 270 (duzentos e setenta) dias contados da Data de Emissão ("Data
de Vencimento"); (h) Regime de Colocação e Procedimento de Distribuição: As
Notas Comerciais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços
restritos de distribuição, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da
Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, em
regime de garantia firme, com a intermediação de instituição financeira integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários, na qualidade de instituição
intermediária da Oferta, nos termos a serem estabelecidos em contrato de
coordenação, colocação e distribuição pública, com esforços restritos, sob o regime
de garantia firme, das Notas Comerciais ("Contrato de Distribuição"), tendo como
público alvo investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da
Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada, nos termos
do artigo 2º da Instrução CVM 476 ("Investidores Profissionais"); (i) Prazo de
Subscrição: As Notas Comerciais serão subscritas, a qualquer tempo, a partir da
data de início de distribuição da Oferta, observado o disposto no artigo 8º,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 476; (j) Pagamento do Valor Nominal Unitário:
Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das Notas Comerciais, o Valor Nominal Unitário das Notas
Comerciais será integralmente pago na Data de Vencimento ou na data do Resgate
Antecipado Facultativo; (k) Remuneração: O Valor Nominal Unitário das Notas

Comerciais não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário
das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem
por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet
(http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"), acrescida de sobretaxa ou spread de 1,39%
(um inteiro e trinta e nove centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis ("Sobretaxa", e, em conjunto com a Taxa DI,
"Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis
por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento,
observadas as hipóteses de eventual vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Notas Comerciais ou de Resgate Antecipado Facultativo, conforme
o caso, sendo os valores calculados segundo critérios definidos no Caderno de
Fórmulas "Notas Comerciais – CETIP21", reproduzidos nas cártulas. Sem prejuízo
dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Notas Comerciais, a Remuneração será paga integralmente na Data
de Vencimento ou na data do Resgate Antecipado Facultativo; (l) Garantia
Fidejussória: Para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento de todas as
obrigações pecuniárias, principal e acessórias, a serem assumidas pela Emissora sob
as Notas Comerciais, compreendendo o Valor Nominal Unitário, a Remuneração e
todos os seus acessórios, incluindo Encargos Moratórios, multa convencional ou
moratória, quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às Notas
Comerciais, inclusive eventuais custos comprovadamente incorridos pelos titulares
das Notas Comerciais em decorrência de processos, procedimentos e outras medidas
judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos relacionados às
Notas Comerciais (“Obrigações Garantidas”), será prestado aval pela Companhia,
conforme aprovação constante do item (ii), abaixo; (m) Vencimento Antecipado:
As obrigações decorrentes das Notas Comerciais terão o seu vencimento antecipado
declarado nas hipóteses a serem previstas nas cártulas das Notas Comerciais; e (n)
Demais Condições: Todas as demais condições e regras específicas a respeito da
Emissão deverão ser tratadas detalhadamente nas cártulas das Notas Comerciais.
(ii)

A prestação do Aval, que obriga a Companhia como principal pagadora, devedora
solidária e responsável por todas as Obrigações Garantidas. O Aval será prestado
pela Companhia em caráter universal, irrevogável e irretratável, e vigerá até que
todas as obrigações decorrentes das Notas Promissórias sejam integralmente
liquidadas. A Companhia sub-rogar-se-á nos direitos dos titulares das Notas
Promissórias caso venha a honrar, total ou parcialmente, o Aval, sendo que o
exercício do direito de crédito sub-rogado ficará subordinado ao cumprimento

integral das Obrigações Garantidas, com a satisfação integral do crédito dos titulares
das Notas Promissórias. A Companhia concorda e obriga-se a somente exigir e/ou
demandar a Emissora por qualquer valor por ela desembolsado nos termos do Aval
depois de terem os titulares das Notas Promissórias recebido todos os valores a eles
devidos nos termos das respectivas cártulas. Uma vez vencidas as Notas
Promissórias e não pagas pela Emissora, ou caso as Notas Promissórias sejam
declaradas antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis nos termos das
cártulas das Notas Promissórias, o Aval poderá ser executado e exigido pelos
titulares das Notas Promissórias quantas vezes forem necessárias até a integral e
efetiva liquidação de todas as Obrigações Garantidas.
(iii)

A autorização para a Diretoria a praticar todos e quaisquer atos necessários à
formalização da garantia e realização dos atos acima mencionados, inclusive a
delimitação dos termos e condições específicos da garantia fidejussória a ser
prestada, tais como eventuais renúncias e prazos de excussão, dentre outros.

(iv)

A ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima.

7.

Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do
conselho de administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes.

8.

Mesa: Presidente: Sr. Andre Dorf; Secretária: Eliana de Faria Frazão.

9.

Conselheiros Presentes: Srs. Andre Dorf; Gustavo Estrella; Gustavo Henrique
Santos de Sousa; Karin Regina Luchesi; Futao Huang; Marcelo Antonio Gonçalves
de Souza; Oderval Esteves Duarte Filho; José Roberto Mattos Curan; e William
Schmidt Ogalha.
São Paulo, 31 de agosto de 2017

Certifico que o presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio.

Eliana de Faria Frazão
Secretária

