CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
NIRE 3530033581-3 – CVM 20540
CNPJ/MF nº 08.439.659/0001-50
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 30 de outubro de 2018.
DATA E HORÁRIO E LOCAL: 30 de outubro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da CPFL Energias Renováveis S.A. (a
“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.
MESA: Sr. Andre Dorf, Presidente; e Sra. Adrianne Frias, Secretária.
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.
PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Andre Dorf; Gustavo Estrella; Fernando Mano da Silva;
Karin Regina Luchesi; Futao Huang; Marcelo Antonio Gonçalves Souza; Oderval Esteves Duarte Filho; William Schmidt
Ogalha e José Roberto de Mattos Curan.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi
deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de
manifestações e dissidências, que, caso apresentadas, ficarão arquivadas na sede da Companhia. Após a análise e discussão
da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros de Administração decidiram aprovar a (a) a incorporação da BVP
Geradora de Energia S.A. (“BVP Geradora”); BVP S.A. (“BVP”); PCH Participações S.A. (“PCH Participações”) e T-15 Energia
S.A. (“T-15”) pela Companhia; (b) mudanças nas garantias bancárias e garantias financeiras, incluindo, mas não limitadas a
(1) a conclusão de aditamentos a todos os contratos de financiamento e garantias de financiamento de projetos
necessários à incorporação, como penhor de ações, cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes da
autorização, entre outros; (2) contratação ou renovação de garantias bancárias (locais e internacionais); (c) a celebração de
ajustes e/ou alterações em quaisquer contratos ou contratos de financiamento (inclusive garantias) relacionados às
Incorporadas, bem como relacionados às empresas que não serão incorporadas, mas que sejam afetadas pela operação, se
aplicável; (d) autorização para adquirir 100% das ações preferenciais em circulação da T-15 e/ou qualquer ação relacionada
à extinção da dívida das ações preferenciais; (e) autorização para emissão de nova dívida no nível da Companhia, no valor
de até R$153.000.000,00 (cento e cinquenta e três milhões de reais). A duração mínima da dívida deve ser equivalente ao
atual empréstimo das ações preferenciais T-15, com data-base agosto de 2018, no máximo, todas com custo all-in de
124,24% do CDI, e; (f) autorização para que os Diretores Executivos das Sociedades Incorporadas e da Companhia adotem
todas as providências necessárias à realização da operação de Incorporação, a aquisição das ações preferenciais da T-15 e a
emissão da nova dívida mencionada no item (e) acima.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: 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; Futao Huang;
Andre Franco Sales; Oderval Esteves Duarte Filho; William Schmidt Ogalha e José Roberto de Mattos Curan.
MESA: Sr. Andre Dorf, Presidente; e Secretária: Sra. Adrianne Frias.
Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em Livro Próprio.
São Paulo, 30 de outubro de 2018.
Adrianne Frias, Secretária

