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 27 de agosto de 2018, o Ofício
nº

234/2018/CVM/SRE/GER-1

(cópia

anexa),

comunicando

determinação

da

Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, no âmbito do processo de registro da Oferta Pública de Aquisição de
ações pela alienação indireta do controle da CPFL Renováveis. De acordo com o
entendimento da SRE, “a DJP deve ser ajustada de modo a utilizar dados de EBITDA da CPFL
Energia (orçamento 2016-2020) consolidados de acordo com o IFRS, replicando os cálculos
apresentados nesse sentido por meio do expediente protocolado na CVM pela State Grid em
27/07/2018 (parágrafo 29 do referido expediente), que resultam no valor de R$ 14,60 por
ação de emissão da Companhia”.
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, 28 de agosto de 2018.
Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Ofício nº 234/2018/CVM/SRE/GER-1
Rio de Janeiro, 27 de agosto 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
(B3):
ana.pereira@b3.com.br;
maiara.madureira@b3.com.br;
marcelo.heliodorio@b3.com.br;
emissores@b3.com.br;
nelson.ortega@b3.com.br;
patricia.pellini@b3.com.br; luis.villar@b3.com.br
E-mail
(Assessores
Jurídicos):
carlos.lobo@veirano.com.br

bruno.saraiva@bmal.com;

pca@bmalaw.com.br;

E-mail (CPFL Energias Renováveis S.A.): ri@cpflrenovaveis.com.br
E-mail (CPFL Energia S.A.): ri@cpfl.com.br

Assunto: OPA por alienação de controle de CPFL Energias Renováveis S.A. - Processo CVM
nº 19957.001656/2017-25

Prezado Senhor,

1. Referimo-nos à documentação protocolada na CVM em face da Decisão do Colegiado da
CVM de 02/05/2018, no âmbito do pedido de registro de oferta pública de aquisição de
ações (“OPA” ou “Oferta”) por alienação de controle de CPFL Energias Renováveis S.A.
(“Companhia” e, quando em conjunto com CPFL Energia S.A., “Companhias”).
2. A propósito, após análise realizada nos termos do Relatório nº 22/2018-CVM/SRE/GER-1
(anexo), concluímos que a Demonstração Justificada de Preço (“DJP”) apresentada pela
State Grid Brazil Power Participações S.A. (“Ofertante” ou “State Grid”) à CVM em

27/07/2018 (em resposta ao Ofício nº 195/2018/CVM/SRE/GER-1) deve ser ajustada de modo
a utilizar dados de EBITDA da CPFL Energia S.A. (orçamento 2016-2020) consolidados de
acordo com o IFRS, replicando os cálculos apresentados nesse sentido pela Ofertante
(parágrafo 29 do referido expediente), pelas seguintes razões (em conjunto):
(i) a alteração do método de contabilização dos EBITDA (de IFRS para proporcionais
ou gerenciais) extrapola a determinação do Colegiado da CVM;
(ii) apesar de os dados de EBITDA da CPFL Energia S.A. (orçamento 2016-2020)
aprovados por seu conselho de administração serem dados proporcionais ou
gerenciais, a obtenção dos valores correspondentes em uma visão de acordo com o
IFRS não careceria de qualquer subjetividade ou juízo de valor, apenas replicando os
referidos dados em uma outra visão;
(iii) o uso de dados de EBITDA da CPFL Energia S.A. (orçamento 2016-2020)
consolidados de acordo com o IFRS permite aos investidores uma análise mais
completa do que está sendo proposto na OPA com base na DJP (em linha com os
princípios constantes do inciso II do art. 4º da Instrução CVM 361), uma vez que os
dados utilizados podem ser comparados com dados históricos divulgados por esta
companhia por meio de suas demonstrações contábeis, enquanto que a utilização de
dados de EBITDA proporcionais ou gerenciais dificultariam essa comparação;
(iv) não é metodologicamente correto comparar dados de EBITDA das Companhias se
tais dados não foram obtidos observando a mesma regra contábil, como ocorre no
presente caso, ainda que o EBITDA da Companhia não varie de forma relevante quando
calculado utilizando os padrões IFRS e os dados gerenciais ou proporcionais, como
alega a Ofertante.
3. Dessa forma, determinamos que seja reapresentada a documentação da Oferta refletindo
esse entendimento, juntamente com versões marcadas, nos termos do § 5º do artigo 9º da
Instrução CVM Nº 361/02, bem como encaminhar tais versões em meio eletrônico para o
endereço: ger-1@cvm.gov.br.
4. Ademais, reiteramos as seguintes exigências apresentadas por meio do Ofício nº
43/2018/CVM/SRE/GER-1:
“2.4. Contrato de Intermediação:
2.4.2. Encaminhar o Contrato de Intermediação devidamente assinado e registrado, de
modo a atender ao disposto no item II. “d” do Anexo I da Instrução CVM 361.
2.5. Outros documentos e informações:
2.5.1. Encaminhar comprovante de aprovação para realização do leilão da OPA emitido
pela B3, atendendo ao disposto no § 1º do art. 9º da Instrução CVM 361.”
5. Solicitamos ainda que a Companhia dê imediata publicidade, utilizando a sua política
de divulgação de informações, da determinação constante do presente Ofício, bem como
do preço da OPA que dela resulta.
6. Finalmente, comunicamos que o prazo para o atendimento ao presente Ofício encerrarse-á em 11/09/2018, e que a resposta ao mesmo deverá fazer menção ao número do Processo
(CVM nº 19957.001656/2017-25).
7. Necessitando esclarecimentos adicionais, entrar em contato com o Sr. Diogo Luís Garcia,
pelo e-mail dlgarcia@cvm.gov.br.

Atenciosamente,

RAUL DE CAMPOS CORDEIRO
DOV RAWET
Gerente de Registros-1
de Registro de Valores Mobiliários

Superintendente

Documento assinado eletronicamente por Raul de Campos Cordeiro, Gerente, em
27/08/2018, às 18:06, 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 27/08/2018, às 18:23, 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
0586438 e o código CRC 4B4D8857.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0586438 and the
"Código CRC" 4B4D8857.
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