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

AVISO AOS DEBENTURISTAS
A CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) ("CPFL Renováveis" ou “Companhia”) vem a
público informar aos detentores da 1ª Emissão de Debêntures Simples da companhia,
não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, para
distribuição pública, com esforços restritos de colocação, que, em 11 de junho de 2019,
realizou o pagamento de juros no valor de R$ 910.801,96 (novecentos e dez mil,
oitocentos e um reais e centavos mencionados), prêmio de R$ 1.458.081,01 (um milhão,
quatrocentos e cinquenta e oito mil e oitenta e um reais e centavos mencionados), e
principal no valor de R$ 193.500.000,00 (cento e noventa e três milhões e quinhentos
mil reais), relativos a 43.000 (quarenta e três mil) debêntures.

São Paulo, 18 de junho de 2019

Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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

AVISO AOS DEBENTURISTAS
A CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) ("CPFL Renováveis" ou “Companhia”) vem a
público informar aos detentores da 2ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis
em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública, com
esforços restritos de colocação, que em 11 de junho de 2019, realizou o pagamento de
juros no valor de R$ 2.162.245,50 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e
quarenta e cinco reais e centavos mencionados), prêmio no valor de R$ 380.405,61
(trezentos e oitenta mil, quatrocentos e cinco reais e centavos mencionados) e principal
no valor de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), relativos a 300.000
(trezentas mil) debêntures.

São Paulo, 18 de junho de 2019

Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
CPFL Energias Renováveis S.A.
Companhia Aberta
CNPJ sob o nº 08.439.659/0001-50 e NIRE 35.300.335.813

AVISO AOS DEBENTURISTAS
A CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) ("CPFL Renováveis" ou “Companhia”) vem a
público informar aos detentores da 3ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, que em 11 de junho de 2019,
realizou o pagamento de juros no valor de R$ 313.817,82 (trezentos e treze mil,
oitocentos e dezessete reais e centavos mencionados), prêmio no valor de R$
110.000,00 (cento e dez mil reais) e principal no valor de R$ 98.686.400,00 (noventa e
oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais) relativos a 29.600
(vinte e nove mil e seiscentas) debêntures.

São Paulo, 18 de junho de 2019

Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

CPFL Energias Renováveis S.A.
Companhia Aberta

CNPJ sob o nº 08.439.659/0001-50 e NIRE 35.300.335.813

AVISO AOS DEBENTURISTAS
A CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) ("CPFL Renováveis" ou “Companhia”) vem a
público informar aos detentores da 5ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia,
não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, com garantia
adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição,
que em 11 de junho de 2019, realizou o pagamento de juros no valor de R$ 3.431.512,00
(três milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e doze reais e centavos
mencionados), prêmio no valor de R$ 484.587,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil,
quinhentos e oitenta e sete reais) e principal no valor de R$ 88.000.000,00 (oitenta e
oito milhões), relativos a 100.000.000 (cem milhões) de debêntures.

São Paulo, 18 de junho de 2019

Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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

AVISO AOS DEBENTURISTAS
A CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) ("CPFL Renováveis" ou “Companhia”) vem a
público informar aos detentores da 1ª Emissão de Debêntures Simples da controlada
PCH HOLDING 2 S.A., não conversíveis em ações, em série única, da espécie
quirografária, com garantia fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos
de colocação, sob regime de garantia firme, que em 11 de junho de 2019, realizou o
pagamento de juros no valor de R$ 611.868,86 (seiscentos e onze mil, oitocentos e
sessenta e oito reais e centavos mencionados), prêmio no valor de R$ 868.016,83
(oitocentos e sessenta e oito mil e dezesseis reais e centavos mencionados ) e principal
no valor de R$ 123.390.535,65 (cento e vinte e três milhões, trezentos e noventa mil,
quinhentos e trinta e cinco reais e centavos mencionados), relativos a 1.581 (um mil,
quinhentos e oitenta e uma) debêntures.

São Paulo, 18 de junho de 2019

Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

