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COMUNICADO AO MERCADO
TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
São Paulo, 09 de Setembro de 2019 – A CPFL Energias Renováveis S.A. (“CPFL Renováveis” ou “Companhia”)
vem, em atendimento ao disposto no artigo 30, inciso XXXIII, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro
de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”), informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, a transação
entre partes relacionadas, aprovada em Reunião do Conselho de Administração em 29 de agosto de 2018 e
assinado em 3 de setembro de 2019:

Nome das partes relacionadas

CPFL Energias Renováveis e CPFL Comercialização Brasil
S.A. (“CPFL Brasil”)
Relação das partes com a CPFL A CPFL Renováveis é controlada indiretamente pela CPFL
Renováveis
Energia S.A. (“CPFL Energia”), através da CPFL Geração de
Energia S.A. (“CPFL Geração”) e a CPFL Brasil é controlada
diretamente pela CPFL Energia.
Objeto
Contrato de Compra de Energia.
Principais termos e condições da CPFL Renováveis e CPFL Brasil celebraram um Contrato
transação
de Compra de Energia, no qual a CPFL Brasil compra
energia dos parques eólicos operados pela CPFL
Renováveis. O escopo do contrato envolve a entrega de
energia renovável com 50% (cinquenta por cento) de
desconto nos custos dos cabos, chamados de “Energia
Incentivada 50%”, com pagamento mensal, resultando
em um valor total de contrato de R$ 704.000.000,00
(setecentos e quatro milhões de reais), com duração de
10 (dez) anos.
Se, quando, de que forma e em que A transação foi aprovada pelo Conselho de
medida a contraparte na transação, Administração da CPFL Energia e pelo Conselho de
seus sócios ou administradores Administração da CPFL Renováveis, ambas reuniões
participaram no processo:
realizadas em 29 de agosto de 2018, com a abstenção de
votos dos representantes da CPFL Energia.
a) de decisão da Companhia acerca da
transação,
descrevendo
essa
participação; e
b) de negociação da transação como
representantes
da
Companhia,
descrevendo essa participação;
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Justificativa pormenorizada das razões
pelas quais a administração da
Companhia considera que a transação
observou condições comutativas ou
prevê pagamento compensatório
adequado:
a) se a Companhia solicitou propostas,
realizou algum procedimento de
tomada de preços, ou tentou de
qualquer outra forma realizar a
transação com terceiros, explicitando,
em caso negativo, as razões pelas quais
não o fez ou, em caso afirmativo, os
procedimentos realizados e seus
resultados;
b) as razões que levaram a Companhia
a realizar a transação com a parte
relacionada e não com terceiros; e
c) a descrição pormenorizada das
medidas tomadas e procedimentos
adotados
para
garantir
a
comutatividade da operação
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A CPFL Brasil realiza operações de compra e venda de
energia com o objetivo de aproveitar as oportunidades
do mercado. A CPFL Renováveis desenvolve projetos de
energia para participar de leilões ou para vender a
energia no Mercado Livre através de chamadas públicas
para o mercado.
A transação foi realizada no contexto de solicitação
pública de propostas, praticada pela CPFL Renováveis por
um edital com ampla divulgação ao mercado, para
vender energias de projetos em desenvolvimento. Além
disso, a CPFL Renováveis Recebeu outras propostas do
mercado, mas a CPFL Brasil teve a proposta vencedora.

