CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 08.439.659/0001-50 - NIRE 35.300.335.813
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da CPFL Energias Renováveis S.A. (“CPFL
Renováveis” ou “Companhia”), na forma prevista no Art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (“Lei das S.A.”), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(“AGOE”) a ser realizada no dia 25 de junho de 2020, às 11h00 de forma exclusivamente digital
por meio de plataforma eletrônica a ser devidamente divulgadas aos acionistas, a fim de
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:
I - Em Assembleia Geral Ordinária:
a. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da
administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas dos
pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
b. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019;
c.

Definir o número de membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo
16 do Estatuto Social da Companhia;

d. Eleger os membros Conselho de Administração da Companhia;
e. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia;
II - Em Assembleia Geral Extraordinária:
a. Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia
para o período de maio de 2020 a abril de 2021 e ratificar os pagamentos já
realizados pela Companhia nos meses de maio e junho; e
b. Fixar o montante global anual da remuneração dos membros do Conselho Fiscal
para o período de maio de 2020 a abril de 2021 e ratificar os pagamentos já
realizados pela Companhia nos meses de maio e junho.
Informações Gerais:
1. Poderão participar da AGOE os Acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da
Companhia, desde que estejam registrados no Livro de Registro de Ações Escriturais da
instituição financeira depositária das ações – Itaú Corretora de Valores S.A. (“ITAUCOR”), e
realizem solicitação de cadastramento pelo endereço eletrônico (ri@cpflrenovaveis.com.br) com

48 (quarenta e oito) horas de antecedência acompanhada dos seguintes documentos: (i) pessoa
física - documento de identificação com foto; (ii) pessoa jurídica - cópia simples do último estatuto
ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de
identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e (iii) acionista constituído sob a forma de
fundo de investimento - cópia simples do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto
ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes
de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de
identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) do administrador do fundo. Em todo caso,
além dos documentos pessoais e de representação, a Companhia também solicita o
comprovante da titularidade das ações de emissão da CPFL Renováveis, expedido por
instituição financeira depositária e/ou agente de custódia, no máximo, 3 (três) dias úteis antes da
data da realização da AGOE.
2. É facultado a qualquer Acionista constituir procurador para comparecer à AGOE e votar em
seu nome. Na hipótese de representação, deverão ser apresentados os seguintes documentos
pelo acionista por e-mail juntamente com os documentos para cadastramento prévio: (i)
instrumento de mandato (procuração), com poderes especiais para representação na AGOE; (ii)
estatuto social ou contrato social e ata de eleição dos administradores, caso o acionista seja uma
pessoa jurídica; (iii) documento de identificação com foto do(a) procurador(a); (iv) comprovante
da titularidade das ações de emissão da CPFL Renováveis, expedido por instituição financeira
depositária e/ou agente de custódia, no máximo, 3 (três) dias úteis antes da data da realização
da AGOE; e (v) indicação de endereço eletrônico para liberação de acesso e envio de instruções
sobre utilização da plataforma
3. Em decorrência da pandemia de COVID-19, a Companhia excepcionalmente aceitará cópias
simples de procurações outorgadas no Brasil sem reconhecimento de firma em cartório e
dispensará as formalidades para procurações outorgadas no exterior, mantendo-se, no entanto,
a necessidade de tradução para a língua portuguesa por tradutor juramentado. Também serão
aceitas, em caráter excepcional, procurações eletrônicas assinadas digitalmente observadas as
condições acima.
4. As procurações, nos termos do Parágrafo 1º do Art. 126 da Lei das S.A., somente poderão ser
outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista
ou administrador da Companhia, (ii) ser advogado ou (iii) ser instituição financeira. Já os
acionistas pessoas jurídicas, conforme entendimento proferido pelo Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), em reunião realizada em 4 de novembro de 2014 (Processo CVM
RJ2014/3578), podem ser representados por seus representantes legais ou através de
procuradores devidamente constituídos, de acordo com seus documentos societários e com as
regras do Código Civil.
5. Nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada pela
Instrução CVM nº 561/15 (“Instrução CVM nº 481/09”), a Companhia adota o sistema de votação
a distância, permitindo que os acionistas participem da AGOE mediante o preenchimento e a
entrega dos respectivos Boletins de Voto a Distância aos agentes de custódia, ao escriturador
ou diretamente à Companhia, de acordo com as instruções do Manual de Participação em
Assembleia.
6. Nos termos do Art. 135, Parágrafo 3º da Lei das S.A. e em cumprimento ao disposto no Art.
6º e seguintes da Instrução CVM nº 481/09, todos os documentos pertinentes às matérias a
serem deliberadas na AGOE encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na
sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores

(http://ri.cpflrenovaveis.com.br), bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
Campinas, 22 de maio de 2020.
Bo Wen
Presidente do Conselho de Administração

