CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 08.439.659/0001-50 e NIRE 35.300.335.813
FATO RELEVANTE
A CPFL Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na
Instrução CVM n° 358/02, e em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 19 de
dezembro de 2019, 28 de abril de 2020 e 6 de maio de 2020, no âmbito da oferta pública
de aquisição das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação no mercado,
unificando as modalidades para fins de conversão de seu registro de companhia aberta
categoria “A” para categoria “B” (“OPA Conversão de Registro”) e saída do Novo
Mercado (“OPA Saída do Novo Mercado”, e, em conjunto com a OPA Conversão de
Registro, “OPA”), vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta
data, o Conselho de Administração da Companhia, em atendimento ao disposto no
artigo 21 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 e artigo 18, (ac), do
Estatuto Social, manifestou-se favoravelmente à aceitação da OPA pelos acionistas da
Companhia, conforme parecer aprovado em reunião realizada nesta data.
A ata da reunião do Conselho de Administração que contém a íntegra do parecer sobre
a OPA aprovado pelo órgão encontra-se disponível para consulta a eventuais
interessados no website da Companhia (http://ri.cpflrenovaveis.com.br/) e no website da
CVM (www.cvm.gov.br).
A Companhia voltará a divulgar a seus acionistas e ao mercado em geral quaisquer
desdobramentos relevantes acerca da OPA.
Campinas, 21 de maio de 2020.
YueHui Pan
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Publicly-Held Company
CNPJ 08.439.659/0001-50 and NIRE 35.300.335.813
MATERIAL FACT
CPFL Energias Renováveis S.A. (“Company”), pursuant to CVM Instruction No. 358/02,
and in addition to the Material Facts disclosed on December 19, 2019, April 28, 2020 and
May 6, 2020, in the context of the tender offer for the acquisition of the common shares,
which remain outstanding, issued by the Company, unifying the modalities for the
purpose of converting its register as a publicly-held company in category “A” to
category “B” (“Register Conversion Offer”) and its Novo Mercado delisting (“Novo
Mercado Delisting Offer”, and, with the Register Conversion Offer, jointly referred to as
“DTO”), hereby informs its shareholders and the market in general that, on the date
hereof, the Board of Directors of the Company, pursuant to article 21 of the Listing
Regulation of B3’s Novo Mercado and article 18, (ac), of the Bylaws, favorably expressed
its opinion on the acceptance by the Shareholders of the DTO, according to the document
approved at a meeting held on the date hereof.
The minutes of the Board of Director´s meeting that contains the full opinion related to
the DTO, approved by the Board of Directors, are available for consultation of the
interested persons in the website of the Company (http://ri.cpflrenovaveis.com.br/) and
in the website of CVM (www.cvm.gov.br).
The Company shall keep its shareholders and the market informed on the progress of
the DTO.

Campinas, May 21, 2020.
YueHui Pan
Chief Financial and Investor Relations Officer

