CPFL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 02.429.144/0001-93
NIRE 353.001.861-33

CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 03.953.509/0001-47
NIRE 353.001.795-95

CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 08.439.659/0001-50
NIRE 353.003.358-13

FATO RELEVANTE

A CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”) e suas subsidiárias CPFL Geração de Energia S.A. (“CPFL
Geração”) e CPFL Energias Renováveis S.A. (“CPFL Renováveis”) comunicam, em continuidade à
comunicação realizada por meio do fato relevante datado de 21 de maio de 2019 que
concluíram, nesta data, a segunda etapa do plano de integração da CPFL Renováveis mediante
a Reestruturação Societária das empresas do Grupo CPFL (“Reestruturação Societária”) (i) a
cisão parcial da CPFL Geração com a versão de seu acervo líquido cindido para a CPFL
Renováveis; (ii) a incorporação total, pela CPFL Renováveis, da CPFL Centrais Geradoras Ltda.
(“CPFL Centrais Geradoras”) e (iii) o aumento de capital da CPFL Renováveis mediante a
integralização de créditos pela CPFL Geração.
A Reestruturação Societária foi anuída pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) em
22 de setembro de 2020, por meio da Resoluções Autorizativas nº 9.229/2020 e nº 9.230/2020,
bem como a proposta foi avaliada e aprovada internamente pelas Diretorias Executivas e
Conselhos de Administração das empresas envolvidas. A nova estrutura gera fortalecimento das
estruturas administrativas e traz sinergias para o grupo.
Em decorrência da Reestruturação Societária e em consequência das operações:
1. O Capital Social da CPFL Renováveis passa a ser de R$ 4.032.291.914,16 (quatro bilhões,
trinta e dois milhões, duzentos e noventa e um mil, novecentos e quatorze reais e
dezesseis centavos), dividido em 593.782.504 (quinhentos e noventa e três milhões,
setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quatro) ações ordinárias, totalmente
subscritas e integralizadas;
2. O Capital Social da CPFL Geração passa a ser de R$ 935.782.718,80 (novecentos e trinta
e cinco milhões, setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e oitenta
centavos), dividido em 181.789.018.844 (cento e oitenta e um bilhões, setecentos e
oitenta e nove milhões, dezoito mil, oitocentos e quarenta e quatro) ações ordinárias,
totalmente subscrito e integralizado;
3. Há a extinção da CPFL Centrais Geradoras, que é sucedida pela CPFL Renováveis.
Informações referentes à operação estarão disponíveis no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no
site da CPFL Energia (www.cpfl.com.br/ri).
Campinas, 30 de setembro de 2020.
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