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MINUTES OF THE 16th MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS
HELD ON DECEMBER 18TH, 2020

ATA DA 16ª REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020

1. DATE, TIME AND VENUE: At 05:00 p.m., on
December 18th, 2020, in the headquarters of the
Company, located at Jorge de Figueiredo Correa
Street, 1.632, part, Jardim Professora Tarcília, ZIP
code 13087-397, in the city of Campinas, state of
São Paulo.

1. DATA E HORÁRIO E LOCAL: Aos 18
(dezoito) dias do mês de dezembro de 2020, às
17h00, na sede social da Companhia, localizada
na Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1.632, parte,
Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

2. CALL NOTICE: The meeting was called pursuant
to Paragraph 2nd, of article 18 of the Bylaws of the
CPFL
Energias
Renováveis
S.A.
(“CPFL
Renováveis”).

2. CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do
Parágrafo 2º, do Artigo 18, do Estatuto Social da
CPFL Energias Renováveis S.A. (“CPFL
Renováveis”).

3. ATTENDANCE: All the members of the Board of
Directors, pursuant to Paragraph 7th, of article 18 of
the Bylaws of the CPFL Renováveis.

3. PRESENÇA: Todos os membros do Conselho
de Administração, na forma do Parágrafo 7º, do
Artigo 18, do Estatuto Social da CPFL
Renováveis.

4. PRESIDING BOARD: Chairman - Mr. Bo Wen;
and Secretary – Mr. Valter Matta.

4. MESA: Presidente - Sr. Bo Wen; Secretário –
Sr. Valter Matta.

5. MATTER DISCUSSED AND DELIBERATIONS
TAKEN BY UNANIMOUS VOTE:

5. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:

The reading of the Agenda was waived, as all those
present were aware of its content. The directors also
resolved that these minutes will be drawn up in
summary form, with the right to submit opinions and
dissensions, which will be filed at the headquarters of
the Company, and the publication of these minutes
without the signatures of the directors and the
suppression of strategic and/or confidential
information was approved.

A leitura da Ordem do Dia foi dispensada, por ser
de conhecimento de todos os presentes. Os
conselheiros também deliberaram que a ata desta
reunião será lavrada na forma de sumário,
facultado o direito de apresentação de
manifestações e dissidências, que ficarão
arquivadas na sede da Companhia, e foi
aprovada sua publicação com a omissão das
assinaturas dos conselheiros e a supressão de
informações estratégicas e/ou confidenciais.

After discussing and examining the items on the
Agenda, the Directors, with due abstentions from
voting, unanimously resolved as follows:

Examinadas e debatidas as matérias constantes
da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações
a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:

(i) To approve, in terms of the Board of Executive
Officers’ Resolution NO. 184/2020, the execution of
a service agreement by CPFL Renováveis, with
suppliers
Nect Serviços Administrativos de
Suprimentos e Logística Ltda. (“CPFL Supre”), Nect
Serviços Administrativos Financeiros Ltda. (“CPFL
Finanças”), Nect Serviços Administrativos de
Recursos Humanos Ltda. (“CPFL Pessoas”) and
Nect Serviços Administrativos de Infraestrutura Ltda.
(“CPFL Infra”).

(i) Aprovou, nos termos da Resolução de
Diretoria Nº 184/2020, a execução de contrato de
prestação de serviços pela CPFL Renováveis,
com
os
fornecedores
Nect
Serviços
Administrativos de Suprimentos e Logística Ltda.
(“CPFL Supre”), Nect Serviços Administrativos
Financeiros Ltda. (“CPFL Finanças”), Nect
Serviços Administrativos de Recursos Humanos
Ltda. (“CPFL Pessoas”) e Nect Serviços
Administrativos de Infraestrutura Ltda. (“CPFL
Infra”).

(ii) To approve, in terms of the Board of Executive
Officers’ Resolution NO. 185/2020:
(a) the celebration energy buy and sale transactions,
with the following conditions:

(ii) Aprovou, nos termos da Resolução de
Diretoria Nº 185/2020:
(a) a celebração de transações de compra e
venda de energia, conforme as seguintes
condições:
(a.i) total cumulativo, considerando as empresas
CPFL Comercialização Brasil S.A. (“CPFL
Brasil”), CPFL Planalto Ltda. (“CPFL Planalto”),
CPFL Comercialização Cone Sul S.A. (“CPFL
Cone Sul”), Clion Assessoria e Comercialização
de Energia Elétrica Ltda. (“CPFL Meridional”) e
CPFL Brasil Varejista S.A. (“CPFL Brasil
Varejista”),
em
conjunto
denominadas
“Comercializadoras CPFL”, de operações de
compra de energia; e
(a.ii)
total
cumulativo,
considerando
as
Comercializadoras CPFL, de operações de venda
de energia nos termos e valores aprovados pelo
Conselho de Administração da CPFL Energia
S.A. (“CPFL Energia”), cujo volume não deverá
ser considerado para esta pré-aprovação;
considerar o limite de mercado aplicável a cada
empresa; considerar o limite de posição direcional
previamente aprovado pelo Conselho de
Administração; considerar o limite de crédito da
contraparte; e considerar o limite de risco de
crédito da carteira;
(b) a celebração de transações pela CPFL
Renováveis de compra e venda de energia,
conforme as seguintes condições:
(b.i) celebrar transações de compra e venda de
energia com as seguintes empresas: CPFL
Geração, Subsidiárias da CPFL Renováveis;
Subsidiárias
da
CPFL
Geração;
Comercializadoras CPFL, e Paulista Lajeado ,

(a.i) a total cumulative amount, taking under
consideration the companies CPFL Comercialização
Brasil S.A. (“CPFL Brasil”), CPFL Planalto Ltda.
(“CPFL Planalto”), CPFL Comercialização Cone Sul
S.A. (“CPFL Cone Sul”), Clion Assessoria e
Comercialização de Energia Elétrica Ltda. (“CPFL
Meridional”) and CPFL Brasil Varejista S.A. (“CPFL
Brasil Varejista”), altogether “CPFL’s Trading
Companies” transactions as well, of purchase; and
(a.ii) a total cumulative amount, taking under
consideration the CPFL Trading Companies
transactions as well, in the terms and amounts
approved by the Board of Directors of CPFL Energia
S.A. (“CPFL Energia”), which volume shall not take
into consideration for this pre-approval; to consider
the market risk limit applicable to each company; to
consider the directional position limit previously
approved by the Board of Directors; to consider the
credit limit of the counterparty; and to consider the
credit risk limit of the portfolio;
(b) the celebration of energy buy and sale
transactions by CPFL Renováveis, with the following
conditions:
(b.i) executing power purchase and sales with the
following companies: CPFL Geração, CPFL
Renováveis’
Subsidiaries,
CPFL
Geração’s
Subsidiaries; CPFL’s Trading Companies, and
Paulista Lajeado, according to the conditions

stablished.

conforme as condições estabelecidas.

(iii) To approve, in terms of the Board of
Executive Officers’ Resolution NO. 245/2020:
(1) the funding plan, which shall be executed through
the hiring of a Foreign Currency Loan based on Law
No. 4,131/62, with CDI swap (as well as assignment
of this swap as guarantee), debenture issuance
and/or other working capital transactions, as follows:

(iii) Aprovou, nos termos da Resolução de
Diretoria Nº 245/2020,
(1) a captação de recursos, por meio da
contratação de Empréstimos em Moeda
Estrangeira com base na Lei nº 4.131/62, com
CDI swap (bem como a cessão deste swap como
garantia), emissões de debêntures e/ou outras
operações de capital de giro, conforme a seguir:
(a) montante total de até R$ 1.662.000.000,00
(um bilhão, seiscentos e sessenta e dois milhões
de reais) ou valor equivalente em outras moedas;
(b) com garantia corporativa da CPFL Energia
S.A.;
(2) celebração do Contrato de Financiamento
mediante abertura de crédito entre a CPFL
Renováveis
e
o
Banco
Nacional
de
Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES")
na modalidade FINEM Direto, no valor total de até
R$ 221.936.000,00 (duzentos e vinte e um
milhões, novecentos e trinta e seis mil reais), com
a interveniência da CPFL ENERGIA, nas
seguintes condições:
(a.i) com custo estimado para o Contrato de
Financiamento no qual serão devidos juros
remuneratórios, incidentes sobre o principal da
dívida, correspondentes à taxa composta:
(a.i.a) pela variação acumulada do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
divulgado pelo IBGE (“IPCA”), calculado de forma
pro rata temporis, (a.i.b) pela taxa de juros
prefixada da Taxa de Longo Prazo definida no
mês da contratação, conforme previsto na
legislação; e (a.i.c) pelo spread do BNDES de
2,31% (dois inteiros e trinta e um centésimos por
cento) ao ano, sendo estas duas últimas com
base em um calendário de 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis, calculado de forma
“pro rata temporis”, em regime de capitalização
composta, de acordo com a sistemática prevista
nos Contratos de Financiamento;
(a.ii) com prazo de até 16 (dezesseis anos) anos
com período de carência até Junho de 2024 e
amortização até Novembro de 2036;
(a.iii) os referidos recursos serão destinados à
implantação do CAPEX para Pequena Central
Hidrelétrica Lúcia Cherobim, da SPE Cherobim

(a) total amount of up to R$ 1,662,000,000.00 (one
billion, six hundred and sixty-two million reais), or
equivalent quantity in other currencies, (b) with the
guarantee of CPFL Energia S.A.; and
(2) the hiring of the Financing Agreements through
the opening of credit between CPFL Renováveis and
the Banco Nacional de Desenvolvimento e Social
("BNDES") in the FINEM Direto modality, in the total
amount of up to 221.936.000,00 (two hundred and
twenty one million, nine hundred and thirty-six
thousand reais) under the following conditions:

(a.i) with estimated cost for all Financing Agreements
in which interest will be payable, levied on the main
debt, corresponding to the compound rate:
(a.i.a) by the accumulated variation of the Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”)
released by IBGE, calculated on a pro rata temporis
basis; (a.i.b) at the fixed interest rate of the Long
Term Rate (TLP) defined in the contracting month, as
provided for in the legislation; and (a.i.c) by the
BNDES spread of 2.31% (two integers and thirty-one
hundredths percent) per year, the latter two being
based on a calendar of 252 (two hundred and fiftytwo) working days, calculated “pro rata temporis”,
under compound capitalization, in accordance with
the system provided for in the Financing Agreements;

(a.ii) with a term of up to 16 (sixteen years) with a
grace period until June 2024 and amortization
November 2036;
(a.iii) the aforementioned funds will be used to
implement the CAPEX for Pequena Central
Hidrelétrica Lúcia Cherobim, from SPE Cherobim for

the period from December 2020 to January 2024, as
follows:
(a.iii.a) Sub-credit “A”, in the amount of up to R$
221.936.000,00 (two hundred and twenty one millon,
nine hundred and thirty-six thousand reais) in 149
(one hundred and forty-nine) monthly and successive
installments, each in the amount of the principal,
divided by the number of amortization installments
not yet due, the first installment being due on July
15th, 2024;
(b) approval for hiring the custodian agent that will be
responsible for maintaining the guarantee of the
receivables, with the need to open up to 3 (three)
bank accounts when contracting, as well as
authorization to pay the expenses necessary to make
the contracting feasible said financing;

(c) approval for the opening of up to 3 (three) new
bank accounts, in order to fulfill contractual
obligations of reserve accounts (guarantees).
(d) approval of the constitution of Real and Personal
Guarantees, through the linking of receivables and
presentation of a reserve account, by CPFL
Renováveis and its subsidiary SPE Cherobim, such
as:
(d.i) pledge of the shares issued by SPE Cherobim
owned by CPFL Renováveis;
(d.ii) pledge of machinery and equipments acquired
in the projects;
(d.iii) fiduciary assignments, granted by SPE
Cherobim in favor of BNDES, of the following rights,
as regulated in the Fiduciary Assignment of Rights,
Account Management and Other Covenants
Agreement to be signed between BNDES, SPE
Cherobim and Banco Administrador to be chosen by
SPE Cherobim (“Assignment Agreement”):
(d.iii.a) receipts from credit rights; (d.iii.b) the funds
deposited in the respective “Centralizing Account”
and “Reserve Accounts”, defined and regulated in the
Assignment Agreement; and
(d.iv) personal guarantee granted by CPFL Energia,
in favor of BNDES, in the form of a guarantee, as
approved above.
(e) authorization for the representatives of CPFL

para o período de dezembro de 2020 a janeiro de
2024, conforme a seguir:
(a.iii.a) Subcrédito “A”, no valor de até R$
221.936.000,00 (duzentos e vinte e um milhões,
novecentos e trinta e seis mil reais), em 149
(cento e quarenta e nove) prestações mensais e
sucessivas, cada uma delas no valor do principal
vincendo da dívida, dividido pelo número de
prestações de amortização ainda não vencidas,
vencendo-se a primeira prestação em 15 de julho
de 2024;
(b) aprovação para contratação do banco
administrador que será responsável pela
manutenção de garantia dos recebíveis, com a
necessidade de abertura de até 3 (três) contas
correntes, bem como autorização para o
pagamento das despesas necessárias para
viabilizar
a
contratação
dos
referidos
financiamentos;
(c) aprovação para a abertura de até 3 (três)
novas contas correntes com objetivo de cumprir
obrigações contratuais de contas reservas
(garantias).
(d) aprovação da constituição de Garantias Reais
e Fidejussórias, por meio de vinculação de
recebíveis e apresentação de conta reserva, pela
CPFL Renováveis e pela sua subsidiária SPE
Cherobim, tais como:
(d.i) penhor das ações de emissão da SPE
Cherobim de titularidade da CPFL Renováveis;
(d.ii) penhor de máquinas e equipamentos
adquiridos no projeto;
(d.iii) cessões fiduciárias, outorgadas pela SPE
Cherobim em favor do BNDES, dos seguintes
direitos, conforme regulado no Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de
Contas e Outras Avenças a ser celebrado entre
BNDES, SPE Cherobim e o Banco Administrador
a ser escolhido pela SPE Cherobim (“Contrato de
Cessão”):
(d.iii.a) as receitas de direitos creditórios; (d.iii.b)
os recursos depositados nas respectivas “Conta
Centralizadora” e “Contas Reservas”, definidas e
reguladas no Contrato de Cessão; e
(d.iv) garantia fidejussória outorgada pela CPFL
Energia, em favor do BNDES, na forma de fiança,
conforme aprovado acima.
(e) autorização para que os representantes da

Renováveis to negotiate all terms and conditions that
may apply to the Financing Contracts and to the Real
and Personal Guarantees and to all the documents
necessary for the formalization of the deal, in
accordance with the conditions established herein.
(f) the execution, by CPFL Renováveis, within the
limits of the obligations assumed in the Financing
Agreements, of any other instruments or documents
and their eventual amendments related to the
Financing Agreements and the instruments of the
Real and Personal Guarantees, related to constant
obligations of said documents and/or that may be
necessary for their complete effectiveness.

(3) the advance for Future Capital Increases
(“AFAC”) of the subsidiaries listed below, upon the
execution of AFACs agreements, in the maximum
amounts as following, to be executed up to 31st
December 2021, in one or several tranches,
according to the subsidiaries cash needs and the
cash available on the company that will make the
AFAC and also the capitalization/subscription of
AFACs, at one or more Shareholders'/Quotaholders’
Meeting for the execution of Amendments to the
Bylaws/Articles of Association, of the AFACs raised
until the next Shareholders'/Quotaholders’ Meeting of
the Company that received the AFAC, upon
subscription and payment of new shares/quotas,
within the limit of the AFAC raised until the moment
of the call, considering the capital injection, the
nominal or equity value of the share/quota at the
capitalization date, regarding the conditions
mentioned below:

(a) R$ 36,790,000.00 (thirty-six million, seven
hundred and ninety thousand reais) to be injected by
CPFL Renováveis in its subsidiary PCH Cherobim;
(b) R$ 180,000.00 (one hundred and eighty thousand
reais) to be injected by CPFL Renováveis in its
subsidiary SPE Baixa Verde Energia S.A.;
(c) R$ 150,000.00 (one hundred and fifty thousand
reais) to be injected by CPFL Renováveis in its

CPFL Renováveis negociem todos os termos e
condições que venham a ser aplicáveis ao
Contrato de Financiamento e às Garantias Reais
e Fidejussórias e a todos os documentos
necessários à formalização da transação, de
acordo com as condições aqui estabelecidas.
(f) a celebração, pela CPFL Renováveis, dentro
do limite das obrigações assumidas no Contrato
de
Financiamento,
de
quaisquer
outros
instrumentos ou documentos e seus eventuais
aditamentos relacionados ao Contrato de
Financiamento e aos instrumentos das Garantias
Reais e Fidejussória, relativos a obrigações
constantes dos referidos documentos e/ou que
venham, eventualmente, a serem necessários
para sua completa eficácia.
(3) os adiantamentos para Futuros Aumentos de
Capital (“AFAC”) abaixo listadas, mediante a
celebração de contratos de AFACs, nos
montantes máximos conforme abaixo, a serem
realizados até 31 de Dezembro de 2021, em uma
ou diversas parcelas, conforme necessidades de
caixa da receptora e disponibilidade de caixa da
sociedade que fará o aporte, e também para a
realização da capitalização/integralização dos
AFACs, em uma ou mais Assembleias Gerais de
Acionistas/Reuniões
de
Quotistas
para
celebração de instrumentos de alteração do
Estatuto Social/Contrato Social da sociedade
receptora, realizados até o momento da
convocação da próxima Assembleia Geral de
Acionistas/ Reunião de Quotistas da sociedade
receptora, mediante a subscrição e integralização
de novas ações/quotas, no limite do valor do
AFAC, realizado até o momento da convocação,
considerando-se, no aumento de capital de
sociedade por ações/quotas, o valor patrimonial
da ação/quota na data da capitalização, sendo
tais AFACs celebrados conforme a seguir:
(a) R$ 36.790.000,00 (trinta e seis milhões,
setecentos e noventa mil reais) a serem
aportados CPFL Renováveis na sua subsidiária
SPE Cherobim;
(b) R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a
serem aportados pela CPFL Renováveis na sua
subsidiária SPE Baixa Verde Energia S.A.;
(c) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a
serem aportados pela CPFL Renováveis na sua

subsidiary SPE Cajueiro Energia S.A.
(d) R$ 50,000.00 (fifty thousand Reais) to be injected
by CPFL Renováveis in its subsidiary SPE
Navegantes Energia S.A.

subsidiária SPE Cajueiro Energia S.A.
(d) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem
aportados pela CPFL Renováveis na sua
controlada direta SPE Navegantes Energia S.A.

6. CLOSURE: There being no further business to
discuss, the meeting was closed and these minutes
were drawn up, read, approved and signed by all
present members and the secretary. Mr. Bo Wen; Mr.
Gustavo Estrella; Mr. Eduardo dos Santos Soares;
Mr. Futao Huang; Mr. YunWei Liu; Mrs. Karin Regina
Luchesi; Mr. José Roberto Mattos Curan and Mr.
Valter Matta (Secretary).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que foi lida, aprovada e assinada por
todos os membros presentes e pelo Secretário.
Sr. Bo Wen; Sr. Gustavo Estrella; Sr. Eduardo
dos Santos Soares; Sr. Futao Huang; Sr. YunWei
Liu; Sra. Karin Regina Luchesi; Sr. José Roberto
Mattos Curan e Sr. Valter Matta (Secretário).

For legal purposes, the Portuguese version shall
prevail.

Para efeitos legais, a versão em português
deverá prevalecer.

I hereby certify that this is copy of the original
minutes drawn up in the Board of Directors’ Meetings
Book.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro
próprio.

Campinas, December 18th, 2020.

Campinas, 18 de dezembro de 2020.

Bo Wen
(Chariman//Presidente)

Valter Matta
(Secretário//Secretary)

