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 no art.
157, §4° da Lei das S.A. e na Instrução CVM n° 358/02, em continuidade aos Fatos
Relevantes divulgados em 19 de dezembro de 2019, 28 de abril de 2020, 6 de maio de
2020 e 21 de maio de 2020, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral
que recebeu, nesta data, das suas acionistas controladoras diretas, CPFL Energia S.A.
(“CPFL-E”) e CPFL Geração de Energia S.A. (“CPFL Geração”), correspondência com o
seguinte teor:
“Ao
Sr. YueHui Pan,
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CPFL Energias Renováveis S.A.
CPFL Energia S.A. (“CPFL-E”) e a CPFL Geração de Energia S.A. (“CPFL Geração” e, quando
em conjunto com a CPFL-E, “Companhias”), em atendimento ao disposto no art. 157, §4º da Lei
nº 6.404, de 1976 (“Lei 6.404/76”) e na Instrução CVM nº 358, de 2002, e em continuidade aos
Fatos Relevantes divulgados em 19 de dezembro de 2019, 28 de abril de 2020, 6 de maio de 2020
e 21 de maio de 2020, no âmbito da oferta pública de aquisição das ações ordinárias de emissão da
CPFL Energias Renováveis S.A. (“CPFL-R”) 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”), vêm comunicar que o
preço de aquisição definitivo para o Leilão da OPA, após os ajustes previstos no item 4.5 do Edital,
é de R$ 18,24 (dezoito reais e vinte e quatro centavos) por ação ordinária, a ser pago integralmente
à vista na Data de Liquidação.
As Companhias solicitam ao Diretor de Relações com Investidores da CPFL-R que dê publicidade
aos termos desta carta e de seus anexos, na forma da Lei das S.A. e da regulação da CVM”
A Companhia continuará a divulgar a seus acionistas e ao mercado em geral quaisquer
desdobramentos relevantes que lhe sejam informados acerca do assunto objeto deste
Fato Relevante.
Campinas, 05 de junho de 2020.
YueHui Pan
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

