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1.

Mensagem do Presidente do Conselho de Administração

Prezado Acionista,
Em nome do Conselho de Administração da CPFL Energias Renováveis S.A.
(“CPFL Renováveis” ou “Companhia”) e em linha com as práticas de governança corporativa
adotadas pela Companhia, baseadas nos princípios de transparência, equidade, prestação de
contas e responsabilidade corporativa, tenho a honra de convidar os senhores para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 07 de julho de
2020, às 17h00.
De acordo com a legislação e regulamentação em vigor, a Companhia realizará
sua AGE de forma exclusivamente digital, visando a atender às recomendações das
autoridades sanitárias e preservar a saúde dos participantes da AGE diante da pandemia de
COVID-19.
Na expectativa de que este Manual contribua para que sua decisão seja baseada
em informações transparentes e objetivas, reiteramos a relevância de sua participação na AGE.
Cordialmente,
Bo Wen
Presidente do Conselho de Administração
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2.

Mensagem do Diretor Presidente

Prezado Acionista,
Este Manual tem como objetivo dar transparência às propostas da Administração
submetidas à deliberação na AGE.
Neste Manual são prestadas informações sobre as deliberações a serem tomadas
e os canais de comunicação com a Companhia, bem como a forma pela qual os acionistas
podem participar digitalmente e serem representados, caso não possam comparecer à AGE.
Lembramos que é facultada a nomeação de um procurador para representá-lo e manifestar seu
voto na AGE, caso não seja possível a sua presença, conforme orientações contidas neste
Manual.
Agradecemos a confiança depositada na Administração da CPFL Renováveis e
reafirmamos nosso compromisso com a transparência, ética e responsabilidade na condução
dos nossos negócios.

Atenciosamente,
Futao Huang
Diretor Presidente
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3.

Orientações para Participação na AGOE

Os acionistas poderão participar da AGE, que será realizada de forma
exclusivamente digital, nos termos da Instrução CVM nº 622 de 17 de abril de 2020 (“Instrução
CVM nº 622/20”) por meio de plataforma eletrônica Microsoft Teams (“Plataforma Digital”)
pessoalmente ou por meio de Procurador, conforme detalhado abaixo.
3.1.

Acionista presente por meio da Plataforma Digital

O acionista que desejar participar da AGE por meio da Plataforma Digital deverá
enviar solicitação de cadastramento à Companhia para o endereço eletrônico
(ri@cpflrenovaveis.com.br) com 48 horas de antecedência (isto é, até às 11 horas do dia 05 de
junlo de 2020, no horário de Brasília). O e-mail deve ser acompanhando de cópias simples dos
seguintes documentos:
(i) pessoa física: documento de identificação com foto. Exemplos: RG, RNE, CNH ou
carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas;
(ii) pessoa jurídica: documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is)
do acionista, devidamente acompanhado de 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); e
(iii) acionista constituído sob a forma de fundo de investimento: documento de
identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) do administrador do fundo de
investimento (ou do gestor, conforme o caso), acompanhado de cópia simples do último
regulamento do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador (ou do
gestor, conforme o caso), juntamente com a documentação societária outorgando
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração).
(iv) 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 AGE.
O acionista que realizou a solicitação conforme as orientações acima receberá até
às 15:00 do dia 29 de junho de 2020 instruções para acesso à plataforma eletrônica e
participação na AGE. O acionista que solicitou o cadastramento corretamente que não receber
e-mail com acesso e instruções deve entrar em contato com o departamento de Relação de
Investidores da Companhia pelo e-mail acima ou pelo telefone (+55 19 3756 6082 / 37566083).
Além disso, recomendamos aos acionistas que se conectem à plataforma
eletrônica no dia da AGE com antecedência de 45 (quarenta e cinco) minutos a 1 (uma) hora
para se ambientar à plataforma e verificar seu correto funcionamento. Caso o acesso à
plataforma não esteja liberado nesse período, solicitamos que entre em contato pelo e-mail ou
telefone acima reportando a questão.
O acionista devidamente cadastrado que participar por meio da Plataforma Digital a ser
divulgada será considerado presente à AGE (podendo exercer seus respectivos direitos de
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voto) e assinante da respectiva ata, nos termos do art. 21-V, III e parágrafo único da Instrução
CVM nº 481/09.
A participação na AGE por meio Plataforma Digital estará restrita aos acionistas que
apresentarem solicitação acompanhada dos documentos de representação listados acima. Os
acionistas que não apresentarem a solicitação e os documentos de representação no prazo e
na forma exigidos nesta Proposta da Administração não estarão aptos à participação na AGE
por meio da Plataforma Digital.
Os acionistas que solicitarem e obtiverem senha para participação na AGE deverão aceitar
eletronicamente, para ter acesso à Plataforma Digital, que se comprometem a: (i) utilizar os
convites individuais para acesso à Plataforma Digital única e exclusivamente para participação
remota na AGE, não transferir ou divulgar os convites individuais a qualquer terceiro (acionista
ou não), sendo o convite intransferível; e (iii) não gravar ou reproduzir a qualquer terceiro
(acionista ou não) o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio virtual durante a
realização da AGE, sendo a AGE restrita aos acionistas participantes.
Por fim, a Companhia não se responsabilizará por quaisquer problemas operacionais ou de
conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais questões
alheias à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na
AGE por meio eletrônico
3.2.

Acionista Representado por Procurador

O acionista que não puder comparecer à AGOE poderá ser representado por
procurador, constituído há menos de 1 (um) ano, na forma prevista no Parágrafo 1º do Art. 126
da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.” e
“Procurador”).
Com o objetivo exclusivo de proteger os interesses de seus acionistas, e para
facilitar sua representação na AGE, a CPFL Renováveis disponibiliza, como sugestão, ao final
deste item, um Modelo de Procuração outorgando poderes a um Procurador indicado pela
CPFL Renováveis, que poderá representar os acionistas, sem ônus e em estrito cumprimento
dos poderes outorgados a tal Procurador.
Os instrumentos de 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 CPFL Renováveis, (ii) ser advogado
ou (iii) ser instituição financeira (“Procuração”). Já os acionistas pessoas jurídicas, conforme
entendimento proferido pelo Colegiado da 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.
Os documentos de representação abaixo descritos devem ser enviados
conjuntamente aos documentos de cadastramento dos acionistas para o endereço eletrônico
(ri@cpflrenovaveis.com.br) e com indicação do e-mail para o qual deve ser liberado acesso à
plataforma eletrônica e para o qual serão enviadas as instruções de acesso com 48 (quarenta e
oito) horas antes do horário de início da AGOE (ou seja, até as 11h00 do dia 5 de julho de
2020, horário de Brasília).
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A Companhia excepcionalmente permitirá que as outorgas de poderes sejam feitas por meio de
procurações eletrônicas assinadas digitalmente.



Documentos de Representação:

(i) Procuração com poderes especiais para representação na AGOE;
(ii) 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;
(iii) Estatuto social ou contrato social e ata de eleição dos administradores caso o outorgante
seja pessoa jurídica; e
(iv) Documento de identificação com foto do(a) Procurador(a). Exemplos: RG, RNE, CNH ou
carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.
Devido à crise de COVID-19 a Companhia excepcionalmente aceitará cópia
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
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Modelo de Procuração
PROCURAÇÃO
Por meio do presente instrumento de procuração,
[ACIONISTA], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador da Cédula de
Identidade RG nº [], inscrito no CPF/MF sob o nº [], residente e domiciliado na cidade de [],
Estado de [], na Rua [], [NÚMERO], [COMPLEMENTO], [CEP] (“Outorgante”), ou
[ACIONISTA], inscrito no CNPJ/MF sob nº, [], com sede na cidade de [], Estado de [], na
Rua [], [NÚMERO], [COMPLEMENTO], [CEP], neste ato representado por seu representante
legal (“Outorgante”), nomeia e constitui como seus procuradores a Sra. ANA CRISTINA
FERNANDES BORELLI, brasileira, casada, advogada registrada na Ordem dos Advogados do
Brasil OAB/SP sob n° 258.628, portadora do RG n° 43.542.529-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME
sob o nº 311.691.928-31 e o Sr. VALTER MATTA, brasileiro, solteiro, advogado registrado na
Ordem dos Advogados do Brasil OAB/SP sob n° 96.865, portador do RG n° 11.535.819
SSP/SP, ambos com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte,
Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(“Procuradores”) para representá-lo(a), isolada ou conjuntamente e independente da ordem de
nomeação, na qualidade de acionista da CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (“Companhia”),
na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 07 de julho
de 2020, às 17h00, e se necessário em segunda convocação em data a ser informada
oportunamente, na sede social da Companhia, localizada na Rua Jorge de Figueiredo Corrêa,
nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado
de São Paulo (“AGE”), podendo para tanto, examinar, discutir, apresentar justificativa e votar
em seu nome, nos limites das orientações estabelecidas abaixo, acerca das matérias
constantes da Ordem do Dia.
Para os fins da outorga deste mandato, os Procuradores terão poderes limitados e específicos
para comparecer à AGE e proferir voto em conformidade com as orientações recebidas, não
tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas além das necessárias ao fiel e
integral cumprimento deste mandato. Os Procuradores ficam autorizados a se abster em
qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenham recebido orientações de voto ou que,
a critério dos Procuradores, sejam inespecíficas ou insuficientes.
Ordem do Dia:
a. o resgate da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação, pelo
preço por ação será de R$ 18,24 (dezoito reais e vinte e quatro centavos), em moeda corrente
nacional, correspondente ao preço do Leilão da OPA, que será ajustado de acordo com a
variação da Taxa SELIC acumulada, pro rata temporis, entre a data de liquidação do Leilão, ou
seja, 15 de junho de 2020, e a data de depósito do resgate
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
Justificativa de Voto:
b. a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir no número
de ações após o resgate da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em
circulação.
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
Justificativa de Voto:
Prazo de validade: um (1) mês a contar da data de execução do mesmo.
[CIDADE], [•] de [•] de 2020.
Outorgante
Por: [•] (assinatura)
Cargo: [•]
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3.3.

Conflito de Interesses

Durante a realização da AGE, assim como ocorre nas reuniões dos órgãos de
administração e fiscalização da Companhia, os acionistas presentes deverão manifestar-se em
razão da existência de eventual situação de conflito de interesses em quaisquer matérias em
discussão ou deliberação, nas quais sua independência venha a ser comprometida. Também
deverá manifestar-se qualquer acionista presente que tenha conhecimento de situação
conflituosa em relação a outro acionista e a matéria objeto da deliberação. Quando
manifestado o conflito de interesse, o acionista conflitado deverá abster-se na deliberação em
relação àquele assunto. Caso o acionista conflitado se recuse de abster-se das deliberações, o
presidente da AGE deverá determinar a anulação dos votos conflitados proferidos, ainda que
tal determinação ocorra após o encerramento do conclave.
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4.

Edital de Convocação
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 Extraordinária
(“AGE”) a ser realizada no dia 07 de julho de 2020, às 17h00 de forma exclusivamente digital
por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, a fim de deliberarem sobre as seguintes
matérias constantes da ordem do dia:
a. o resgate da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em
circulação, pelo preço por ação será de R$ 18,24 (dezoito reais e vinte e quatro
centavos), em moeda corrente nacional, correspondente ao preço do Leilão da
OPA, que será ajustado de acordo com a variação da Taxa SELIC acumulada,
pro rata temporis, entre a data de liquidação do Leilão, ou seja, 15 de junho de
2020, e a data de depósito do resgate; e
b. a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir no
número de ações após o resgate da totalidade das ações ordinárias de emissão
da Companhia em circulação.
Informações Gerais:
1. Poderão participar da AGE 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.
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2. É facultado a qualquer Acionista constituir procurador para comparecer à AGE 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 AGE; (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 AGE; 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 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, 19 de junho de 2020.
Bo Wen
Presidente do Conselho de Administração
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5. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Campinas, 19 de junho de 2020.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
DA CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Prezados Senhores,
O Conselho de Administração da CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (“CPFL Renováveis”
ou “Companhia”) submete à apreciação de seus Acionistas as Propostas da Administração
(“Propostas”) sobre as matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, a
ser realizada em 7 de julho de 2020 (“AGOE”), às 17h00, nos termos a seguir expostos:
I. O resgate da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação:
O resgate será feito pelo preço por ação será de R$ 18,24 (dezoito reais e vinte e quatro
centavos), em moeda corrente nacional, correspondente ao preço do Leilão da OPA, que será
ajustado de acordo com a variação da Taxa SELIC acumulada, pro rata temporis, entre a data
de liquidação do Leilão, ou seja, 15 de junho de 2020, e a data de depósito do resgate.
II. A alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia:
O Estatuto Social deverá ser alterado para refletir no número de ações após o resgate da
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação.
III. Esclarecimentos
Todos os documentos referentes à proposta para deliberação da AGOE estão disponíveis na
sede da Companhia, no seu website (http://ri.cpflrenovaveis.com.br), bem como nos websites
da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).
Além das informações constantes nesta Proposta e seu Anexo, os acionistas da CPFL
Renováveis poderão dirimir eventuais dúvidas por meio de contato direto com a área de
Relação com Investidores, através de mensagem eletrônica (ri@cpflrenovaveis.com.br) ou pelo
telefone (+55 19 3756 6082 / 3756-6083), os quais, desde já, encontram-se à disposição para
atendê-los prontamente em todas as suas necessidades.
Cordialmente,
Bo Wen
Presidente do Conselho de Administração
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