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1. Mensagem do Presidente do Conselho de Administração
Prezado acionista,

Em nome do Conselho de Administração (“Conselho”), convidamos os acionistas da CPFL
Energia S.A. (“Companhia” ou “CPFL Energia”), para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária (“Assembleia”) que será realizada no próximo dia 27 de março (segunda-feira), às
10h00, na sede social da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 14º andar, conjunto
142, em São Paulo/SP.

Em reunião realizada ontem, 23 de fevereiro, o Conselho aprovou a apresentação à
Assembleia de lista tríplice de empresas especializadas para fins de elaboração do laudo de
avaliação das ações de emissão da Companhia no âmbito da Oferta Pública Unificada (OPA por
Alienação de Controle, OPA para Conversão de Registro na Comissão de Valores Mobiliários e
OPA para Saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros) que será realizada pela State Grid Brazil Power Participações Ltda. (“State Grid”), em
razão da alienação de controle da CPFL Energia.

Na expectativa de podermos contar com a sua presença, esperamos que este Manual
contribua com o objetivo de facilitar a sua participação.

Cordialmente,
Yuhai Hu
Presidente do Conselho de Administração
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2. Mensagem do Diretor Presidente
Prezado acionista,

A Assembleia convocada para o próximo dia 27 de março de 2017, tem como objetivo
deliberar sobre (a) o cancelamento de registro da Companhia perante a Comissão de Valores
Mobiliários como emissora de valores mobiliários registrada na categoria “A”, e sua conversão
para categoria “B”, bem como a saída da Companhia do segmento de listagem do Novo Mercado
da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, e (b) a escolha da instituição
ou empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da Companhia a
partir da lista tríplice.

Convido os acionistas para a leitura desse Manual, no qual constam as orientações
necessárias para o exercício do voto e ressalto que a participação dos acionistas na Assembleia
é de grande importância para a Companhia.

Atenciosamente,
Andre Dorf
Diretor Presidente
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3. Orientações para Participação na Assembleia
Os acionistas poderão comparecer à sede da CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia” ou
“Companhia”) na data da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) e proferir seus votos ou, caso
não possam se fazer presentes, lhes é facultado nomear um Procurador, observando-se as regras
de representação a seguir descritas. Nessa AGE, porém, não será adotado sistema de votação a
distância.
3.1.

Acionista Presente:
O acionista que desejar participar da AGE deverá se apresentar alguns minutos antes do

horário indicado no Edital de Convocação (10h), portando os seguintes documentos:
 Pessoa física: documento de identificação com foto. Exemplos: RG, RNE, CNH ou
carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.
 Pessoa jurídica: documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is)
do acionista, cópia autenticada do último Estatuto ou Contrato Social consolidado e da
documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos
diretores e/ou procuração).
 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), cópia autenticada 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)
3.2.

Acionista Representado por Procurador:
O acionista que não puder comparecer à AGE poderá ser representado por procurador, desde

que constituído há menos de 1 (um) ano, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 126 da Lei
nº. 6.404/1976 (“Lei das S.A.”).
A CPFL Energia, no exclusivo interesse de seus acionistas e visando a facilitar a sua
representação na AGE, apresenta, como sugestão, no final deste item, um modelo de procuração
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para outorga de poderes a um procurador indicado pela CPFL Energia, com a finalidade de
representá-los, sem qualquer ônus, e com observância estrita ao mandato que lhe for outorgado.
As procurações, nos termos do parágrafo 1º do artigo 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. Para os
acionistas que sejam pessoas jurídicas, conforme entendimento proferido pelo Colegiado da CVM,
em reunião realizada em 4 de novembro de 2014 (Processo CVM RJ2014/3578), não há a
necessidade de o mandatário ser (i) acionista ou administrador da Companhia, (ii) advogado ou
(iii) instituição financeira.
O acionista representado por procuração deverá seguir o seguinte procedimento:
 Prazo de entrega dos documentos de representação: Até às 10h do dia 24 de
março – artigo 11 do estatuto social.
 Documentos de representação: (i) procuração e documento de identificação com
foto; (ii) comprovante da titularidade das ações de emissão da CPFL Energia; e (iii) no
caso de acionista pessoa jurídica, Estatuto Social/Contrato Social e ata de eleição dos
Outorgantes da Procuração.
 Local de entrega da documentação de representação: Rua Gomes de Carvalho, nº
1510, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005, São Paulo/SP – Assessoria de Governança
Corporativa.
As procurações outorgadas no Brasil deverão ter firma reconhecida em cartório e aquelas
outorgadas no exterior deverão ser notarizadas e apostiladas por Tabelião Público devidamente
habilitado para este fim, bem como consularizadas em consulado brasileiro e traduzidas para o
Português por tradutor juramentado.
Lembramos, por fim, que a solicitação de entrega prévia da procuração, pelos acionistas que
pretendem fazer-se representar por procurador legalmente constituído, tem por objetivo facilitar
os trabalhos de preparação da AGE, não representando qualquer óbice à sua participação.
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Modelo de Procuração
PROCURAÇÃO

Por meio da presente 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 sua procuradora a Sra. GISÉLIA DA SILVA, brasileira, solteira, advogada,
portadora da Cédula de Identidade RG n° 40.142.764-32 – SSP/RS, inscrita na OAB/RS sob o n° 53.834 e
no CPF/MF sob o n° 390.708.590-68, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 14º andar, conj. 142 (“Procuradora”),
para representá-lo, na qualidade de acionista da CPFL ENERGIA S.A. (“Companhia”), na Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 27 de março de 2017, às 10h, e, se
necessário, em segunda convocação em data a ser oportunamente informada, na sede social da
Companhia, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo examinar, discutir, apresentar justificativa e votar em
seu nome, em conformidade com as orientações estabelecidas abaixo, acerca das matérias constantes da
Ordem do Dia.
Para os fins da outorga deste mandato, a Procuradora terá poderes limitados a comparecer à Assembleia
e proferir o voto em conformidade com a orientação recebida, não tendo direito nem obrigação de tomar
quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao cumprimento deste mandato. A Procuradora fica
autorizada a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido, a seu critério,
orientações de voto suficientemente específicas.
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Ordem do Dia:
(a) O cancelamento de registro da Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários –
CVM como emissora de valores mobiliários categoria “A”, e sua conversão para categoria “B”,
nos termos da Instrução CVM nº 480/2009, bem como a saída da Companhia do segmento de
listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
ambos condicionados às normas aplicáveis e aos termos e condições das ofertas públicas de
aquisição de ações de emissão da Companhia noticiadas pelo acionista controlador por
correspondência enviada à Companhia divulgada no aviso de fato relevante de 16 de fevereiro
de 2017 (“OPA Unificada”):
A favor ( )

Contra ( )

Abstenção ( )

Justificativa de Voto:
(b) A escolha da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do
valor econômico das ações da Companhia para os fins da OPA Unificada, nos termos do item
10.1.1 do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, a partir da lista tríplice definida pelo Conselho de Administração,
composta pelas seguintes instituições: a) BNP Paribas Brasil S.A.; b) Banco de Investimento
Credit Suisse (Brasil) S.A.; e c) Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão.
A favor da instituição BNP Paribas Brasil S.A.( )

Contra ( )

Abstenção ( )

A favor da instituição Banco de Investimento
Credit Suisse (Brasil) S.A. ( )
A favor da instituição Deutsche Bank S.A. – Banco
Alemão ( )
Justificativa de Voto:
Prazo de validade: 1 (um) mês, contado da data de sua assinatura.
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São Paulo, [●] de [●] de 2017.
Outorgante
Por: [●] (assinatura autenticada)
Cargo: []

3.3.

Detentores de ADRs
A instituição financeira depositária dos American Depositary Receipts (“ADRs”) nos Estados

Unidos é o Citibank, N.A. (“Citibank”).
O Citibank enviará os cartões de voto (“proxies”) aos titulares dos ADRs, para que estes
exerçam seu direito de voto, e será representado na AGE por meio de seu representante no
Brasil, o Banco Bradesco S.A.
Quaisquer dúvidas sobre procedimentos, prazos e matérias propostas à deliberação podem
ser esclarecidos junto à equipe da Diretoria de Relacionamento com Investidores através dos
seguintes canais de comunicação:
Endereço Eletrônico: ri@cpfl.com.br
Telefone: + 55 19 3756 6083
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4. Edital de Convocação

Ficam convocados os Senhores Acionistas da CPFL Energia S.A. (“Companhia” ou “CPFL Energia”)
para se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada no dia 27 de março
de 2017, às 10h00, na sede social da Companhia, situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510,
14º andar, conj. 142, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:
(a)

O cancelamento de registro da Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários –

CVM como emissora de valores mobiliários categoria “A”, e sua conversão para categoria “B”, nos
termos da Instrução CVM nº 480/2009, bem como a saída da Companhia do segmento de
listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
ambos condicionados às normas aplicáveis e aos termos e condições das ofertas públicas de
aquisição de ações de emissão da Companhia noticiadas pelo acionista controlador por
correspondência enviada à Companhia divulgada no aviso de fato relevante de 16 de fevereiro
de 2017 (“OPA Unificada”); e
(b)

A escolha da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação

do valor econômico das ações da Companhia para os fins da OPA Unificada, nos termos do item
10.1.1 do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros, a partir da lista tríplice definida pelo Conselho de Administração, composta pelas
seguintes instituições: a) BNP Paribas Brasil S.A.; b) Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil)
S.A.; e c) Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão.
A Administração da Companhia alerta que a matéria relativa ao item (b) da Ordem do Dia somente
será posta em votação se estiverem presentes, em primeira convocação, acionistas titulares de,
no mínimo, 20% (vinte por cento) das Ações em Circulação, assim definidas no item 2.1 do
Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Caso o quórum necessário não seja atingido, será convocada nova assembleia para deliberar
sobre a matéria, que se instalará com a presença de qualquer número de acionistas titulares de
Ações em Circulação.
A Administração da Companhia também esclarece que, em observância ao disposto no item
10.1.1 do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros, a deliberação constante do item (b) da Ordem do Dia será tomada pela maioria dos
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votos dos acionistas detentores das Ações em Circulação presentes na assembleia, não se
computando os votos em branco e abstenções.
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 – Banco do Brasil S.A., e portando os seguintes
documentos: (i) pessoa física - documento de identificação com foto; (ii) pessoa jurídica - cópia
autenticada 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 autenticada 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).
2. É facultado a qualquer acionista constituir procurador para comparecer à AGE e votar em seu
nome.

Na

hipótese

de

documentos: (i) instrumento

representação,
de

mandato

deverão

ser

(procuração),

apresentados
com

poderes

os

seguintes

especiais

para

representação na AGE; (ii) estatuto social ou contrato social e ata de eleição dos
administradores, caso o acionista seja uma pessoa jurídica e (iii) documento de identificação
com foto do(a) procurador(a).
3. A Companhia solicita que as procurações outorgadas no Brasil tenham reconhecimento de
firma em cartório e que aquelas outorgadas no exterior sejam notarizadas por Tabelião Público
devidamente habilitado para este fim, consularizadas em consulado brasileiro e traduzidas para
o português por tradutor juramentado. O Estatuto Social da Companhia não prevê a possibilidade
de procurações outorgadas por meio eletrônico.
4. As procurações, nos termos do § 1º do artigo 126 da Lei das S.A., somente poderão ser
outorgadas a pessoas que atendam a, pelo menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista
ou administrador da Companhia, (ii) ser advogado ou (iii) ser instituição financeira. Para os
acionistas que sejam pessoas jurídicas, conforme entendimento proferido pelo Colegiado da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em reunião realizada em 4 de novembro de 2014
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(Processo CVM RJ2014/3578), não há a necessidade do mandatário ser (i) acionista ou
administrador da Companhia, (ii) advogado ou (iii) instituição financeira.
5. Com o objetivo de promover agilidade no processo de realização da AGE, a Companhia solicita
aos acionistas o depósito de procurações e documentos de representação com 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência da realização da AGE, em conformidade com o caput do artigo 11 do
Estatuto Social da Companhia. Os acionistas que comparecerem à AGE munidos dos documentos
exigidos poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente.
6. Nos termos do artigo 135, §3º da Lei das S.A. e em cumprimento ao disposto no artigo 6º e
seguintes da Instrução CVM nº 481/09, os documentos pertinentes às matérias a serem
deliberadas na AGE encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social
da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.cpfl.com.br/ri), bem como
nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da U.S. Securities and Exchange Commission –
SEC (www.sec.gov).
São Paulo, 24 de fevereiro de 2017.
Yuhai Hu
Presidente do Conselho de Administração
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5. Proposta da Administração
Diante da convocação da AGE, a Administração da CPFL Energia submeteu à apreciação de
seus Acionistas, nesta data, a Proposta da Administração (“Proposta”) com todos os documentos
e informações necessários à avaliação e deliberação pelos Acionistas das matérias inseridas na
ordem do dia da Assembleia, incluindo aqueles indicados no Anexo 21 da Instrução CVM nº
481/2009.
A Administração da Companhia informa que a Proposta e seus Anexos I, II e III estão
disponíveis, a partir desta data, na sede da Companhia, no seu website (www.cpfl.com.br/ri),
bem

como

nos

websites

da

CVM

(www.cvm.gov.br),

da

BM&FBOVESPA

(www.bmfbovespa.com.br) e da U.S. Securities and Exchange Commission – SEC (www.sec.gov).
6. Esclarecimentos
Todos os documentos referentes às propostas para deliberação da AGE estão disponíveis na sede
da Companhia, no seu website (www.cpfl.com.br/ri), bem como nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da SEC (www.sec.gov).
Além das informações constantes neste Manual e seus Anexos, os acionistas da CPFL Energia
poderão dirimir eventuais dúvidas por meio de contato direto com a Diretoria de Relacionamento
com Investidores, através de mensagem eletrônica (ri@cpfl.com.br) ou pelo telefone (+55 19
3756 6083), os quais, desde já, encontram-se à disposição para atendê-los prontamente em
todas as suas necessidades.
Cordialmente,
Yuhai Hu
Presidente do Conselho de Administração
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