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FATO RELEVANTE

CPFL ENERGIA S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições do parágrafo 4º
do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e da Instrução da CVM nº 476, de
16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e em continuação aos
fatos relevantes divulgados em 02, 22 e 24 de abril e 21 de maio de 2019 e nos fatos
relevantes de 30 de maio de 2019 e 12 de junho de 2019 (“Fatos Relevantes da Oferta"),
vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito da oferta
pública primária, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476,
de distribuição ações ordinárias (“Ações Ordinárias” ou “Ações”) de emissão da
Companhia (“Oferta”), nos termos do artigo 5º-B da Instrução da CVM 476, a quantidade
de Ações inicialmente ofertada foi acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 17.522.568 novas
Ações Ordinárias de emissão da Companhia (“Lote Suplementar”), nas mesmas
condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção outorgada ao Banco
BTG Pactual S.A., na qualidade de agente estabilizador e nos termos do Contrato de
Colocação, destinado, exclusivamente, para implementação das atividades de
estabilização do preço das Ações (“Opção de Lote Suplementar”). A liquidação do Lote
Suplementar de ocorrerá em 28 de junho de 2019.
Neste contexto, o resultado final da Oferta consistirá na distribuição total de 134.339.694
Ações Ordinárias (considerando o Lote Suplementar), ofertadas a um preço por Ação de
R$27,50, totalizando um volume de R$3.694.341.585,00.
Em razão do exercício da Opção de Lote Suplementar, o Conselho de Administração da
Companhia aprovou, em reunião realizada nesta data, o aumento do seu capital no valor
de R$481.870.620,00. Dessa forma, o capital social da Companhia passou de
R$8.953.755.139,75, dividido em 1.134.731.872 ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, para R$9.435.625.759,75, dividido em 1.152.254.440
ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento de Relações com
Investidores da Companhia, na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim

Professora Tarcília, CEP 13087-397, Campinas, SP ou no website da Companhia
(http://cpfl.riweb.com.br/).
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