CPFL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93
NIRE 35.300.186.133
COMUNICADO AO MERCADO
TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
Campinas, 7 de julho de 2020 – A CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia” ou “Companhia”) vem, em atendimento
ao disposto no artigo 30, inciso XXXIII, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme
alterada (“ICVM 480”), informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, a transação entre partes
relacionadas, aprovada em Reunião do Conselho de Administração em 4 de junho de 2020 e assinado em 1º
de julho de 2020:

Nome das partes relacionadas

CPFL Energias Renováveis S.A. (“CPFL Renováveis”) e State Grid
Brazil Power Participações S.A. (“SGBP”)

Relação das partes com a CPFL Energia

A CPFL Renováveis é controlada direta e indiretamente pela CPFL
Energia, por meio da CPFL Geração de Energia S.A. (“CPFL
Geração”), e a SGBP é controladora da CPFL Energia.

Objeto

Contrato de Mútuo.

Principais termos e condições da CPFL Renováveis e SGBP celebraram um Contrato de Mútuo, no
transação
qual a SGBP é mutuante e a CPFL Renováveis é mutuária. Em
resumo: (i) valor de R$ 1.150.000.000,00 (um bilhão, cento e
cinquenta milhões de reais); e (ii) custo de 100% (cem por cento)
do CDI + spread de 1,1% a.a. (um inteiro e dez centésimos ao
ano). O prazo limite para vencimento da operação é 31 de
dezembro de 2021. A contratante mutuária, em comum acordo
com a mutuante, poderá, a qualquer tempo e sem a cobrança de
prêmio, realizar o pagamento antecipado parcial ou total deste
empréstimo. Objetivo: estratégia de financiamento da mutuária,
para realização de pré-pagamentos de contratos de
financiamento com custos elevados.
Se, quando, de que forma e em que A transação foi debatida pelo Comitê de Partes Relacionadas da
medida a contraparte na transação, Companhia em 22 de maio de 2020 que entendeu que a proposta
seus sócios ou administradores da administração estava em condições de ser submetida ao
participaram no processo:
Conselho de Administração. Nesse sentido, a proposta foi
devidamente deliberada e aprovada pelo Conselho de
Administração da CPFL Energia e da CPFL Renováveis,
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a) de decisão da Companhia acerca da respectivamente nas reuniões realizadas em 4 de junho de 2020
transação,
descrevendo
essa e 5 de junho de 2020.
participação; e
b) de negociação da transação como
representantes
da
Companhia,
descrevendo essa participação;
Justificativa pormenorizada das razões
pelas quais a administração da
Companhia considera que a transação
observou condições comutativas ou
prevê pagamento compensatório
adequado:

As condições atuais do mercado financeiro pioraram devido ao
Covid-19, dificultando o alcance de preços competitivos para a
execução do plano de financiamento da CPFL Renováveis.

Considerando os custos divulgados em operações recentes
similares no Mercado de Capitais, verificou-se que as condições
firmadas nesta transação tornam-se atrativas para a CPFL
a) se a Companhia solicitou propostas, Renováveis.
realizou algum procedimento de
tomada de preços, ou tentou de
qualquer outra forma realizar a
transação com terceiros, explicitando,
em caso negativo, as razões pelas quais
não o fez ou, em caso afirmativo, os
procedimentos realizados e seus
resultados;
b) as razões que levaram a Companhia
a realizar a transação com a parte
relacionada e não com terceiros; e
c) a descrição pormenorizada das
medidas tomadas e procedimentos
adotados
para
garantir
a
comutatividade da operação
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