CPFL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 02.429.144/0001-93 - NIRE 353.001.861-33

COMUNICADO AO MERCADO
CPFL ENERGIA GANHOU O PRÊMIO “EQUITIES DEAL OF THE YEAR 2020 –
AMERICAS”
A CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao
mercado que ganhou o Prêmio “Equities Deal of the Year 2020 – Americas”, concedido em 1º
de maio de 2020 pela The Banker (uma publicação do Financial Times) ao seu Re-IPO de
2019 (R$ 3,7 bilhões).
Os Deals of the Year 2020 foram concedidos por produto e região. Existem cinco regiões:
África, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, Américas e Europa. Em cada região, há um prêmio pelas
12 categorias a seguir: Bonds - Empresas, Bonds - Soberanos, Supras e Agências, Ações
(incluindo IPOs e relacionados a Ações), FIG - Captação/Reestruturação de Capital, Green
Finance, Infraestrutura e Project Finance (incluindo Project Bonds), Islamic Finance,
Financiamento Alavancado (incluindo High Yield Bonds), Empréstimos, Fusões e Aquisições,
Reestruturação e Securitização.
Após seu Re-IPO em junho de 2019, que ofertou 134 milhões de ações, o Diretor Presidente
Gustavo Estrella comentou na imprensa que a Companhia estava entrando em uma nova fase
em que poderia se concentrar no crescimento.
A State Grid Corporation da China (“State Grid”), a maior empresa de serviços públicos do
mundo em receita, detinha participação majoritária na CPFL Energia desde janeiro de 2017 e
comprou participação de acionistas minoritários em novembro de 2017. Antes do Re-IPO da
CPFL Energia, apenas cerca de 5% das ações da Companhia estavam em circulação na
Bolsa de Valores de São Paulo (“B3”). A B3 exige que todas as empresas listadas no
segmento Novo Mercado tenham pelo menos 15% de suas ações em circulação no mercado
(combinado com um volume médio diário de negociação de R$ 25 milhões).
Em junho de 2019, a Companhia vendeu R$ 3,7 bilhões (US$ 707 milhões) em ações, ao
preço de R$ 27,50 cada. A emissão valia cerca de 12% da capitalização de mercado total da
Companhia, e a mudança foi considerada um Re-IPO devido à baixa liquidez de suas ações
antes disso. Houve uma forte demanda dos investidores, com uma subscrição em excesso de
3,9 vezes para as ações. A Companhia alcançou um free float de 16,29% após o Re-IPO,
cumprindo com as regras da B3.
A oferta foi a primeira transação de mercado de capitais de uma empresa estatal chinesa fora
da Ásia e a maior transação de ações relacionada a utilities da história do Brasil. Os recursos
foram utilizados pela CPFL Energia para comprar a participação da State Grid na CPFL
Renováveis, o braço de energia renovável da CPFL Energia, transformando-o em uma
subsidiária integral. A empresa planeja usar a CPFL Renováveis como um veículo de
investimento para crescimento adicional, incluindo possíveis aquisições.
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