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MINUTES OF THE 459th EXTRAORDINARY
MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON NOVEMBER 30th, 2021

ATA DA 459ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021

1.
DATE, TIME AND PLACE: At 3:00 p.m., on
November 30th, 2021, at Gustavo Armbrust Street, 36,
10th floor, Nova Campinas, ZIP code 13025-106 in the
city of Campinas, State of São Paulo.

1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta)
dias do mês de novembro de 2021, às 15h00, na
Rua Gustavo Armbrust, 36, 10º andar, Nova
Campinas, CEP 13025-106, na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

2.
CALL NOTICE: The meeting was called
pursuant to Paragraph 2nd, Article 18 of the Bylaws of
CPFL Energia.

2.
CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do
Parágrafo 2º, do Artigo 18, do Estatuto Social da
CPFL Energia.

3.
ATTENDANCE: All the members of the Board
of Directors (“Board”), pursuant to caput, and
Paragraph 7th, of Article 18 of the Bylaws.

3.
PRESENÇAS: A totalidade dos membros
do Conselho de Administração (“Conselho”), na
forma do caput e Parágrafo 7º, do Artigo 18, do
Estatuto Social.

4.
PRESIDING BOARD: Chairman – Bo Wen
and Secretary – Valter Matta.

4.
MESA: Presidente – Bo Wen e Secretário
– Valter Matta.

5.
MATTERS DISCUSSED AND RESOLUTION
TAKEN BY UNANIMOUS VOTE:

5.
ASSUNTOS
TRATADOS
E
DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE
DE VOTOS:

The reading of the Agenda was waived as all those
present were aware of its contents. The Directors also
resolved that these minutes will be drawn up in
summary form, with the right to submit opinions and
dissensions, which will be filed at the headquarters of
the Company, and with the publication of these
minutes without the signatures of the directors and the
suppression of strategic and/or confidential
information.

Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de
conhecimento de todos os presentes. Foi
deliberado que a ata desta reunião será lavrada na
forma de sumário, facultado o direito de
apresentação de manifestações e dissidências,
que ficarão arquivadas na sede da Companhia e
aprovada sua publicação, com a omissão das
assinaturas dos conselheiros e a supressão de
informações estratégicas e/ou confidenciais.

After discussing and examining the items on the
Agenda, the Directors, with due abstentions from
voting, unanimously resolved as follows:

Examinadas e debatidas as matérias constantes
da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações
a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:

(i) To recommend, in terms of the Board of
Executive Officers’ Resolution NO. 2021080-

(i) Recomendou, nos termos da Resolução de
Diretoria N° 2021080-NGFS, o voto favorável aos

NGFS, the favorable vote to its representatives on the
deliberative bodies of the Subsidiaries mentioned
below to approve:

seus representantes nos órgãos deliberativos das
Subsidiárias abaixo mencionadas para aprovar:

(A) CPFL Energias Renováveis S.A (“CPFL
Renováveis”) and/or its subsidiaries listed in the
document filed at the Company's headquarters, in the
private auction "Oferta Pública de Compra de Energia
Norte Energia 001/2021” ("Auction") through energy
produced in an existing power plant, to be carried out
by Norte Energia S.A. (“Belo Monte”) on December
2nd, 2021, as well as the authorization for the Directors
and/or attorneys-in-fact of CPFL Renováveis and/or
CPFL Renováveis subsidiaries may take all necessary
steps to participate in the Auction and execute all
instruments, including, but not limited to, registration,
delivery of qualification documents and submission of
bid proposal.

(A) a participação da CPFL Energias Renováveis
S.A. (“CPFL Renováveis”) e/ou de suas
subsidiárias listadas no documento arquivado na
sede da Companhia, no leilão privado “Oferta
Pública de Compra de Energia Norte Energia
001/2021” (“Leilão”), por meio de energia
produzida em usina existente, a ser realizado pela
Norte Energia S.A. (“Belo Monte”) no dia 2 de
dezembro de 2021, bem como a autorização para
que os Diretores e/ou procuradores da CPFL
Renováveis e/ou das Subsidiárias da CPFL
Renováveis possam tomar todas as providências
necessárias para participar do Leilão e firmar todos
os instrumentos, incluindo, mas não se limitando à
inscrição, entrega de documentos de habilitação e
apresentação de proposta de licitação.

(B) in case of success in the Auction, authorize the
Directors and/or attorneys-in-fact of the winning
company(ies) to take all necessary measures to fulfill
the obligation of the auction including, but not limited
to:
(B.i) execution of the Power Purchase Agreement
("PPA");
(B.ii) presentation of all usual business guarantees;
and
(B.iii) energy registration for Belo Monte with the
CCEE;

(B) em caso de êxito no Leilão, autorizar que os
Diretores e/ou procuradores da(s) empresa(s)
vencedora(s) a tomarem todas as providências
necessárias ao cumprimento da obrigação do
leilão incluindo, mas não se limitando a:
(B.i) execução do Contrato de Compra de Energia
("PPA");
(B.ii) apresentação de todas as garantias usuais
do negócio;
(B.iii) registro de energia para a Belo Monte na
CCEE; e

(C) also, in case of success in the Auction, to approve:
(C.i) the execution of an amendment or termination
entered into between the Subsidiaries of CPFL
Renováveis and CPFL Comercialização Brasil SA
(“CPFL Brasil”); and
(C.ii) signing of a new PPA between CPFL
Renováveis and/or its subsidiaries (PCHs) and CPFL
Brasil, subject to future approval by CPFL Renováveis'
governance bodies, subject to applicable governance
rules.

(C) ainda, em caso de êxito no Leilão, aprovar:
(C.i) a celebração de aditivo ou rescisão dos
contratos celebrados entre as Subsidiárias da
CPFL Renováveis e a CPFL Comercialização
Brasil SA (“CPFL Brasil”); e
(C.ii) assinatura de um novo PPA entre CPFL
Renováveis e/ou suas subsidiárias (PCHs) e CPFL
Brasil, condicionado a aprovação futura dos
órgãos de governança da CPFL Renováveis,
sujeito às regras de governança aplicáveis.

6. CLOSURE: With no business to be further
discussed, the meeting was closed and these minutes
were drawn up, read, approved and signed by all

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que foi lida, aprovada e assinada por

present members and the secretary. Mr. Bo Wen
(Chairman), Mr. Yuehui Pan, Mr. Hong Li, Mr. Zhao
Yumeng, Mr. Gustavo Estrella, Mr. Antonio Kandir, Mr.
Marcelo Amaral Moraes and Mr. Valter Matta
(Secretary).

todos os membros presentes e pelo Secretário. Sr.
Bo Wen (Presidente da Mesa), Sr. Yuehui Pan, Sr.
Hong Li, Sr. Zhao Yumeng, Sr. Gustavo Estrella,
Sr. Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes e
Sr. Valter Matta (Secretário).

For legal implications, the Portuguese version shall
prevail.

Para efeitos legais, a versão em português deverá
prevalecer.

I hereby certify that this is copy of the original minutes
drawn up in the Board of Directors’ Meetings Book.

Certifico que a presente é cópia da ata original
lavrada no Livro de Reuniões do Conselho de
Administração.

Campinas, November 30th, 2021.

Campinas, 30 de novembro de 2021.

Bo Wen
(Chairman//Presidente da Mesa)

Valter Matta
(Secretary//Secretário)

