Data da atualização das informações: 06/04/2018

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - CPFL ENERGIA S.A. de 27/04/2018
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à
distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, conforme alterada.
Nesse caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o nome (ou
denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda,
seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para
eventual contato.
Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos aqui proferidos
sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE):
(i)todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;
(ii)todas as suas páginas deverão ser rubricadas;
(iii)ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da
legislação vigente, deverá assinar o boletim; e
(iv)o Boletim de Voto deverá ter firma reconhecida em cartório e, quanto àqueles preenchidos no
exterior, deverão ter reconhecimento das assinaturas por Tabelião ou Notário Público
devidamente habilitado para este fim, legalizados em consulado brasileiro ou apostilados,
traduzidas para o Português por tradutor juramentado e registrados no Registro de Títulos e
Documentos.
O acionista deverá imprimir e preencher manualmente, com letra de forma legível, os campos
deste Boletim de Voto.
O acionista deverá informar o endereço postal ou eletrônico no qual deseja receber
comunicações referentes ao presente Boletim de Voto.
Os acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de custódia ou com o agente
escriturador das ações de emissão da Companhia e verificar os procedimentos por eles
estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim de Voto à distância, bem como os
documentos e informações exigidos.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância deverá entregar o presente
Boletim de Voto diretamente à Companhia ou transmitir as instruções de preenchimento para
prestadores de serviços aptos.
O acionista que optar por enviar o Boletim de Voto à distância diretamente à Companhia deverá
encaminhar, por via postal ou eletrônica, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores,
o presente Boletim de Voto, devidamente preenchido, rubricado e assinado, bem como cópia
autenticada dos seguintes documentos, conforme o caso:
(i) pessoa física: documento de identificação com foto. Exemplos: RG, RNE, CNH ou carteiras de
classe profissional oficialmente reconhecidas;
(ii) pessoa jurídica: documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) do
acionista, exemplar do último Estatuto ou Contrato Social consolidado e documentação societária
outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); e
(iii) 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), exemplar 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).
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio de prestadores
de serviços deverá transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia
ou ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia, conforme suas ações estejam
ou não depositadas em depositário central, e desde que observadas às regras por eles
determinadas.
Será admitido o Boletim de Voto que for recebido pelo agente escriturador, pelos respectivos
agente de custódia e/ou pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGOE,
nos termos do art. 21-B da Instrução CVM 481.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1722 – Km 2,5, na cidade de Campinas,
estado de São Paulo.
A/C Departamento de Relação de Investidores
(Ramal 6082)
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
Escriturador: Banco do Brasil S.A.
Telefone: (21) 3808-3715
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Telefone: (21) 3808-3715
O acionista poderá transmitir as instruções de voto a distância mediante entrega do boletim de
voto em uma das agências do Banco do Brasil S.A. munido de cópias autenticadas dos
documentos de identificação sendo:
(i) pessoa física: identidade, Comprovante de Residência emitido há menos de 90 dias;
(ii) pessoa jurídica/fundos de investimento: estatuto/contrato social/regulamento, documentos
comprobatórios da representação e identidade do representante; e
(ii) acionistas com domicílio fiscal no exterior: adicionalmente, serão exigidos documentos
comprobatórios da origem dos recursos conforme Resolução CMN 4.373 ou Lei 4.131 e demais
legislações correlatas.
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e
as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas dos pareceres dos auditores
independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Definir em 7 o número de membros para compor o Conselho de Administração, observado o
que dispõe o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3
7. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos
quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Lisa Gabbai (efetivo) / Chenggang Liu (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Ran Zhang (efetivo) / Jia Jia (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Ricardo Florence dos Santos (efetivo) / Reginaldo Ferreira Alexandre (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Deliberação Simples
8. Aprovar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o
período de maio de 2018 a abril de 2019
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
9. Aprovar o montante global anual da remuneração dos membros do conselho fiscal para o
período de maio de 2018 a abril de 2019
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[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
10. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral Ordinária, as
instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização
da Assembleia em segunda convocação?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Questão Simples
11. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos
membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº
6.404/1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem
preenchidas: 7
12. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos
candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Bo Wen (efetivo) / n/a
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Shirong Lyu (efetivo) / n/a
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Yan Qu (efetivo) / n/a
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Yumeng Zhao (efetivo) / n/a
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
André Dorf (efetivo) / n/a
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Antônio Kandir (efetivo) / n/a
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Marcelo Amaral Moraes (efetivo) / n/a
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
13. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você
escolheu?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
14. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - CPFL ENERGIA S.A. de 27/04/2018
Bo Wen (efetivo) / n/a [

]%

Shirong Lyu (efetivo) / n/a [
Yan Qu (efetivo) / n/a [

]%

]%

Yumeng Zhao (efetivo) / n/a [
André Dorf (efetivo) / n/a [

]%

]%

Antônio Kandir (efetivo) / n/a [

]%

Marcelo Amaral Moraes (efetivo) / n/a [

]%

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________
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Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à
distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, conforme alterada.
Nesse caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o nome (ou
denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda,
seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para
eventual contato.
Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos aqui proferidos
sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE):
(i) todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;
(ii) todas as suas páginas deverão ser rubricadas;
(iii) ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da
legislação vigente, deverá assinar o boletim; e
(iv) o Boletim de Voto deverá ter firma reconhecida em cartório e, quanto àqueles preenchidos no
exterior, deverão ter reconhecimento das assinaturas por Tabelião ou Notário Público
devidamente habilitado para este fim, legalizados em consulado brasileiro ou apostilados,
traduzidas para o Português por tradutor juramentado e registrados no Registro de Títulos e
Documentos.
O acionista deverá imprimir e preencher manualmente, com letra de forma legível, os campos
deste Boletim de Voto.
O acionista deverá informar o endereço postal ou eletrônico no qual deseja receber
comunicações referentes ao presente Boletim de Voto.
Os acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de custódia ou com o agente
escriturador das ações de emissão da Companhia e verificar os procedimentos por eles
estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim de Voto à distância, bem como os
documentos e informações exigidos.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância deverá entregar o presente
Boletim de Voto diretamente à Companhia ou transmitir as instruções de preenchimento para
prestadores de serviços aptos.
O acionista que optar por enviar o Boletim de Voto à distância diretamente à Companhia deverá
encaminhar, por via postal ou eletrônica, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores,
o presente Boletim de Voto, devidamente preenchido, rubricado e assinado, bem como cópia
autenticada dos seguintes documentos, conforme o caso:
(i) pessoa física: documento de identificação com foto. Exemplos: RG, RNE, CNH ou carteiras de
classe profissional oficialmente reconhecidas;
(ii) pessoa jurídica: documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) do
acionista, exemplar do último Estatuto ou Contrato Social consolidado e documentação societária
outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); e
(iii) 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), exemplar 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).
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio de prestadores
de serviços deverá transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia
ou ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia, conforme suas ações estejam
ou não depositadas em depositário central, e desde que observadas às regras por eles
determinadas.
Será admitido o Boletim de Voto que for recebido pelo agente escriturador, pelos respectivos
agente de custódia e/ou pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGOE,
nos termos do art. 21-B da Instrução CVM 481.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Escriturador: Banco do Brasil S.A.
Telefone: (21) 3808-3715
O acionista poderá transmitir as instruções de voto a distância mediante entrega do boletim de
voto em uma das agências do Banco do Brasil S.A. munido de cópias autenticadas dos
documentos de identificação sendo:
(i) pessoa física: identidade, Comprovante de Residência emitido há menos de 90 dias;
(ii) pessoa jurídica/fundos de investimento: estatuto/contrato social/regulamento, documentos
comprobatórios da representação e identidade do representante; e
(ii) acionistas com domicílio fiscal no exterior: adicionalmente, serão exigidos documentos
comprobatórios da origem dos recursos conforme Resolução CMN 4.373 ou Lei 4.131 e demais
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legislações correlatas.
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples
2. Aprovar a transferência do saldo da extinta Reserva para Ajuste aos Ativos Financeiros da
Concessão para a conta de Lucros Acumulados ou Prejuízos Acumulados.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
3. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral Ordinária, as instruções de voto
constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização
da Assembleia em segunda convocação?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Deliberação Simples
5. Alteração do Estatuto Social, conforme proposta da administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
6. Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

