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

COMUNICADO AO MERCADO

A CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia” ou “Companhia”) vem, em atendimento ao Ofício
nº 2/2018/CVM/SEP/GEA-1, de 2 de janeiro de 2018 (“Ofício”) – cujo conteúdo se
transcreve abaixo –, prestar os seguintes esclarecimentos:
“Ofício nº 2/2018/CVM/SEP/GEA-1

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2018.

Ao Senhor
Gustavo Estrella
Diretor de Relações com Investidores de
CPFL ENERGIA SA
Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755, km 2,5, Parque
São Quirino
CEP: 13088140
Campinas - SP
Tel: (19) 3756-6083
Email: ri@cpfl.com.br
c/c: emissores@b3.com.br

Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.

Senhor Diretor,

1. Reportamo-nos à notícia veiculada em 01.01.2018 no jornal O Estado de
São Paulo, seção Economia & Negócios, sob o título “Sob o comando da
chinesa State Grid, CPFL prepara investimento bilionário”, em que constam
as seguintes afirmações:

Prestes a completar um ano sob o controle chinês, a CPFL
Energia está pronta para dar novos passos. A partir de agora, a
companhia vai focar seus esforços no desenvolvimento de novos
negócios e na compra de ativos no setor elétrico. A previsão é
desembolsar – além dos valores envolvidos nas possíveis
aquisições – R$ 10 bilhões em investimentos nos próximos cinco
anos. Esse montante inclui a expansão nos setores tradicionais
do grupo, como distribuição, geração e transmissão, além de
projetos de tecnologia para ganhar mais eficiência na operação.

2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à
veracidade da notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais
entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente outras
informações consideradas importantes sobre o tema.

3. Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da
Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas
controladores da Companhia, bem como todas as demais pessoas com
acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estes
teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao
mercado.

4. Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET,
categoria:

Comunicado

ao

Mercado,

tipo:

Esclarecimentos

sobre

questionamentos da CVM/B3, assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual
deverá incluir a transcrição deste ofício.

5. Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com
Empresas, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso
II, do artigo 9º, da Lei 6.385/76, e na Instrução CVM nº 452/07, caberá a
determinação de aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00
(mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não
cumprimento da exigência contida neste ofício, enviado exclusivamente por
e-mail, até 03.01.2018, não obstante o disposto no parágrafo único do art.
6º da Instrução CVM nº 358/02.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Cláudio José Paulo, Gerente em
exercício, em 02/01/2018, às 15:12, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.”
Em atendimento ao Ofício, a Companhia indagou a seu Diretor Presidente a respeito do
conteúdo da reportagem citada, tendo recebido a resposta abaixo transcrita:
“Com

relação

à

reportagem

mencionada

pelo

Ofício

nº

2/2018/CVM/SEP/GEA-1, confirmo a veracidade das citações e declarações
a mim atribuídas. Com relação ao trecho da reportagem destacado pelo
referido ofício, também confirmo que fiz declarações referentes aos volumes
de investimentos previstos pela Companhia para o quinquênio de 2017 a
2021, tendo como referência o que foi divulgado por meio do Formulário de
Referência da Companhia (item 11 – Projeções). ”
Diante dos esclarecimentos prestados, bem como da publicidade das previsões de
investimentos (CAPEX) para o período de 2017 a 2021, a Companhia entende não
haver motivo para a divulgação de aviso de fato relevante sobre o tema.
Acreditando ter fornecido as informações solicitadas por meio do Ofício, a CPFL Energia
fica à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.

Campinas, 3 de janeiro de 2018.

Gustavo Estrella
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

