COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CNPJ/MF Nº 33.050.196/0001-88
NIRE 353.000.437-31

EXTRATO DO ATA DA 508ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2020
I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de março de 2020, às 15h00min
(quinze horas), na sede social da Companhia Paulista de Força e Luz (“Companhia” ou
“CPFL Paulista”), situada na Rua Jorge de Figueiredo, 1.632, Parte, Jardim Professora
Tarcília, CEP: 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
II. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença de todos os membros
do Conselho de Administração da Companhia, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo
17 do Estatuto Social da Companhia.
III. PRESENÇAS: A totalidade dos 03 (três) membros do Conselho de Administração da
Companhia, sendo que o Sr. Yuehui Pan enviou seu voto por escrito antecipadamente,
conforme, autoriza o Estatuto Social da Companhia.
IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto – Presidente e a Sra. Thaíse
Scarpini – Secretária.
V. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS: Dispensada a leitura da
Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes, foi examinada e debatida a
matéria, sendo tratado o seguinte assunto e tomada a seguinte deliberação por unanimidade
de votos dos presentes:
(i) Examinaram as Demonstrações Financeiras da Companhia Paulista de Força e Luz
(“CPFL Paulista”) relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
destinação do lucro líquido, capitalização do benefício fiscal do intangível de incorporação
da DOC IV Participações S/A, e destinação de reservas de lucro para dividendo, para
deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CPFL Paulista para: (a)
aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2019 da CPFL Paulista,
que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis com as
respectivas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer da KPMG Auditores
Independentes, em que foi apurado o lucro líquido do referido exercício no montante de R$
837.603.898,08 (oitocentos e trinta e sete milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e
noventa e oito reais e oito centavos); (b) aprovação da destinação para reserva legal no
montante de R$ 41.880.194,90 (quarenta e um milhões, oitocentos e oitenta mil, cento e
noventa e quatro reais e noventa centavos); (c) ratificação da deliberação em Assembleia
Geral Extraordinária da CPFL Paulista, em 31 de dezembro de 2019, relativa à declaração
de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”), no valor total de R$ 136.386.248,91 (cento e trinta
e seis milhões, trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e
um centavos), correspondente a R$ 0,154869448 (R$ 0,131639031 líquido dos efeitos
tributários) para cada ação ordinária, os quais são imputados ao dividendo mínimo
obrigatório do exercício social. Os juros sobre o capital próprio serão pagos, em data a ser
definida pelos Diretores Executivos da CPFL Paulista, em período após a realização desta
Assembleia Geral e até 31 de dezembro de 2020, de acordo com a disponibilidade de
recursos, nos termos do parágrafo 3º do artigo n° 205, da Lei nº 6.404/1976; (d) aprovação
da destinação de dividendo mínimo obrigatório, no montante de R$ 83.002.614,22 (oitenta e
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três milhões, dois mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e dois centavos) correspondente a
R$ 0,094251211 por ação ordinária. Os dividendos serão pagos, em data a ser definida
pelos Diretores Executivos da CPFL Paulista, em período após a realização desta
Assembleia Geral e até 31 de dezembro de 2020, de acordo com a disponibilidade de
recursos, nos termos do parágrafo 3º do artigo n° 205, da Lei n° 6.404/1976; (e) aprovação
da destinação de dividendo adicional proposto, no montante de R$ 576.334.840,05
(quinhentos e setenta e seis milhões, trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta
reais e cinco centavos), correspondente a R$ 0,654440307 por ação ordinária. Os
dividendos serão pagos, em data a ser definida pelos Diretores Executivos da CPFL
Paulista, em período após a realização desta Assembleia Geral e até 31 de dezembro de
2020, de acordo com a disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º do artigo n°
205, da Lei n° 6.404/1976; (f) aprovação do aumento do capital social, sem emissão de
novas ações, nos termos da Lei nº 6.404/1976 artigo n° 297, no montante de R$
17.474.893,47 (dezessete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e
noventa e três reais e quarenta e sete centavos), conforme previsão das Instruções CVM nº
319/1999 e nº 349/2001 e proposta da Diretoria da CPFL Paulista, referente ao benefício
fiscal capitalizável registrado como “Reserva de Capital”, relativo ao exercício de 2019, que
corresponde a 34% (trinta e quatro por cento) do valor reconhecido da despesa de
amortização de intangível de incorporação de sua antiga controladora DOC IV Participações
S/A, passando, desta forma, o capital social da CPFL Paulista de R$ 1.308.372.767,92 (um
bilhão, trezentos e oito milhões, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e sete
reais e noventa e dois centavos), dividido em 880.653.031 (oitocentos e oitenta milhões,
seiscentos e cinquenta e três mil e trinta e uma) ações ordinárias, escriturais e sem valor
nominal, para R$ 1.325.847.661,39 (um bilhão, trezentos e vinte e cinco milhões, oitocentos
e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos), dividido
em 880.653.031 (oitocentos e oitenta milhões, seiscentos e cinquenta e três mil e trinta e
uma) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Esse aumento de capital está
condicionado a recomendação de voto do conselho de administração de sua controladora
CPFL Energia S/A; (g) aprovação da alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da
CPFL Paulista, para refletir o aumento de capital, que passará a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º - O capital subscrito e realizado é de R$ 1.325.847.661,39 (um bilhão,
trezentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e
um reais e trinta e nove centavos), dividido em 880.653.031(oitocentos e oitenta milhões,
seiscentos e cinquenta e três mil e trinta e uma) ações ordinárias, escriturais e sem valor
nominal.”; e (h) aprovação da declaração e distribuição de dividendos no montante de R$
552.302.793,37 (quinhentos e cinquenta e dois milhões, trezentos e dois mil, setecentos e
noventa e três reais e trinta e sete centavos), utilizando-se do saldo total da Reserva de
Retenção de Lucros para Investimentos no valor de R$ 109.658.000,00 (cento e nove
milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil reais) e da Reserva Estatutária de Reforço de
Capital de Giro no valor de R$ 442.644.793,37 (quatrocentos e quarenta e dois milhões,
seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e sete
centavos), com base na última Demonstração Financeira aprovada (exercício social de
2019), nos termos do parágrafo 2°do artigo 204 da Lei nº 6.404/1976. Os dividendos serão
pagos, em data a ser definida pelos Diretores da CPFL Paulista, em período após a
realização desta Assembleia Geral e até 31 de dezembro de 2020, de acordo com a
disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º do artigo n° 205, da Lei n°
6.404/1976 e manifestaram-se favoravelmente ao seu encaminhamento para
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deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.
VI. ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da ata, a qual, reaberta a sessão, foi
lida, aprovada e por todos os presentes assinada, sendo a publicação e o registro da
presente ata autorizados sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos
Conselheiros e com a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Campinas,
04 de março de 2020. Luis Henrique Ferreira Pinto (Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho de Administração da Companhia), Luiz Henrique de Souza (Conselheiro de
Administração Representante dos Empregados), Yuehui Pan (Vice-Presidente do Conselho
de Administração da Companhia) e Thaíse Scarpini (Secretária). Certifico que a presente é
extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões de Conselho de Administração
n° 13, fls. 24-26.

Luis Henrique Ferreira Pinto
Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho de Administração da Companhia

Thaíse Scarpini
Secretária

