CPFL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 02.429.144/0001-93 - NIRE 353.001.861-33
AVISO AOS ACIONISTAS
Reapresentação de Boletim de Voto à Distância
A CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia” ou “Companhia”), nos termos do artigo 21‐A, §6º, da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009
(“Instrução 481”) e do Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 1/2021, comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral que, nesta data, foi reapresentado o Boletim de Voto a Distância
divulgado em 30 de março de 2021 (“Boletim”), referente às matérias da Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas em 30 de abril de 2021
(“Assembleia”).
A reapresentação do Boletim deve‐se à atualização dos candidatos para a eleição em
separado do Conselho Fiscal, compreendendo também a inclusão dos candidatos à eleição
em separado de membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal da
Companhia indicados por acionistas minoritários, nos termos do artigo 161, §4º, “a”, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).
As novas versões do Boletim contendo a atualização dos candidatos e inclusão do candidato
para eleição do Conselho Fiscal em separado por acionistas minoritários, de acordo com o
parágrafo acima, já estão disponíveis aos acionistas.
A reapresentação do Boletim se dá nos termos do artigo 21‐A, §3º da Instrução 481, mas
não afeta as demais propostas relativas à Assembleia, anteriormente previstas no Boletim.
A Companhia recomenda a todos os acionistas que desejem enviar nova instrução de voto
por meio de Boletim, que enviem novo Boletim em substituição ao anterior, observando o
prazo limite originalmente estabelecido, de 7 (sete) dias antes da Assembleia, ou seja, até
23 de abril de 2021 (inclusive), como previsto na Instrução 481 e no próprio Boletim. Para
evitar que sua instrução de voto possa ser considerada conflitante, é recomendável que o
acionista encaminhe sua eventual nova instrução para o mesmo prestador de serviço
anteriormente utilizado.
Em virtude e de forma a refletir o acima exposto, a Companhia, nesta data, também
reapresenta a Proposta da Administração e o Manual de Participação para refletir as
informações dos novos candidatos a membros do Conselho Fiscal indicados pelos acionistas
minoritários.
Por fim, a Companhia ressalta que todos os documentos relativos à AGOE, incluindo, mas
sem limitação, aqueles supramencionados, estão disponíveis na sede social da Companhia,
no site de relações com investidores da Companhia (www.cpfl.com.br/ri), e nos sites da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).

A Administração da Companhia, por meio da sua área de Relações com Investidores, colocase à disposição dos acionistas e do mercado para eventuais esclarecimentos adicionais
através do telefone +55 (19) 3756-8458 e do e-mail assembleias@cpfl.com.br.

Campinas, 08 de abril de 2021.
Yuehui Pan
Diretor Vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
Resubmission of the Remote Voting Ballot
CPFL Energia SA (“CPFL Energia” or “Company”), pursuant to article 21-A, paragraph 6,
of the Securities and Exchange Commission (“CVM”) Instruction No. 481, of December 17,
2009 (“Instruction 481”) and Circular Letter/CVM/SEP/No. 1/2021, informs its
shareholders and the market in general that, on this date, the Remote Voting Ballot
released on March 30, 2021 (“Ballot”), referring to the matters of the Annual and
Extraordinary General Meetings of the Company to be held on April 30th, 2021 (“Meeting”).
The re-presentation of the Ballot is due to the updating of candidates for Fiscal Council
separate voting, as well as for the inclusion of candidates for separate voting of effective
and alternate members, respectively, of the Company's Fiscal Council appointed by
minority shareholders, under the terms of article 161, paragraph 4, “a”, of Law No. 6,404,
of December 15, 1976 (“Lei das SA”).
The Ballot new version containing the update of the candidates and inclusion of the
candidate for election of the Fiscal Council separately by minority shareholders, according
to the paragraph above, are already available to the shareholders.
The Ballot re-presentation takes place under the terms of Article 21-A, Paragraph 3 of
Instruction 481, but it does not affect the other proposals related to the Meeting,
previously provided for in the Ballot.
The Company recommends to all shareholders who wish to send a new voting instruction
by means of a Ballot, to send a new Ballot to replace the previous one, observing the
original deadline of 7 (seven) days before the Meeting, that is, up to April 23rd, 2021
(including), as provided for in Instruction 481 and in the Ballot itself. In order to avoid that
your voting instruction may be considered conflicting, it is recommended that the
shareholder forward his eventual new instruction to the same service provider previously
used.
In view of and in order to reflect the above, the Company, on this date, also re-presents
the Management Proposal and the Participation Manual to reflect the information of the
new candidates for members of the Fiscal Council appointed by the minority shareholders.
Finally, the Company emphasizes that all documents related to the AGOE, including,
not limited to, the aforementioned, are available at the Company's headquarters, at
Company's investor relations website (www.cpfl.com.br/ir), and on the websites of
Brazilian Securities and Exchange Commission (www.cvm.gov.br) and
(www.b3.com.br).
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The Company's Management, through its Investor Relations area, makes itself available to
shareholders and the market for any additional clarifications by calling +55 (19) 3756-8458
and by email assembleias@cpfl.com.br.

Campinas, April 8th, 2021.
Yuehui Pan
Chief Financial and Investor Relations Officer

