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MINUTES OF THE 453rd MEETING OF THE

ATA DA 453ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO

EXTRAORDINARY BOARD OF DIRECTORS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

th

HELD ON SEPTEMBER 10 , 2021

1.

DATE, TIME AND PLACE: At 04:30 p.m., on

September

10th,

REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2021

1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez)

2021, at Gustavo Armbrust Street,

dias do mês de setembro de 2021, às 16h30min,

36, 10th floor, Nova Campinas, ZIP code 13025-106

na Rua Gustavo Armbrust, 36, 10º andar, Nova

in the city of Campinas, State of São Paulo.

Campinas,

CEP

13025-106,

na

Cidade

de

Campinas, Estado de São Paulo.

2.

CALL NOTICE: The meeting was called

2.

CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do

pursuant to Paragraph 2nd, Article 18 of the Bylaws of

Parágrafo 2º, do Artigo 18, do Estatuto Social da

CPFL Energia.

CPFL Energia.

3.

3.

ATTENDANCE: All the members of the Board

PRESENÇAS: A totalidade dos membros

of Directors (“Board”), pursuant to caput, and

do Conselho de Administração (“Conselho”), na

Paragraph 7th, of Article 18 of the Bylaws.

forma do caput e Parágrafo 7º, do Artigo 18, do
Estatuto Social.

4.

PRESIDING BOARD: Chairman – Bo Wen

4.

MESA: Presidente – Bo Wen e Secretário

and Secretary – Valter Matta.

– Valter Matta.

5.

5.

MATTER DISCUSSED AND RESOLUTION

ASSUNTO TRATADO E DELIBERAÇÃO

TAKEN BY UNANIMOUS VOTE:

TOMADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS:

The reading of the Agenda was waived as all those

Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de

present were aware of its contents. The Directors also

conhecimento

resolved that these minutes will be drawn up in

deliberado que a ata desta reunião será lavrada na

summary form, with the right to submit opinions and

forma

dissensions, which will be filed at the headquarters of

apresentação de manifestações e dissidências,

the Company, and with the publication of these

que ficarão arquivadas na sede da Companhia e

de

de

todos

sumário,

os

facultado

presentes.

o

direito

Foi

de

minutes without the signatures of the directors and the

aprovada sua publicação, com a omissão das

suppression

assinaturas dos conselheiros e a supressão de

of

strategic

and/or

confidential

information.

informações estratégicas e/ou confidenciais.

After discussing and examining the item on the

Examinadas e debatidas as matérias constantes

Agenda, the Directors, with due abstentions from

da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações

voting, unanimously resolved as follows:

a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:

(i) To approve the appointments by the Chief

(i) Aprovou, as indicações do Presidente (“CEO”)

Executive Officer (“CEO”) of CPFL Energia S.A., as

da CPFL Energia S.A., bem como recomendou

well as to Recommend, in terms of the Board of

nos termos da Resolução de Diretoria n°

Executive Officers’ Resolution No. 2021270-E, the

2021270-E,

favorable vote to its representatives in the deliberative

representantes

bodies

DE

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-T

ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-T (“CEEE-T”), uma

(“CEEE-T”), once completed the transfer of its control

vez concluída a transferência de controle para

to CPFL Comercialização de Energia Cone Sul Ltda.

CPFL Comercialização de Energia Cone Sul Ltda.

(“CPFL Cone Sul”) under the privatization process

(“CPFL Cone Sul”) no âmbito do processo de

started by Privatization Auction 01/2021, to approve

privatização iniciado por meio do Leilão de

the:

Privatização 01/2021, para aprovar:

(a) amendment and consolidation of Bylaws, in order

(a) a alteração e consolidação do Estatuto Social

to adjust the document considering the privatization

para

and wording standardization for alignment with CPFL

privatização e padronização de redação para

Group’s model, according to document filed in the

alinhamento com o modelo do Grupo CPFL de

Company headquarters;

acordo com documento arquivado na sede da

of

COMPANHIA

ESTADUAL

ajustar

o

voto
nos

o

favorável
órgãos

aos

seus

deliberativos

documento

considerando

da

a

Companhia;

(b) dismissal of all members that currently compose

(b) a destituição de todos os atuais membros que

the Board of Directors, Board of Executive Officers

compõem o Conselho de Administração, Diretoria

and Fiscal Council;

Executiva e Conselho Fiscal;

(c) setting the number of members for the following

(c) determinar o número de membros para os

bodies according to the Bylaws as amended on item

seguintes órgãos de acordo com o Estatuto Social

(a) above:

como alterado no item (a) acima:

(c.i) Board of Directors – between 6 (six) and 8 (eight)

(c.i) Conselho de Administração – entre 6 (seis) e

members depending on eventual appointment of

8 (oito) membros dependendo de eventual

candidates by minority shareholders;

indicação

de

candidatos

por

acionistas

minoritários;
(c.ii) Fiscal Council – between 3 (three) and 5 (five)

(c.ii) Conselho Fiscal – entre 3 (três) e 5 (cinco)

members depending on eventual appointment of

membros dependendo de eventual indicação de

candidates by minority shareholders;

candidatos por acionistas minoritários;

(d) appointment and/or election of the members to

(d) a indicação e/ou eleição dos membros para

compose the Board of Directors, the Board of

compor o Conselho de Administração, a Diretoria

Executive Officers and the Fiscal Council, according

Executiva e o Conselho Fiscal, de acordo com

to document filed in the Company headquarters.

documento arquivado na sede da Companhia.

(e) the maintenance of the Fiscal Council of the

(e)

Company until the Annual General Meeting to be held

Companhia até a Assembleia Geral Ordinária que

in 2022. After such date, the Fiscal Council shall be

será realizada em 2022. Após tal data o Conselho

extinguished unless its maintenance is required by

Fiscal deverá ser extinto a não ser que a sua

minority shareholders;

manutenção

a manutenção do

seja

Conselho Fiscal da

solicitada

por

acionista

minoritários;

(f) to extinguish all advisory committees, regarding the

(f)

extinguir

o

todos

os

comitês

de

approved amendment of the Bylaws, and the

assessoramento, tendo em vista a alteração do

consequent dismissal of all members that current

Estatuto Social aprovada, e a consequente

compose such committees;

destituição de todos os atuais membros que
compõe tais comitês;

(g) to revoke the following current CEEE-T Policies,

(g) revogar as seguintes Políticas, Regulamentos

Rules, Regulations: (i) Disclosure and Use of Material

e Regimentos atuais da CEEE-T: (i) Política de

Information and Securities Trading Policy; (ii) Code of

Divulgação e Uso de Informações Relevantes e

Ethics; (iii) Risk Management and Internal Controls

Negociação de Valores Mobiliários; (ii) Código de

Policy; (iv) Anti-Corruption Policy; (v) Related Party

Ética; (iii) Política de Gestão de Riscos e Controles

Transactions Policy; (vi) Data Protection and Privacy

Internos; (iv) Política Anticorrupção; (v) Política de

Policy, as well as any other current CEEE-T Policies,

Transações com Partes Relacionadas; (vi) Política

Rules and Regulations that may conflict with CPFL

de Proteção de Dados e Privacidade, bem como

Group’s Policies, Rules and Regulations adopted on

quaisquer

item (h) below; and

Regimentos atuais da CEEE-T que se façam

outras

Políticas,

Regulamentos

e

conflitantes com as Políticas, Regulamentos e
Regimentos do Grupo CPFL adotadas no item (h)
abaixo; e

(h)

adopt

all

CPFL

Group’s

Policies,

Rules,

(h) adotar todas as Políticas, Regulamentos e

Regulations, as applicable.

Regimentos do Grupo CPFL, conforme aplicável.

6. CLOSURE: With no business to be further

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a

discussed, the meeting was closed and these minutes

tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a

were drawn up, read, approved and signed by all

presente ata que foi lida, aprovada e assinada por

present members and the secretary. Mr. Bo Wen

todos os membros presentes e pelo Secretário. Sr.

(Chairman), Mr. Yuehui Pan, Mr. Hong Li, Mr.

Bo Wen (Presidente da Mesa), Sr. Yuehui Pan, Sr.

Anselmo Henrique Seto Leal, Mr. Gustavo Estrella,

Hong Li, Sr. Anselmo Henrique Seto Leal, Sr.

Mr. Antonio Kandir, Mr. Marcelo Amaral Moraes and

Gustavo Estrella, Sr. Antonio Kandir, Sr. Marcelo

Mr. Valter Matta (Secretary).

Amaral Moraes e Sr. Valter Matta (Secretário).

For legal implications, the Portuguese version shall

Para efeitos legais, a versão em português deverá

prevail.

prevalecer.

I hereby certify that this is copy of the original minutes

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro

drawn up in the Board of Directors’ Meetings Book.

próprio.

Campinas, September 10th, 2021.

Campinas, 10 de setembro de 2021.

Bo Wen
(Chairman/Presidente)

Marcelo Amaral Moraes

Hong Li

Yuehui Pan

Anselmo Henrique Seto Leal

Antonio Kandir

Gustavo Estrella

Valter Matta
(Secretary/Secretário)

