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MINUTES OF THE 1st MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS
HELD ON MARCH 15th, 2022

ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2022

1. DATE, TIME AND VENUE: At 05:00 p.m., on
March 15th, 2022, in the headquarters of the
Company, located at Jorge de Figueiredo Correa
Street, 1.632, part, Jardim Professora Tarcília, ZIP
code 13087-397, in the city of Campinas, state of
São Paulo.

1. DATA E HORÁRIO E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias
do mês de março de 2022, às 17h00, na sede social
da Companhia, localizada na Rua Jorge de Figueiredo
Correa, 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP
13087-397, na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo.

2. CALL NOTICE: The meeting was called
pursuant to Paragraph 3rd, of article 15 of the
Bylaws of the CPFL Energias Renováveis S.A.
(“CPFL Renováveis”).

2. CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do
Parágrafo 3º, do Artigo 15, do Estatuto Social da
CPFL
Energias
Renováveis
S.A.
(“CPFL
Renováveis”).

3. ATTENDANCE: All the members of the Board of
Directors, pursuant to Paragraph 6th, of article 15 of
the Bylaws of the CPFL Renováveis.

3. PRESENÇA: Todos os membros do Conselho de
Administração, na forma do Parágrafo 6º, do Artigo
15, do Estatuto Social da CPFL Renováveis.

4. PRESIDING BOARD: Chairwoman - Ms. Karin
Regina Luchesi and Secretary – Ms. Jéssica
Soboslay Martins.

4. MESA: Presidente - Sra. Karin Regina Luchesi;
Secretária – Sra. Jéssica Soboslay Martins.

5. MATTER DISCUSSED AND DELIBERATIONS
TAKEN BY UNANIMOUS VOTE:

5. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:

The reading of the Agenda was waived, as all those
present were aware of its content. The directors
also resolved that these minutes will be drawn up in
summary form, with the right to submit opinions and
dissensions, which will be filed at the headquarters
of the Company, and the publication of these
minutes without the signatures of the directors and
the suppression of strategic and/or confidential
information was approved.

A leitura da Ordem do Dia foi dispensada, por ser de
conhecimento de todos os presentes. Os conselheiros
também deliberaram que a ata desta reunião será
lavrada na forma de sumário, facultado o direito de
apresentação de manifestações e dissidências, que
ficarão arquivadas na sede da Companhia, e foi
aprovada sua publicação com a omissão das
assinaturas dos conselheiros e a supressão de
informações estratégicas e/ou confidenciais.

After discussing and examining the item on the
Agenda, the Directors, with due abstentions from
voting, unanimously resolved as follows:

Examinada e debatida a matéria constante da Ordem
do Dia, foi tomada a deliberação a seguir pelo
Conselho por unanimidade de votos:

(i) To approve, in terms of the Board of
Executive Officers’ Resolution NO 2022039NGFS:

(i) Aprovar, nos termos da Resolução de Diretoria
nº 2022039-NGFS:

the execution of amendments to the power
purchase and sale agreements No. COSA-CO/2019

a execução de aditivos dos contratos de compra e
venda de energia de nº COSA-CO/2019 13361, RNV-
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13361, RNV-CO/2011 2982 and RNV CO 2011
2910, executed between CPFL Brasil and Campo
dos Ventos I Energias Renováveis Ltda., Campo
dos Ventos III Energias Renováveis Ltda., Campo
dos Ventos V Energias Renováveis Ltda., São
Domingos Energias Renováveis Ltda., Ventos de
São Martinho Energias Renováveis Ltda., São
Benedito Energias Renováveis Ltda., Ventos de
Santo Dimas Energias Renováveis Ltda., Ventos de
Santa Mônica Energias Renováveis Ltda., Santa
Ursula Energias Renováveis Ltda., jointly referred
as (“CPL Renováveis Subsidiaries”), which were
subject to approval at the 183rd Company Board of
Directors Meeting held on September 23rd, 2011,
to:
a) exclude CPFL Energia as guarantor of the
contracts COSA-CO/2019 13361, RNV-CO/2011
2982 and RNV CO 2011 2910;
b) change the limitation of the fine for breach of
contract from 100% (one hundred percent) to 30%
(thirty percent) of the remaining balance of
contracts RNV-CO/2011 2982 and RNV CO 2011
2910.

CO/2011 2982 e RNV CO 2011 2910, firmado entre
CPFL Comercialização Brasil S.A. e Campo dos
Ventos I Energias Renováveis Ltda., Campo dos
Ventos III Energias Renováveis Ltda., Campo dos
Ventos V Energias Renováveis Ltda., São Domingos
Energias Renováveis Ltda., Ventos de São Martinho
Energias Renováveis Ltda., São Benedito Energias
Renováveis Ltda., Ventos de Santo Dimas Energias
Renováveis Ltda., Ventos de Santa Mônica Energias
Renováveis Ltda., Santa Ursula Energias Renováveis
Ltda., em conjunto denominadas (“Subsidiárias CPFL
Renováveis”), os quais foram objetos de aprovação
na Reunião do Conselho da Companhia realizada em
23 de setembro de 2011:

(ii) To assess, in terms of the Reference NO
2022091-C, the Financial Statements of the
Company related to the fiscal year ended in
December 31st, 2021, , including the Management
Report, Financial Statements and respective Notes,
accompanied by the Report issued by Ernst &
Young Auditores Independentes, as well as the
proposal for the net income allocation according to
the results for the abovementioned fiscal year,
whose proposals will be submitted to the
deliberation of the Ordinary and Extraordinary
General Meeting of CPFL Renováveis to:

(ii) Examinaram, nos termos do Nº de Referência
2022091-C, as Demonstrações Financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021, que compreendem o
Relatório de Administração, as Demonstrações
Contábeis com as respectivas Notas Explicativas,
acompanhados do Parecer da Ernst & Young
Auditores Independentes, bem como a proposta de
destinação do lucro líquido do referido exercício, cujas
propostas serão submetidas à deliberação da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CPFL
Renováveis para:

(ii.1) Approve the Financial Statements for the
fiscal year 2021, including the Management Report,
Financial Statements and respective Notes,
accompanied by the Report issued by Ernst &
Young Auditores Independentes in which the
positive result to be allocated was R$
1,490,260,694.95 (one billion four hundred and
ninety million two hundred and sixty thousand six
hundred and ninety four reais and ninety five cents),
being:

(ii.1) Aprovação das Demonstrações Financeiras do
exercício de 2021 da CPFL Renováveis, que
compreendem o Relatório de Administração, as
Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas
Explicativas, acompanhados do Parecer da Ernst &
Young Auditores Independentes, em que foi apurado
o resultado positivo a ser destinado de
R$ 1.490.260.694,95 (um bilhão quatrocentos e
noventa milhões duzentos e sessenta mil seiscentos e
noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos),
sendo:

(ii.1.a) R$ 1,463,196,063.13 (one billion four
hundred and sixty-three million one hundred
and ninety-six thousand sixty-three reais and
thirteen cents), related to net income for the
year;

(ii.1.a) R$ 1.463.196.063,13 (um bilhão
quatrocentos e sessenta e três milhões cento e
noventa e seis mil sessenta e três reais e treze
centavos), relativo ao lucro líquido do
exercício;

a) excluir a CPFL Energia como garantidora dos
contratos COSA-CO/2019 13361, RNV-CO/2011 2982
e RNV CO 2011 2910;
b) alterar a limitação da multa por descumprimento
contratual de 100% (cem por cento) para 30% (trinta
por cento) do saldo remanescente dos contratos RNVCO/2011 2982 e RNV CO 2011 2910.
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(ii.2.b)
R$ 27,064,631.82
(twenty-seven
million sixty-four thousand six hundred and
thirty-one reais and eighty-two cents), related
to the positive effects of comprehensive
income on retained earnings.

(ii.2.b) R$ 27.064.631,82 (vinte e sete milhões
sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e um
reais e oitenta e dois centavos) relativo aos
efeitos positivos da realização do resultado
abrangente nos lucros acumulados.

(ii.2) approve the allocation of R$ 73,159,803.16
(seventy-three million one hundred and fifty-nine
thousand eight hundred and three reais and sixteen
cents) to the Legal Reserve;

(ii.2) aprovação da destinação para Reserva Legal
no montante de R$ 73.159.803,16 (setenta e três
milhões cento e cinquenta e nove mil oitocentos e três
reais e dezesseis centavos);

(ii.3) ratify the decision of the Extraordinary
General Meeting, held on October 7th, 2021,
referring to the declaration of interim dividends, in
the amount of R$ 439,153,068.69 (four hundred
thirty-nine million, one hundred fifty-three thousand,
sixty-eight reais and sixty-nine cents), to be
deducted from the minimum mandatory dividends of
the fiscal year 2021, already paid in said year;

(ii.3) ratificação a decisão da Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 07 de outubro de 2021,
referente à declaração de dividendos intermediários,
no montante de R$ 439.153.068,69 (quatrocentos e
trinta e nove milhões cento e cinquenta e três mil e
sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), a
serem deduzidos do dividendo mínimo obrigatório do
exercício de 2021, já pago no referido ano;

(ii.4) ratify the decision of the Extraordinary
General Assembly, held on December 20th, 2021,
regarding the declaration of interim dividends to the
working capital reserve account, in the amount of
R$ 364,500,000.00 (three hundred and sixty four
million, five hundred thousand reais), under the
terms of article 204 of Law 6,404/76;

(ii.4) ratificação a decisão da Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 20 de dezembro de 2021,
referente à declaração de dividendos intermediários à
conta de reserva de capital de giro, no montante de
R$ 364.500.000,00 (trezentos e sessenta e quatro
milhões e quinhentos mil reais), nos termos do artigo
204 da Lei 6.404/76;

(ii.5) approve the allocation of R$ 613,447,823.11
(six hundred and thirteen million four hundred and
forty-seven thousand eight hundred and twentythree reais and eleven cents) to the Proposed
Additional Dividend.

(ii.5) aprovação da destinação para Dividendo
Adicional
Proposto
no
montante
de
R$ 613.447.823,11 (seiscentos e treze milhões
quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e vinte
e três reais e onze centavos).

(iii) Take cognizance of the accounts of its
controlled companies for the fiscal year 2021, to be
submitted to the deliberation of their respective
General Meetings and/or Meeting of Partners.

(iii) Conheceram das demonstrações financeiras de
suas sociedades controladas, referente ao exercício
social de 2021, a serem submetidas à deliberação de
suas respectivas Assembleias Gerais e/ou Reunião
de Sócios.:

(iv) Take cognizance of the proposal for the
reduction of the capital stock and capital reserves of
the directly and indirectly controlled companies by
CPFL Energias Renováveis("CPFL Renováveis
Subsidiaries"), to total absorption of the
accumulated losses and subsequent change on
their respective Bylaws/Articles of Associations, in
order to reflect the changes according to material
filed at the Company's headquarters.

(iv) Conheceram da proposta para redução do capital
social e das reservas de capital das sociedades
controladas direta e indiretamente pela CPFL
Renováveis ("Subsidiárias da CPFL Renováveis"),
para a absorção total do prejuízo acumulado e
consequente
alteração
dos
respectivos
Estatutos/Contratos Sociais, a fim de refletir as
alterações conforme material arquivado na sede da
Companhia.

(v) Take cognizance of the proposal for the
declaration of dividends from the Earnings
Reserves accounts of the CPFL Renováveis
Subsidiaries according to material filed at the

(v) Conheceram da proposta de declaração de
dividendos às contas de reservas de lucros das
Subsidiárias da CPFL Renováveis conforme material
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Company's headquarters.

arquivado na sede da Companhia..

(vi) To take cognizance about the Updating of
Value, as well as the approval levels for donation
issues of the Basic Approval Table (TBA),
according to material filed at the Company's
headquarters.

(vi) Conhecer da Atualização de Valores, bem como
das alçadas de aprovação para matéria de doação da
Tabela Básica de Aprovação (TBA), conforme
material arquivado na sede da Companhia.

6. CLOSURE: There being no further business to
discuss, the Chairwoman adjourned the meeting for
the time required to draw up these minutes. The
meeting was reopened and the minutes were read
and approved by the attendees, who subscribed it,
being the publication and the register of these
minutes authorized in the form of an extract, with
the omission of the signatures of the Directors and
the suppression of strategic and/or confidential
information. Karin Regina Luchesi (Chairwoman
and President of the Board of Director of the
Company), Futao Huang (Board of Director
Member), YunWei Liu (Board of Director Member) e
Jéssica Soboslay Martins (Secretary).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a
Sra. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão,
a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a
subscrevem, 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. Karin Regina Luchesi (Presidente da
Mesa e Presidente do Conselho de Administração),
Futao
Huang
(Membro
do
Conselho
de
Administração), YunWei Liu (Membro do Conselho de
Administração)
e
Jéssica
Soboslay
Martins
(Secretária).

I hereby certify that this is a copy of the original
minutes drawn up in the Board of Directors’
Meetings Book.

Certifico que a presente é extrato da ata original
lavrada em Livro Próprio de Reuniões de Conselho de
Administração.

For legal purposes, the Portuguese version shall
prevail.

Para efeitos legais, a versão em português deverá
prevalecer.

Campinas, March 15th, 2022.

Campinas, 15 de março de 2022.

Karin Regina Luchesi
(Chairwoman// Presidente)

Jéssica Soboslay Martins
(Secretary// Secretária/)

