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MINUTES OF THE 452nd MEETING OF THE

ATA DA 452ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO

EXTRAORDINARY BOARD OF DIRECTORS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

th

HELD ON AUGUST 12 , 2021

REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2021

1.

DATE, TIME AND PLACE: At 03:00 p.m., on

1.

August

12th,

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze)

2021, at Gustavo Armbrust Street, 36,

dias do mês de agosto de 2021, às 15h00, na Rua

10th floor, Nova Campinas, ZIP code 13025-106 in the

Gustavo Armbrust, 36, 10º andar, Nova Campinas,

city of Campinas, State of São Paulo.

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 items 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 recommend, in terms of Board of Executive

(i) Recomendou, nos termos da Resolução da

Officer Resolution NO. 2021232-C, the favorable

Diretoria Executiva nº. 2021232-C, o voto

vote to its representatives in the deliberative bodies

favorável aos seus representantes nos órgãos

CPFL

(“CPFL

deliberativos da CPFL Energias Renováveis S.A.

Renováveis”) and CPFL Comercialização Brasil S.A.

(“CPFL Renováveis”) e CPFL Comercialização

("CPFL Brasil") to approve the amendment of the loan

Brasil S.A. ("CPFL Brasil") para aprovar a

agreements approved under the terms of Board

alteração dos contratos de mútuo aprovados nos

Resolutions number 2020113-C and 2020139-C,

termos das Resoluções de Diretoria 2020113-C e

approved by the Board of Directors in the meetings

2020139-C,

413th

2020,

Administração nas reuniões 413ª de 04 de junho

respectively, executed in 2021, by and between State

de 2020 e 414ª de 19 de junho de 2020,

Grid Brazil Power Participações S.A. (“SGBP”) (as

respectivamente, celebrados em 2021, entre a

“Lender"), CPFL Renováveis and CPFL Brasil (jointly

State Grid Brazil Power Participações S.A.

called “Borrowers"), changing the due date of the loan

(“SGBP”) (“Mutuante”), CPFL Renováveis e CPFL

payment from December, 31st, 2021 to June 10th,

Brasil (conjuntamente denominadas "Mutuárias"),

2024,

alterando a data de vencimento do empréstimo de

Energias

of June

4th,

without

Renováveis

2020 and

any

414th

other

S.A.

of June

changes,

19th,

remaining

unchanged the other original conditions

aprovadas

pelo

Conselho

de

31 de dezembro de 2021 para 10 de Junho de
2024,

sem

quaisquer

outras

alterações,

permanencendo inalteradas as demais condições
originais.

Whereas SGBP is a Related Party, the present subject

Considerando

was previously examined by the Related Parties

Relacionada, a presente matéria foi previamente

Committee, which recommended its submission to the

examinada pelo Comitê de Partes Relacionadas,

Board of Directors.

que

se

que

manifestou

a

SGBP

é

uma

favoravelmente

submissão ao Conselho de Administração.

Parte

à

sua

(ii) To recommend, in terms of Board of Executive

(ii) Recomendou, nos termos da Resolução de

Officer Resolution NO. 2021234-C, the favorable

Diretoria Executiva nº. 2021234-C, o voto

vote to its representatives in the deliberative bodies of

favorável aos seus representantes nos órgãos

the

the

deliberativos das subsidiárias abaixo indicadas,

declaration of Interest on Equity (“JCP”), in the values

para aprovar a declaração de Juros sobre Capital

below, to be imputed to the mandatory minimum

Próprio (“JCP”), nos valores abaixo, a serem

dividends

subsidiaries

for

listed

the

fiscal

below

year

to

approve

2021,

and

the

imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do

corresponding accounting records on August

31st,

exercício social de 2021, sendo que os registros

2021, as follows:

contábeis correspondentes ocorrerão em 31 de
Agosto de 2021, conforme segue:

(a) for CPFL Paulista, total amount of up to R$

(a) para a CPFL Paulista, no valor total de até R$

70.504.161,60 (seventy million, five hundred and four

70.504.161,60 (setenta milhões, quinhentos e

thousand, one hundred and sixty one reais and sixty

quatro mil, cento e sessenta e um reais e sessenta

cents);

centavos);

(b) for CPFL Piratininga, total amount of up to R$

(b) para a CPFL Piratininga, no valor total de até

18.403.327,53 (eighteen million, four hundred and

R$ 18.403.327,53 (dezoito milhões, quatrocentos

three thousand, three hundred and twenty seven reais

e três mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta

and fifty-three cents);

e três centavos);

(c) for CPFL Santa Cruz, total amount of up to R$

(c) para a CPFL Santa Cruz, no valor total de até

16.180.570,17 (sixteen million, one hundred and

R$ 16.180.570,17 (dezesseis milhões, cento e

eighty thousand, five hundred and seventy reais and

oitenta mil, quinhentos e setenta reais e dezessete

seventeen cents); and

centavos); e

(d) for the CPFL Atende Centro de Contratos e

(d) para a CPFL Atende Centro de Contratos e

Atendimentos Ltda (“CPFL Atende”), total amount of

Atendimentos Ltda (“CPFL Atende”), no valor total

up to R$ 183,542.10 (one hundred and eighty three

de até R$ 183.542,10 (cento e oitenta e três mil,

thousand, five hundred and forty two reais and ten

quinhentos e quarenta e dois reais e dez

cents);

centavos);

For all companies, the payments will occur on a date

Para todas as empresas, os pagamentos serão

to be defined by the respective Executive Boards,

efetuados em datas a serem definidas pela

according to the available cash of each company.

Diretoria

Executiva,

de

acordo

com

disponibilidade de caixa de cada empresa.

a

(iii.i) To approve, in terms of Board of Executive

(iii.i) Aprovou, nos termos da Resolução da

Officer Resolution NO. 2021233-C, the declaration

Diretoria Executiva nº. 2021233-C, a declaração

of dividends in the amount of R$ 1,730,495,871.10

de dividendos à conta de reserva de capital de giro,

(one billion, seven hundred and thirty million, four

no montante de R$ 1.730.495.871,10 (um bilhão,

hundred and ninety-five thousand, eight hundred and

setecentos e trinta milhões, quatrocentos e

seventy-one reais and ten cents), using Working

noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e um

Capital Reinforcement Reserve balance, based on the

reais e dez centavos), utilizando-se do saldo da

last approved Financial Statement, pursuant to

Reserva de Reforço de Capital de Giro, com base

paragraph 2, of article 204 of Law 6,404/76,

na última Demonstração Financeira aprovada, nos

corresponding to R$ 1.501834847 per common share,

termos do parágrafo segundo, do artigo 204, da Lei

to be paid up to December,

31st,

2021, according to

6.404/76, correspondente a R$ 1,501834847 por

the definition of the Company’s Board of Executive

ação ordinária, a ser pago até 31 de dezembro de

Officers and timely informed to shareholders and the

2021, em data a ser definida pela Diretoria

market, according to resources’ availability, pursuant

Executiva

to paragraph 3, article 205 of Federal Law 6,404/76.

informada aos acionistas e ao mercado, de acordo

da

Companhia

e

oportunamente

com a disponibilidade de recursos, nos termos do
parágrafo terceiro, do artigo 205, da Lei 6.404/76.

(iii.ii) To recommend, in terms of Board of

(iii.ii) Recomendou, nos termos da Resolução

Executive Officer Resolution NO. 2021233-C, the

de Diretoria Executiva nº. 2021233-C, o voto

favorable vote to its representatives in the deliberative

favorável aos seus representantes nos órgãos

bodies of the subsidiaries listed below, to approve as

deliberativos das subsidiárias abaixo indicadas,

following:

para aprovar conforme segue:

(1) Companhia Paulista de Força e Luz ("CPFL

(1) Companhia Paulista de Força e Luz ("CPFL

Paulista"), to approve:

Paulista"), para aprovar:

(1.a) the declaration of dividends in the amount up to

(1.a) a declaração de dividendos no montante de

R$ 676,971,645.61 (six hundred seventy-six million,

até R$ 676.971.645,61 (seiscentos e setenta e seis

nine hundred seventy-one thousand, six hundred

milhões,

forty-five reais and sixty-one cents), using the balance

seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e

of Working Capital Reinforcement Reserve, based on

um centavos), utilizando-se do saldo da Reserva

the last approved Financial Statement, pursuant to

Reforço de capital de giro, com base na última

paragraph 2 of article 204 of Law 6,404/76;

Demonstração Financeira aprovada, nos termos

novecentos

e

setenta

e

um

mil,

do § 2º, do artigo 204, da Lei 6.404/76;
(1.b) the interim balance sheets for the 6 (six) month

(1.b) o balanço intermediário do semestre findo em

period ended on June 30th, 2021, recording net income

30 de junho de 2021, em que foi apurado o lucro

of R$ 556,676,409.00 (five hundred fifty-six million, six

líquido no montante de R$ 556.676.409,00

hundred seventy-six thousand, four hundred nine

(quinhentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos

reais), as well the declaration of interim dividends in

e setenta e seis mil, quatrocentos e nove reais),

the amount up to R$ 458,338,426.95 (four hundred

bem

fifty-eight million, three hundred thirty-eight thousand

intermediários

four hundred twenty-six reais and ninety-five cents), to

458.338.426,95 (quatrocentos e cinquenta e oito

be imputed to the mandatory minimum dividends for

milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos

the fiscal year 2021;

e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), a
serem

como

a

declaração
no

imputados

montante

aos

de

dividendos

de

dividendos

até

R$

mínimos

obrigatórios do exercício social de 2021;
(2) Companhia Piratininga de Força e Luz ("CPFL

(2) Companhia Piratininga de Força e Luz ("CPFL

Piratininga"), to approve the declaration of dividends

Piratininga"), para aprovar a declaração de

in the amount up to R$ 255,024,184.19 (two hundred

dividendos no montante de até R$ 255.024.184,19

fifty-five million, twenty-four thousand, one hundred

(duzentos e cinquenta e cinco milhões, vinte e

eighty-four reais and eighteen cents), using the

quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e

balance of Working Capital Reinforcement Reserve,

dezenove centavos), utilizando-se do saldo da

based on the last approved Financial Statement,

Reserva Reforço de capital de giro, com base na

pursuant to paragraph 2 of article 204 of Law 6,404/76;

última Demonstração Financeira aprovada, nos
termos do § 2º, do artigo 204, da Lei 6.404/76;

(3) Companhia Jaguari de Energia ("CPFL Santa

(3) Companhia Jaguari de Energia ("CPFL Santa

Cruz"), to approve the declaration of dividends in the

Cruz"), para aprovar a declaração de dividendos

amount up to R$ 80,497,515.36 (eighty million, four

no montante de até R$ 80.497.515,36 (oitenta

hundred ninety-seven thousand, five hundred fifteen

milhões, quatrocentos e noventa e sete mil,

reais and thirty-five cents), using the balance of

quinhentos e quinze reais e trinta e seis centavos),

Working Capital Reinforcement Reserve, based on

utilizando-se do saldo da Reserva Reforço de

the last approved Financial Statement, pursuant to

capital de giro, com base na última Demonstração

paragraph 2 of article 204 of Law 6,404/76;

Financeira aprovada, nos termos do §2º do artigo
204 da Lei 6.404/76;

(4) RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE"), to

(4) RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

approve:

("RGE"), para aprovar:

(4.a) the declaration of dividends in the amount up to

(4.a) a declaração de dividendos no montante de

R$ 489,922,081.85 (four hundred eighty-nine million,

até R$ 489.922.081,85 (quatrocentos e oitenta e

nine hundred twenty-two thousand, eighty one reais

nove milhões, novecentos e vinte e dois mil e

and eighty-five cents), using the balance of Working

oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos),

Capital Reinforcement Reserve, based on the last

utilizando-se do saldo da Reserva Reforço de

approved Financial Statement, pursuant to paragraph

capital de giro, com base na última Demonstração

2 of article 204 of Law 6,404/76;

Financeira aprovada, nos termos do §2º do artigo
204 da Lei 6.404/76;

(4.b) the interim balance sheets for the 6 (six) month

(4.b) o balanço intermediário do semestre findo em

period ended June 30th, 2021, recording net income of

30 de junho de 2021, em que foi apurado o lucro

r$ 420,266,504.97 (four hundred twenty million, two

líquido no montante de R$ 420.266.504,97

hundred sixty-six thousand, five hundred four reais

(quatrocentos

and ninety-seven cents), as well the declaration of

sessenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e

interim

R$

noventa e sete centavos), bem como a declaração

399,253,179.72 (three hundred ninety-nine million,

de dividendos intermediários no montante de até

two hundred fifty-three thousand, one hundred

R$ 399.253.179,72 (trezentos e noventa e nove

seventy-nine reais and seventy-two cents), to be

milhões, duzentos e cinquenta e três mil, cento e

imputed to the mandatory minimum dividends for the

setenta e nove reais e setenta e dois centavos), a

fiscal year 2021;

serem

dividends

in

the

amount

up

to

e

vinte

imputados

milhões,

aos

duzentos

dividendos

e

mínimos

obrigatórios do exercício social de 2021;
(5) CPFL Planalto Ltda. ("CPFL Planalto"), to approve:

(5) CPFL Planalto Ltda ("CPFL Planalto"), para
aprovar:

(5.a) the declaration of dividends in the amount up to

(5.a) a declaração de dividendos no montante de

R$ 1,813,208.84 (one million eight hundred thirteen

até R$ 1.813.208,84 (um milhão, oitocentos e treze

thousand, two hundred eight reais and eighty-four

mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro

cents), using the balance of Working Capital

centavos), utilizando-se do saldo da Reserva

Reinforcement Reserve , based on the last approved

Reforço de capital de giro, com base na última

Financial Statement, pursuant to paragraph 2 of article

Demonstração Financeira aprovada, nos termos

204 of Law 6,404/76;

do § 2º, do artigo 204, da Lei 6.404/76;

(5.b) the interim balance sheets for the 6 (six) month

(5.b) o balanço intermediário do semestre findo em

period ended June

30th,

2021, recording net income of

30 de junho de 2021, em que foi apurado o lucro

R$ 2,034,981.48 (two million thirty-four thousand, nine

líquido no montante de R$ 2.034.981,48 (dois

hundred eighty-one reais and forty-eight cents), as

milhões, trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e

well the declaration of interim dividends in the amount

um reais e quarenta e oito centavos), bem como a

up to R$ 2,034,981.48 (two million thirty four thousand

declaração

nine hundred eighty one reais and forty eight cents) to

montante de até R$ 2.034.981,48 (dois milhões,

be imputed to the mandatory minimum dividends for

trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais

the fiscal year 2021;

e quarenta e oito centavos), a serem imputados

de

dividendos

intermediários

no

aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício
social de 2021;
(6) CPFL Geração de Energia S.A. ("CPFL Geração"),

(6) CPFL Geração de Energia S.A. ("CPFL

to approve the declaration of dividends in the amount

Geração"),

para

aprovar

a

declaração

de

up to R$ 877,617,000.00 (eight hundred seventy-

dividendos no montante de até R$ 877.617.000,00

seven million, six hundred seventeen thousand reais),

(oitocentos e setenta e sete milhões, seiscentos e

using the balance of Working Capital Reinforcement

dezessete mil reais), utilizando-se do saldo da

Reserve, based on the last approved Financial

Reserva Reforço de capital de giro, com base na

Statement, pursuant to paragraph 2 of article 204 of

última Demonstração Financeira aprovada, nos

Law 6,404/76;

termos do §2º do artigo 204 da Lei 6.404/76;

(7)

CPFL

Energias

Renováveis

S.A.

("CPFL

(7) CPFL Energias Renováveis S.A. ("CPFL

Renováveis"), to approve:

Renováveis"), para aprovar:

(7.a) the declaration of dividends in the amount up to

(7.a) a declaração de dividendos no montante de

R$ 47,802,931.32 (forty-seven million, eight hundred

até R$ 47.802.931,32 (quarenta e sete milhões,

two thousand, nine hundred thirty-one reais and thirty-

oitocentos e dois mil, novecentos e trinta e um

two cents), using the balance of Working Capital

reais e trinta e dois centavos), utilizando-se do

Reinforcement Reserve , based on the last approved

saldo da Reserva Reforço de capital de giro, com

Financial Statement, pursuant to paragraph 2 of article

base

204 of Law 6,404/76;

aprovada, nos termos do §2º do artigo 204 da Lei

na

última

Demonstração

Financeira

6.404/76;
(7.b) the interim balance sheets for the 6 (six) month
period ended June

30th,

(7.b) o balanço intermediário do semestre findo em

2021, recording net income of

30 de junho de 2021, em que foi apurado o lucro

R$ 462,266,388.09 (four hundred sixty-two million,

líquido no montante de R$ 462.266.388,09

two hundred sixty-six thousand, three hundred eighty-

(quatrocentos e sessenta e dois milhões, duzentos

eight reais and nine cents), as well the declaration of

e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito

interim

R$

reais e nove centavos), bem como a declaração de

439,153,068.69 (four hundred thirty-nine million one

dividendos intermediáros no montante de até R$

hundred fifty-three thousand, sixty-eight reais and

439.153.068,69 (quatrocentos e trinta e nove

sixty-nine cents) to be imputed to the mandatory

milhões, cento e cinquenta e três mil e sessenta e

minimum dividends for the fiscal year 2021;

oito reais e sessenta e nove centavos), a serem

dividends

in

the

amount

up

to

imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do
exercício social de 2021;
(8) CPFL Jaguari de Geração de Energia Ltda

(8) CPFL Jaguari de Geração de Energia Ltda

("Jaguari Geração"), to approve:

("Jaguari Geração"), para aprovar:

(8.a) the declaration of dividends in the amount up to

(8.a) a declaração de dividendos no montante de

R$ 8,353,952.67 (eight million three hundred fifty-

até R$ 8.353.952,67 (oito milhões, trezentos e

three thousand, nine hundred fifty-two reais and sixty-

cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e dois

seven cents), using the balance of Working Capital

reais e sessenta e sete centavos), utilizando-se do

Reinforcement Reserve, based on the last approved

saldo da Reserva Reforço de capital de giro, com

Financial Statement, pursuant to paragraph 2 of article

base

na

última

Demonstração

Financeira

204 of Law 6,404/76;

aprovada, nos termos do §2º do artigo 204 da Lei
6.404/76;

(8.b) the interim balance sheets for the 6 (six) month

(8.b) o balanço intermediário do semestre findo em

period ended June 30th, 2021, recording net income of

30 de junho de 2021, em que foi apurado o lucro

R$ 7,853,580.55 (seven million eight hundred fifty

líquido no montante de R$ 7.853.580,55 (sete

three thousand five hundred eighty reais and fifty five

milhões, oitocentos e cinquenta e três mil,

cents), as well the declaration of interim dividends in

quinhentos e oitenta reais e cinquenta e cinco

the amount up to R$ 7,853,580.55 (seven million eight

centavos), bem como a declaração de dividendos

hundred fifty-three thousand, five hundred eighty reais

intermediários

and fifty-five cents) to be imputed to the mandatory

7.853.580,55 (sete milhões, oitocentos e cinquenta

minimum dividends for the fiscal year 2021;

e três mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e

no

montante

de

até

R$

cinco centavos) , a serem imputados aos
dividendos mínimos obrigatórios do exercício
social de 2021;
(9) Nect Serviços Administrativos de Recursos

(9) Nect Servicos Administrativos de Recursos

Humanos Ltda ("CPFL Pessoas"), to approve the

Humanos Ltda ("CPFL Pessoas"), para aprovar o

interim balance sheets for the 6 (six) month period

balanço intermediário do semestre findo em 30 de

ended June

30th,

2021, recording net income of R$

junho de 2021, em que foi apurado o lucro líquido

5,990,533.13 (five million nine hundred ninety

no montante de R$ 5.990.533,13 (cinco milhões,

thousand five hundred thirty three reais and thirteen

novecentos e noventa mil, quinhentos e trinta e

cents), as well the declaration of interim dividends in

três reais e treze centavos), bem como a

the amount up to R$ 4,870,000.00 (four million, eight

declaração

hundred seventy thousand reais) to be imputed to the

montante de até R$ 4.870.000,00 (quatro milhões,

mandatory minimum dividends for the fiscal year

oitocentos e setenta mil reais), a serem imputados

2021;

aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício

de

dividendos

intermediários

no

social de 2021;
(10) Nect Serviços Administrativos Financeiros Ltda

(10) Nect Servicos Administrativos Financeiros

("CPFL Finanças"), to approve the interim balance

Ltda ("CPFL Finanças"), para aprovar o balanço

sheets for the 6 (six) month period ended June 30th,

intermediário do semestre findo em 30 de junho de

2021, recording net income of R$ 7.668.955.21 (seven

2021, em que foi apurado o lucro líquido no

million six hundred sixty eight thousand nine hundred

montante de R$ 7.668.955,21 (sete milhões,

fifty five reais and twenty one cents),

as well the

seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e

declaration of interim dividends in the amount up to R$

cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos),

3.000.000.00 (three million reais), to be imputed to the

bem

mandatory minimum dividends for the fiscal year

intermediários

2021;

3.000.000,00 (três milhões de reais), a serem

como

a

declaração
no

montante

de
de

dividendos
até

R$

imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do
exercício social de 2021;
(11) Nect Serviços Administrativos de Suprimentos e

(11) Nect Servicos Adm de Suprimentos e

Logistica Ltda ("CPFL Supre"), to approve the interim

Logistica Ltda ("CPFL Supre"), para aprovar o

balance sheets for the (six) 6 month period ended

balanço intermediário do semestre findo em 30 de

June 30th, 2021, recording net income of R$

junho de 2021, em que foi apurado o lucro líquido

3,222,125.54 (three million two hundred twenty-two

no montante de R$ 3.222.125,54 (três milhões,

thousand, one hundred twenty-five reais and fifty-four

duzentos e vinte e dois mil, cento e vinte e cinco

cents), as well the declaration of interim dividends in

reais e cinquenta e quatro centavos), bem como a

the amount up to R$ 2,508,999.74 (two million, five

declaração

hundred eight thousand, nine hundred ninety-nine

montante de até R$ 2.508.999,74 (dois milhões,

reais and seventy-four cents);

quinhentos e oito mil, novecentos e noventa e nove

de

dividendos

intermediários

no

reais e setenta e quatro centavos), a serem
imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do
exercício social de 2021;
(12)

Paulista

Lajeado

Energia

S.A.

("Paulista

(12) Paulista Lajeado Energia S.A. ("Paulista

Lajeado"), to approve

Lajeado"), para aprovar:

(12.a) the declaration of dividends in the amount up to

(12.a) a declaração de dividendos no montante de

R$ 14,305,528.98 (fourteen million, three hundred five

até R$ 14.305.528,98 (quatorze milhões, trezentos

thousand, five hundred twenty-eight reais and ninety-

e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e

eight cents), using the balance of Unrealized profit

noventa e oito centavos), utilizando-se do saldo da

reserve, based on the last approved Financial

Reserva lucros a realizar, com base na última

Statement, pursuant to paragraph 2 of article 204 of

Demonstração Financeira aprovada, nos termos

Law 6,404/76;

do § 2º, do artigo 204 da Lei 6.404/76;

(12.b) the interim balance sheets for the 6 (six) month

(12.b) o balanço intermediário do semestre findo

period ended June 30th, 2021, recording net income of

em 30 de junho de 2021, em que foi apurado o

R$ 15,752,855.20 (fifteen million; seven hundred fifty-

lucro líquido no montante de R$ 15.752.855,20

two thousand, eight hundred fifty-five reais and twenty

(quinze milhões, setecentos e cinquenta e dois mil,

cents), as well the declaration of interim dividends in

oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte

the amount of R$ 14,177,569.68 (fourteen million one

centavos), bem como a declaração de dividendos

hundred seventy seven thousand five hundred sixty

no montante de R$ 14.177.569,68 (quatorze

nine reais and sixty eight cents), to be imputed to the

milhões, cento e setenta e sete mil, quinhentos e

mandatory minimum dividends for the fiscal year

sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos),

2021;

a serem imputados aos dividendos mínimos
obrigatórios do exercício social de 2021;

The dividends shall be paid according to the

Os

dividendos

serão

pagos

na

proporção

proportion stablished on paragraph 2 nd, art. 5th of

estabelecida no § 2º, do art. 5º, do Estatuto Social

Paulista Lajeado Bylaws, guaranteeing that the

da Paulista Lajeado, garantindo que os dividendos

dividends of preferred shares shall be 10% (tern

das ações preferenciais serão 10% (dez por cento)

percent) higher than those of common shares.

superiores com relação às ações ordinárias;

(13) CPFL Total Serviços Administrativos S.A. ("CPFL

(13) CPFL Total Serviços Administrativos S.A.

Total"), to approve the interim balance sheets for the

("CPFL

6 (six) month period ended June

30th,

Total"),

para

aprovar

o

balanço

2021, recording

intermediário do semestre findo em 30 de junho de

net income of R$ 15,441,734.08 (fifteen million four

2021, em que foi apurado o lucro líquido no

hundred forty one thousand seven hundred thirty four

montante de R$ 15.441.734,08 (quinze milhões,

reais and eight cents),

quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e

interim

dividends

in

as well the declaration of
the

amount

up

to

R$

trinta e quatro reais e oito centavos), bem como a

14,669,647.38 (fourteen million, six hundred sixty-nine

declaração

de

dividendos

intermediários

no

thousand six hundred forty-seven reais and thirty-eight

montante de até R$ 14.669.647,38 (quatorze

cents), to be imputed to the mandatory minimum

milhões, seiscentos e sessenta e nove mil,

dividends for the fiscal year 2021;

seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito
centavos), a serem imputados aos dividendos
mínimos obrigatórios do exercício social de 2021;

(14) Centrais Elétricas da Paraíba S.A. ("EPASA"), to

(14) Centrais Elétricas da Paraíba S.A. ("EPASA"),

approve the interim balance sheets for the 6 (six)

para aprovar o balanço intermediário do semestre

month period ended June

30th,

2021, recording net

findo em 30 de junho de 2021, em que foi apurado

income of R$ 54,942,330.97 (fifty-four million, nine

o lucro líquido no montante de R$ 54.942.330,97

hundred and forty-two thousand, three hundred and

(cinquenta e quatro milhões, novecentos e

thirty reais and ninety-seven cents), as well the

quarenta e dois mil, trezentos e trinta reais e

declaration of interim dividends in the amount up to R$

noventa e sete centavos), bem como a declaração

41,048,227.97 (forty-one million, forty-eight thousand,

de dividendos intermediários no montante de até

two hundred and twenty-seven reais and ninety-seven

R$ 41.048.227,97 (quarenta e um milhões,

cents) to be imputed to the mandatory minimum

quarenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e

dividends for the fiscal year 2021;

noventa e sete centavos), a serem imputados aos
dividendos mínimos obrigatórios do exercício
social de 2021;

(15) Chapecoense Geração S.A. ("Chapecoense"), to

(15)

Chapecoense

Geração

S.A.

approve:

("Chapecoense"), para aprovar:

(15.a) the declaration of dividends in the amount up to

(15.a) a declaração de dividendos no montante de

R$ 113,841,308.71 (one hundred and thirteen million,

até R$ 113.841.308,71 (cento e treze milhões,

eight hundred and forty-one thousand, three hundred

oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e oito

and eight reais and seventy-one cents)), using the

reais e setenta e um centavos), utilizando-se do

balance of Profit Retention Reserve, based on the last

saldo da Reserva Retenção de Lucros, com base

approved Financial Statement, pursuant to paragraph

na última Demonstração Financeira aprovada, nos

2 of article 204 of Law 6,404/7. The payment approved

termos do § 2º, do artigo 204, da Lei 6.404/76. O

in this resolution depends on final authorization by

pagamento aprovado nesta resolução depende da

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

autorização

Social (“BNDES”), Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”),

Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”),

Banco do Brasil S.A. (“Banco do Brasil”), Banco Safra

Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), Banco do

S.A.

Brasil S.A. (“Banco do Brasil”), Banco Safra S.A.

(“Safra”)

and

Banco

Santander

S.A.

(“Santander”) to pay its interim dividend;

final

do

Banco

Nacional

de

(“Safra”) e Banco Santander S.A. (“Santander”)
para pagamento de seu dividendo intermediário;

(15.b) the interim balance sheets for the 6 (six) month

(15.b) o balanço intermediário do semestre findo

period ended June 30th, 2021, recording net income of

em 30 de junho de 2021, em que foi apurado o

R$ 127,170,681.01 (one hundred twenty seven

lucro líquido no montante de R$ 127.170.681,01

million, one hundred seventy thousand, six hundred

(cento e vinte e sete milhões, cento e setenta mil,

eighty one reais and one cent), as well the declaration

seiscentos e oitenta e um reais e um centavo), bem

of interim dividends in the amount up to R$

como a declaração de dividendos intermediários

120,812,146.96 (one hundred twenty million, eight

no montante de até R$ 120.812.146,96 (cento e

hundred twelve thousand, one hundred forty-six reais

vinte milhões, oitocentos e doze mil, cento e

and ninety-six cents) to be imputed to the mandatory

quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), a

minimum dividends for the fiscal year 2021. The

serem

payment approved in this resolution depends on final

obrigatórios do exercício social de 2021. O

authorization by Banco Nacional de Desenvolvimento

pagamento aprovado nesta resolução depende da

Econômico e Social (“BNDES”), Banco Bradesco S.A.

autorização

(“Bradesco”), Banco do Brasil S.A. (“Banco do Brasil”),

Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”),

Banco Safra S.A. (“Safra”) and Banco Santander S.A.

Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), Banco do

(“Santander”) to pay its interim dividend;

Brasil S.A. (“Banco do Brasil”), Banco Safra S.A.

imputados

final

aos

do

dividendos

Banco

mínimos

Nacional

de

(“Safra”) e Banco Santander S.A. (“Santander”)
para pagamento de seu dividendo intermediário;
(16) CPFL Bio Pedra Ltda. ("Bio Pedra"), to approve

(16) CPFL Bio Pedra Ltda. ("Bio Pedra"), para

the interim balance sheets for the 6 (six) month period

aprovar o balanço intermediário do semestre findo

ended June 30th, 2021, recording net income of R$

em 30 de junho de 2021, em que foi apurado o

12,160,552.45 (twelve million, one hundred sixty

lucro líquido no montante de R$ 12.160.552,45

thousand, five hundred fifty-two reais and forty-five

(doze milhões, cento e sessenta mil, quinhentos e

cents), as well the declaration of interim dividends in

cinquenta e dois reais e quarenta e cinco

the amount up to R$ 12,160,552.45 (twelve million,

centavos), bem como a declaração de dividendos

one hundred sixty thousand, five hundred fifty-two

intermediários

no

montante

de

até

R$

reais and forty-five cents) to be imputed to the

12.160.552,45 (doze milhões, cento e sessenta

mandatory minimum dividends for the fiscal year

mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta

2021;

e cinco centavos), a serem imputados aos
dividendos mínimos obrigatórios do exercício
social de 2021;

(17) SPE Alto Irani Energia S.A. ("Alto Irani"), to

(17) SPE Alto Irani Energia S.A. ("Alto Irani"), para

approve the interim balance sheets for the 6 (six)

aprovar o balanço intermediário do semestre findo

month period ended June

30th,

2021, recording net

em 30 de junho de 2021, em que foi apurado o

income of R$ 12,929,555.86 (twelve million, nine

lucro líquido no montante de R$ 12.929.555,86

hundred twenty-nine thousand, five hundred fifty-five

(doze milhões, novecentos e vinte e nove mil,

reais and eighty-six cents), as well the declaration of

quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e

interim

R$

seis centavos), bem como a declaração de

12,929,555.86 (twelve million nine hundred twenty-

dividendos intermediários no montante de até R$

nine thousand five hundred fifty-five reais and eighty-

12.929.555,86 (doze milhões, novecentos e vinte

six cents) to be imputed to the mandatory minimum

e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e

dividends for the fiscal year 2021;

oitenta e seis centavos), a serem imputados aos

Dividends

in

the

amount

up

to

dividendos mínimos obrigatórios do exercício
social de 2021;
(18) SPE Plano Alto Energia S.A. ("Plano Alto"), to

(18) SPE Plano Alto Energia S.A. ("Plano Alto"),

approve the interim balance sheets for the 6 (six)

para aprovar o balanço intermediário do semestre

month period ended June 30th, 2021, recording net

findo em 30 de junho de 2021, em que foi apurado

income of R$ 9,343,235.44 (nine million, three

o lucro líquido no montante de R$ 9.343.235,44

hundred forty-three thousand, two hundred thirty-five

(nove milhões, trezentos e quarenta e três mil,

reais and forty-four cents), as well the declaration of

duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro

interim dividends in the amount up to R$ 8,205,000.00

centavos), bem como a declaração de dividendos

(eight million two hundred five thousand reais) to be

intermediários

imputed to the mandatory minimum dividends for the

8.205.000,00 (oito milhões, duzentos e cinco mil

fiscal year 2021;

reais), a serem imputados aos dividendos mínimos

no

montante

de

até

R$

obrigatórios do exercício social de 2021;
(19) Eólica Paracuru Geração e Comercialização de

(19) Eólica Paracuru Geração e Comercialização

Energia Ltda. ("Paracuru"), to approve the interim

de Energia Ltda. ("Paracuru"), para aprovar o

balance sheets for the 6 (six) month period ended

balanço intermediário do semestre findo em 30 de

June

30th,

2021, recording net income of R$

junho de 2021, em que foi apurado o lucro líquido

9,898,103.77 (nine million, eight hundred ninety-eight

no montante de R$ 9.898.103,77 (nove milhões,

thousand, one hundred three reais and seventy-seven

oitocentos e noventa e oito mil, cento e três reais e

cents), as well the declaration of interim dividends in

setenta e sete centavos), bem como a declaração

the amount up to R$ 5,000,000.00 (five million reais)

de dividendos intermediários no montante de até

to be imputed to the mandatory minimum dividends for

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a serem

the fiscal year 2021;

imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do
exercício social de 2021;

(20) SIIF Cinco Geração e Comercialização de

(20) SIIF Cinco Geração e Comercialização de

Energia Ltda. ("SIIF Cinco"), to approve the interim

Energia Ltda. ("SIIF Cinco"), para aprovar o

balance sheets for the 6 (six) month period ended

balanço intermediário do semestre findo em 30 de

June

30th,

2021, recording net income of R$

junho de 2021, em que foi apurado o lucro líquido

6,593,031.01 (six million, five hundred ninety-three

no montante de R$ 6.593.031,01 (seis milhões,

thousand, thirty-one reais and one cent), as well the

quinhentos e noventa e três mil e trinta e um reais

declaration of interim dividends in the amount up to R$

e um centavo), bem como a declaração de

5,000,000.00 (five million reais) to be imputed to the

dividendos intermediários no montante de até R$

mandatory minimum dividends for the fiscal year

5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a serem

2021;

imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do
exercício social de 2021;

(21) Rosa dos Ventos Geração e Comercialização de

(21) Rosa dos Ventos Geração e Comercialização

Energia Ltda. ("Rosa dos Ventos"), to approve the

de Energia Ltda. ("Rosa dos Ventos"), para

interim balance sheets for the 6 (six) month period

aprovar o balanço intermediário do semestre findo

ended June 30th, 2021, recording net income of R$

em 30 de junho de 2021, em que foi apurado o

7,330,005.47 (seven million, three hundred thirty

lucro líquido no montante de R$ 7.330.005,47 (sete

thousand, five reais and forty-seven cents), as well the

milhões, trezentos e trinta mil e cinco reais e

declaration of interim dividends in the amount up to R$

quarenta e sete centavos), bem como a declaração

1,500,000.00 (one million, five hundred thousand

de dividendos intermediários no montante de até

reais) to be imputed to the mandatory minimum

R$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais),

dividends for the fiscal year 2021;

a serem imputados aos dividendos mínimos
obrigatórios do exercício social de 2021;

(22) PCH Holding Ltda. ("PCH Holding"), to approve

(22) PCH Holding Ltda. ("PCH Holding"), para

the interim balance sheets for the 6 (six) month period

aprovar o balanço intermediário do semestre findo

ended June 30th, 2021, recording net income of R$

em 30 de junho de 2021, em que foi apurado o

42,748,971.22 (forty-two million, seven hundred forty-

lucro líquido no montante de R$ 42.748.971,22

eight thousand, nine hundred seventy-one reais and

(quarenta e dois milhões, setecentos e quarenta e

twenty-two cents), as well the declaration of interim

oito mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e

dividends in the amount up to R$ 15,000,000.00

dois centavos), bem como a declaração de

(fifteen million reais) to be imputed to the mandatory

dividendos intermediários no montante de até R$

minimum dividends for the fiscal year 2021;

15.000.000,00 (quinze milhões reais), a serem

imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do
exercício social de 2021;
(23) SPE Turbina 16 Energias Ltda. ("Turbina 16”), to

(23) SPE Turbina 16 Energias Ltda. ("Turbina 16"),

approve the interim balance sheets for the 6 (six)

para aprovar o balanço intermediário do semestre

month period ended June

30th,

2021, recording net

findo em 30 de junho de 2021, em que foi apurado

income of R$ 32,017,665.09 (thirty-two million,

o lucro líquido no montante de R$ 32.017.665,09

seventeen thousand, six hundred sixty-five reais and

(trinta e dois milhões, dezessete mil, seiscentos e

nine cents), as well the declaration of interim dividends

sessenta e cinco reais e nove centavos), bem

in the amount up to R$ 2,000,000.00 (two million

como a declaração de dividendos intermediários

reais), to be imputed to the mandatory minimum

no montante de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões

dividends for the fiscal year 2021;

de reais), a serem imputados aos dividendos
mínimos obrigatórios do exercício social de 2021;

(24) SPE Barra da Paciência Energia Ltda. ("Barra da

(24) SPE Barra da Paciência Energia Ltda. ("Barra

Paciência”), to approve the interim balance sheets for

da

the 6 (six) month period ended June

30th,

Paciência"),

para

aprova

o

balanço

2021,

intermediário do semestre findo em 30 de junho de

recording net income of R$ 10,644,056.23 (ten million,

2021, em que foi apurado o lucro líquido no

six hundred forty-four thousand fifty-six reais and

montante de R$ 10.644.056,23 (dez milhões,

twenty-three cents), as well the declaration of interim

seiscentos e quarenta e quatro mil e cinquenta e

dividends in the amount up to R$ 3,500,000.00 (three

seis reais e vinte e três centavos), bem como a

million five hundred thousand reais) to be imputed to

declaração

the mandatory minimum dividends for the fiscal year

montante de até R$ 3.500.000,00 (três milhões,

2021;

quinhentos mil reais), a serem imputados aos

de

dividendos

intermediários

no

dividendos mínimos obrigatórios do exercício
social de 2021;
(25) SPE Cocais Grande Energia Ltda. ("Cocais

(25) SPE Cocais Grande Energia Ltda. ("Cocais

Grande"), to approve the interim balance sheets for

Grande"), para aprovar o balanço intermediário do

the 6 (six) month period ended June

30th,

2021,

semestre findo em 30 de junho de 2021, em que

recording net income of R$ 4,228,603.53 (four million,

foi apurado o lucro líquido no montante de R$

two hundred twenty-eight thousand, six hundred three

4.228.603,53 (quatro milhões, duzentos e vinte e

reais and fifty-three cents), as well the declaration of

oito mil, seiscentos e três reais e cinquenta e três

interim dividends in the amount up to R$ 2,500,000.00

centavos), bem como a declaração de dividendos

(two million, five hundred thousand reais) to be

intermediários

imputed to the mandatory minimum dividends for the

2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos mil reais),

fiscal year 2021;

a serem imputados aos dividendos mínimos

no

montante

de

até

R$

obrigatórios do exercício social de 2021;
(26) SPE Paiol Energia Ltda. ("Paiol”), to approve the

(26) SPE Paiol Energia Ltda. ("Paiol"), para

interim balance sheets for the 6 (six) month period
ended June

30th,

aprovar o balanço intermediário do semestre findo

2021, recording net income of R$

em 30 de junho de 2021, em que foi apurado o

7,000,842.37 (seven million, eight hundred forty-two

lucro líquido no montante de R$ 7.000.842,37 (sete

reais and thirty-seven cents), as well the declaration of

milhões, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta

interim dividends in the amount up to R$ 4,500,000.00

e sete centavos), bem como a declaração de

(four million, five hundred thousand reais) to be

dividendos intermediários no montante de até R$

imputed to the mandatory minimum dividends for the

4.500.000,00 (quatro milhões, quinhentos mil

fiscal year 2021;

reais), a serem imputados aos dividendos mínimos
obrigatórios do exercício social de 2021;

(27) Campo dos Ventos V Energias Renováveis Ltda.

(27) Campo dos Ventos V Energias Renováveis

("Campo dos Ventos V”), to approve the interim

Ltda. ("Campo dos Ventos V"), para aprovar o

balance sheets for the 6 (six) month period ended

balanço intermediário do semestre findo em 30 de

June 30th, 2021, recording net income of R$

junho de 2021, em que foi apurado o lucro líquido

2,410,471.72 (two million, four hundred ten thousand,

no montante de R$ 2.410.471,72 (dois milhões,

four hundred seventy-one reais and seventy-two

quatrocentos e dez mil, quatrocentos e setenta e

cents), as well the declaration of interim dividends in

um reais e setenta e dois centavos), bem como a

the amount up to R$ 2,000,000.00 (two million reais)

declaração

to be imputed to the mandatory minimum dividends for

montante de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de

the fiscal year 2021;

reais), a serem imputados aos dividendos mínimos

de

dividendos

intermediários

no

obrigatórios do exercício social de 2021;
(28) Ventos de São Martinho Energias Renováveis

(28)

Ltda. ("Ventos de São Martinho”), to approve the

Renováveis Ltda. ("Ventos de São Martinho"), para

interim balance sheets for the 6 (six) month period

aprovar o balanço intermediário do semestre findo

ended June

30th,

Ventos

de

São

Martinho

Energias

2021, recording net income of R$

em 30 de junho de 2021, em que foi apurado o

2,275,085.38 (two million, two hundred seventy-five

lucro líquido no montante de R$ 2.275.085,38 (dois

thousand, eighty-five reais and thirty-eight cents), as

milhões, duzentos e setenta e cinco mil e oitenta e

well the declaration of interim dividends in the amount

cinco reais e trinta e oito centavos), bem como a

up to R$ 1,214,520.29 (one million, two hundred

declaração

fourteen thousand, five hundred twenty-reais and

montante de até R$ 1.214.520,29 (um milhão,

twenty-nine cents) to be imputed to the mandatory

duzentos e quatorze mil, quinhentos e vinte reais e

minimum dividends for the fiscal year 2021;

vinte e nove centavos), a serem imputados aos

de

dividendos

intermediários

no

dividendos mínimos obrigatórios do exercício
social de 2021;
(29) DESA Morro dos Ventos II S.A. ("Morro dos

(29) DESA Morro dos Ventos II S.A. ("Morro dos

Ventos II"), to approve the interim balance sheets for

Ventos II"), para aprovar o balanço intermediário

the 6 (six) month period ended June 30th, 2021,

do semestre findo em 30 de junho de 2021, em que

recording net income of R$ 2,302,094.63 (two million,

foi apurado o lucro líquido no montante de R$

three hundred two thousand, ninety-four reais and

2.302.094,63 (dois milhões, trezentos e dois mil e

sixty-three cents), as well the declaration of interim

noventa e quatro reais e sessenta e três centavos),

dividends in the amount up to R$ 2,186,989.90 (two

bem

million, one hundred eighty-six thousand, nine

intermediários

hundred eighty-nine reais and ninety cents) to be

2.186.989,90 (dois milhões, cento e oitenta e seis

imputed to the mandatory minimum dividends for the

mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa

fiscal year 2021;

centavos), a serem imputados aos dividendos

como

a

declaração
no

de

montante

de

dividendos
até

R$

mínimos obrigatórios do exercício social de 2021;
(30) DESA Eurus I S.A. ("Eurus I”), to approve the

(30) DESA Eurus I S.A. ("Eurus I"), para aprovar o

interim balance sheets for the 6 (six) month period

balanço intermediário do semestre findo em 30 de

ended June

30th,

2021, recording net income of R$

junho de 2021, em que foi apurado o lucro líquido

1,333,757,05 (one million, three hundred thirty-three

no montante de R$ 1.333.757,05 (um milhão,

thousand, seven hundred fifty-seven reais and five

trezentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta

cents), as well the declaration of interim dividends in

e sete reais e cinco centavos), bem como a

the amount up to R$ 1,267,069.20 (one million, two

declaração

hundred sixty-seven thousand, sixty-nine reais and

montante de até R$ 1.267.069,20 (um milhão,

twenty cents) to be imputed to the mandatory

duzentos e sessenta e sete mil e sessenta e nove

minimum dividends for the fiscal year 2021;

reais e vinte centavos) a serem imputados aos

de

dividendos

intermediários

no

dividendos mínimos obrigatórios do exercício
social de 2021;
(31) DESA Eurus III S.A. ("Eurus III”), to approve the

(31) DESA Eurus III S.A. ("Eurus III"), para aprovar

interim balance sheets for the 6 (six) month period

o balanço intermediário do semestre findo em 30

ended June

30th,

2021, recording net income of R$

de junho de 2021, em que foi apurado o lucro

3,531,798.70 (three million, five hundred thirty-one

líquido no montante de R$ 3.531.798,70 (três

thousand, seven hundred ninety-eight reais and

milhões, quinhentos e trinta e um mil, setecentos e

seventy cents), as well the declaration of interim

noventa e oito reais e setenta centavos), bem

dividends in the amount up to R$ 3,355,208.76 (three

como a declaração de dividendos intermediários

million, three hundred fifty-five thousand, two hundred

no montante de até R$ 3.355.208,76 (três milhões,

eight reais and seventy-six cents) to be imputed to the

trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oito

mandatory minimum dividends for the fiscal year

reais e setenta e seis centavos) a serem imputados

2021;

aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício
social de 2021;

(32) DESA Morro dos Ventos I S.A. ("Morro dos

(32) DESA Morro dos Ventos I S.A. ("Morro dos

Ventos I"), to approve the interim balance sheets for

Ventos I"), para aprovar o balanço intermediário do

the 6 (six) month period ended June 30th, 2021,

semestre findo em 30 de junho de 2021, em que

recording net income of R$ 3,430,293.32 (three million

foi apurado o lucro líquido no montante de R$

four hundred thirty thousand two hundred ninety-three

3.430.293,32 (três milhões, quatrocentos e trinta

reais and thirty-two cents), as well the declaration of

mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois

interim dividends in the amount up to R$ 3,258,778.65

centavos), bem como a declaração de dividendos

(three million, two hundred fifty-eight thousand, seven

intermediários

hundred seventy-eight reais and sixty-five cents) to be

3.258.778,65 (três milhões, duzentos e cinquenta

imputed to the mandatory minimum dividends for the

e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e

fiscal year 2021;

sessenta e cinco centavos) a serem imputados aos

no

montante

de

até

R$

dividendos mínimos obrigatórios do exercício
social de 2021;
(33) DESA Morro dos Ventos III S.A. ("Morro dos

(33) DESA Morro dos Ventos III S.A. ("Morro dos

Ventos III"), to approve the interim balance sheets for

Ventos III"), para aprovar o balanço intermediário

the 6 (six) month period ended June 30th, 2021,

do semestre findo em 30 de junho de 2021, em que

recording net income of R$ 3,627,748.76 (three

foi apurado o lucro líquido no montante de R$

million, six hundred twenty-seven thousand, seven

3.627.748,76 (três milhões, seiscentos e vinte e

hundred forty-eight reais and seventy-six cents), as

sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e

well the declaration of interim dividends in the amount

setenta e seis centavos), bem como a declaração

up to R$ 3,446,361.32 (three million, four hundred

de dividendos intermediários no montante de até

forty-six thousand, three hundred sixty-one reais and

R$ 3.446.361,32 (três milhões, quatrocentos e

thirty-two cents) to be imputed to the mandatory

quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e um

minimum dividends for the fiscal year 2021;

reais e trinta e dois centavos) a serem imputados
aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício
social de 2021;

(34) DESA Morro dos Ventos IV S.A. ("Morro dos

(34) DESA Morro dos Ventos IV S.A. ("Morro dos

Ventos IV”), to approve the interim balance sheets for

Ventos IV"), para aprovar o balanço intermediário

the 6 (six) month period ended June 30th, 2021,

do semestre findo em 30 de junho de 2021, em que

recording net income of R$ 2,996,373.97 (two million,

foi apurado o lucro líquido no montante de R$

nine hundred ninety-six thousand, three hundred

2.996.373,97 (dois milhões, novecentos e noventa

seventy-three reais and ninety-seven cents), as well

e seis mil, trezentos e setenta e três reais e

the declaration of interim dividends in the amount up

noventa e sete centavos), bem como a declaração

to R$ 2,846,555.27 (two million, eight hundred forty-

de dividendos intermediários no montante de até

six thousand, five hundred fifty-five reais and twenty-

R$ 2.846.555,27 (dois milhões, oitocentos e

seven cents) to be imputed to the mandatory minimum

quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco

dividends for the fiscal year 2021;

reais e vinte e sete centavos) a serem imputados
aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício
social de 2021;

(35) DESA Morro dos Ventos IX S.A. ("Morro dos

(35) DESA Morro dos Ventos IX S.A. ("Morro dos

Ventos IX"), to approve the interim balance sheets for

Ventos IX"), para aprovar o balanço intermediário

the 6 (six) month period ended June 30th, 2021,

do semestre findo em 30 de junho de 2021, em que

recording net income of R$ 3,059,653.29 (three

foi apurado o lucro líquido no montante de R$

million, fifty-nine thousand, six hundred fifty-three

3.059.653,29 (três milhões, cinquenta e nove mil,

reais and twenty-nine cents), as well the declaration of

seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e nove

interim dividends in the amount up to R$ 2,906,670.63

centavos), bem como a declaração de dividendos

(two million, nine hundred six thousand, six hundred

intermediários

seventy reais and sixty-three cents) to be imputed to

2.906.670,63 (dois milhões, novecentos e seis mil,

the mandatory minimum dividends for the fiscal year

seiscentos e setenta reais e sessenta e três

2021;

centavos) a serem imputados aos dividendos

no

montante

de

até

R$

mínimos obrigatórios do exercício social de 2021;
(36) DESA Morro dos Ventos VI S.A. ("Morro dos

(36) DESA Morro dos Ventos VI S.A. ("Morro dos

Ventos VI"), to approve the interim balance sheets for

Ventos VI"), para aprovar o balanço intermediário

the 6 (six) month period ended June

30th,

2021,

do semestre findo em 30 de junho de 2021, em que

recording net income of R$ 1,521,183.44 (one million,

foi apurado o lucro líquido no montante de R$

five hundred twenty-one thousand, one hundred

1.521.183,44 (um milhão, quinhentos e vinte e um

eighty-three reais and forty-four cents), as well the

mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e quatro

declaration of interim dividends in the amount up to R$

centavos), bem como a declaração de dividendos

1,445,124.27 (one million, four hundred forty-five

intermediários

thousand, one hundred twenty-four reais and twenty-

1.445.124,27 (um milhão, quatrocentos e quarenta

seven cents) to be imputed to the mandatory minimum

e cinco mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e

dividends for the fiscal year 2021.

sete centavos) a serem imputados aos dividendos

no

montante

de

até

R$

mínimos obrigatórios do exercício social de 2021.

For all above mentioned subsidiaries, the payment of

Para todas as subsidiárias acima mencionadas, os

dividends shall be made on dates to be defined by the

pagamentos dos dividendos serão efetuados em

Board of Executive Officer, according to the availability

datas a serem definidas pela Diretoria Executiva,

of cash of each company, until December 31st, 2021,

de acordo com a disponibilidade de caixa de cada

pursuant to Law 6,404/76.

empresa, até 31 de dezembro de 2021 nos termos
da Lei 6.404/76.

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, August 12th, 2021.

Campinas, 12 de agosto de 2021.

Bo Wen

Valter Matta

(Chairman/Presidente)

(Secretary/Secretário)

