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FATO RELEVANTE

MATERIAL FACT

A CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”),
em atendimento ao disposto no Artigo
157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada,
(“Lei das S.A.”) e na Resolução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 44, de 23 de agosto de 2021, e em
continuidade
ao
Fato
Relevante
divulgado em 16 de julho de 2021 e aos
Comunicados ao Mercado divulgados em
27 de setembro de 2021 e 1 de outubro
de 2021, vem divulgar aos seus
acionistas e ao mercado em geral sobre a
conclusão da aquisição pela CPFL
Comercialização de Energia Cone Sul
Ltda.
(“Cone
Sul”)
de
ações
representativas de aproximadamente
66% do capital social total da Companhia
Estadual da Transmissão de Energia
Elétrica (“CEEE-T”), nos termos do
Contrato de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças, celebrado, nesta data,
entre o Estado do Rio Grande do Sul e a
Cone Sul e, ainda, a CEEE-T, na
qualidade de interveniente anuente
(“Contrato”).

CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”),
pursuant to Article 157, paragraph 4th of
Law No. 6,404, of December 15th, 1976,
as amended (“Brazilian Corporation Law”)
and pursuant to the Brazilian Securities
Commission Resolution No. 44, of August
23, 2021, and in continuity with the
Material Fact disclosed on July 16, 2021
and with the Notices to the Market
disclosed on September 27, 2021 and
October 1, 2021, announces to its
shareholders and the market in general
about the conclusion of the acquisition by
CPFL Comercialização de Energia Cone
Sul Ltda. (“Cone Sul”) of shares
representing approximately 66% of the
total corporate capital of Companhia
Estadual de Transmissão de Energia
Elétrica (“CEEE-T”), according to the
Share Purchase Agreement and Other
Covenants, entered into, on this date, by
and between the State of Rio Grande do
Sul and Cone Sul, and, also, CEEE-T, as
a
consenting
intervening
party
(“Agreement”).

A conclusão da aquisição está alinhada
ao objetivo estratégico da CPFL Energia
e possibilitará maior geração de valor aos
seus acionistas.

The consummation of the acquisition is
aligned with CPFL Energia’s strategic
objective and will enable greater value
creation for its shareholders.

Como condição do Contrato, a Cone Sul
requererá à CVM, em até 30 (trinta) dias
contados da celebração do Contrato, o
registro de uma oferta pública de

As a condition of the Agreement, Cone
Sul will request to CVM, within thirty (30)
days from the execution of the
Agreement, the registration of a tender
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aquisição de ações (“OPA”) de
propriedade dos demais acionistas da
CEEE-T, nos termos do artigo 254-A e
seguintes da Lei das S.A., da Instrução da
CVM nº 361, de 5 de março de 2002,
conforme alterada, e do Contrato.

offer (“Offer”) of the shares held by the
other shareholders of CEEE-T, according
to the article 254-A and following of the
Brazilian Corporation Law, the CVM
Ruling 361, of March 5, 2002, as
amended, and the Agreement.

Não se verificou a ocorrência das
hipóteses do artigo 256 da Lei das S.A. e,
portanto, não será concedido direito de
recesso aos acionistas da Companhia.

The events of article 256 of the Brazilian
Corporation Law were not verified and,
therefore, there shall not be granted
withdrawal rights to the Company’s
shareholders.

A CPFL Energia manterá seus acionistas
e o mercado em geral informado de
quaisquer desdobramentos ou alterações
relevantes relacionadas às matérias
tratadas neste fato relevante.

CPFL Energia will keep its shareholders
and the market in general informed of any
significant developments or material
changes to the matters dealt with this
material fact.

Campinas, 14 de outubro de 2021.

Campinas, October 14, 2021.

YueHui Pan
Diretor Vice-presidente Financeiro e
de Relações com Investidores

YueHui Pan
Chief Financial and Investor Relations
Officer
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