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MINUTES OF THE 414th MEETING OF THE BOARD

ATA DA 414ª REUNIÃO DO CONSELHO DE

OF DIRECTORS

ADMINISTRAÇÃO

th

HELD ON JUNE 19 , 2020

1.
June

REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2020

DATE, TIME AND PLACE: At 9:00 a.m., on
19th,

1.

DATA,

HORA

E

LOCAL:

Aos

19

2020, at the headquarters of the Company,

(dezenove) dias do mês de junho de 2020, às

located at Jorge de Figueiredo Correa Street, 1632 -

9h00, na sede social da Companhia, localizada na

parte - Jardim Professora Tarcília, ZIP code 13087-

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - parte -

397, in the City of Campinas, State of São Paulo.

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,

Article 17 of the Bylaws of

2.

CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do

Parágrafo 3º, do Artigo 17, 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 Paragraph 7th,

do Conselho de Administração (“Conselho”), na

Article 17 of the Bylaws.

forma do Parágrafo 7º, do Artigo 17, do Estatuto
Social.

4.

PRESIDING BOARD: Chairman – Bo Wen

and Secretary – Valter Matta.

5.

MATTERS

DISCUSSED

4.

MESA: Presidente – Bo Wen e Secretário

– Valter Matta.

AND

RESOLUTIONS TAKEN BY UNANIMOUS VOTE:

5.

ASSUNTOS

TRATADOS

DELIBERAÇÕES

TOMADAS

E
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

de

de

todos

sumário,

os

facultado

presentes.

o

direito

Foi

de

dissensions, which will be filed at the headquarters of

apresentação de manifestações e dissidências,

the Company, and the publication of these minutes

que ficarão arquivadas na sede da Companhia e

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, by unanimous vote of those

da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações

present, resolved:

a seguir pelo Conselho, por unanimidade de votos
dos presentes:

(i) To recommend, in the terms of the Board of

(i) Recomendou, nos termos da Resolução de

Executive Officers’ Resolution NO. 2020140-E, the

Diretoria nº 2020140-E, o voto favorável aos seus

favorable

the

representantes na Assembleia Geral da CPFL

Shareholders Meeting of CPFL Energias Renováveis

Energias Renováveis S.A. (“CPFL Renováveis”)

S.A. (“CPFL Renováveis”) to approve:

para aprovar:

(a) the redemption of the remaining outstanding

(a) o resgate da totalidade das ações ordinárias de

common shares by the CPFL Renováveis, pursuant to

emissão da CPFL Renováveis em circulação, na

article 4, paragraph 5, of the Corporations Law, in view

forma do artigo 4º, § 5º, da Lei das Sociedades por

of the successful conclusion of the tender offer for the

Ações, tendo em vista a conclusão com sucesso

acquisition of common shares issued by the CPFL

da oferta pública de aquisição de ações ordinárias

Renováveis (“DTO”), whose auction was held at B3

de emissão da CPFL Renováveis (“OPA”), cujo

S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão on June 10th, 2020

leilão foi realizado na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,

(“Auction”). The redemption price per share will be R$

Balcão em 10 de junho de 2020 (“Leilão”). O preço

18.24 (eighteen reais and twenty-four cents), in local

de resgate por ação será de R$ 18,24 (dezoito

currency, corresponding to the DTO’s Auction price,

reais e vinte e quatro centavos), em moeda

which will be adjusted according to the accumulated

corrente nacional, correspondente ao preço do

SELIC Rate variation, pro rata temporis, between the

Leilão da OPA, que será ajustado de acordo com

settlement date of the Auction, that is, June 15th, 2020,

a variação da Taxa SELIC acumulada, pro rata

and the redemption deposit date; and

temporis, entre a data de liquidação do Leilão, ou

vote

to

its

representatives

in

seja, 15 de junho de 2020, e a data de depósito do
resgate; e
(b) the Amendment to the CPFL Renováveis’ Bylaws

(b) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da

in order to reflect the number of shares after the

CPFL Renováveis para refletir no número de ações

redemption of the remaining outstanding common

após o resgate da totalidade das ações ordinárias

shares by the CPFL Renováveis

de emissão da CPFL Renováveis em circulação.

(ii) To Approve, in terms of the Board of Executive

(ii) Aprovou, nos termos da Resolução de

Officers’

the

Diretoria nº 2020138-E, a alteração do artigo 15

amendment to article15 of CPFL Energia’s Bylaws,

do Estatuto Social da CPFL Energia, que deverá

which shall become effective with the following

passar a viger com a seguinte redação: “Artigo 15

wording: “Article 15 – The Board of Directors shall be

- O Conselho de Administração deverá ser

composed of at least seven (7) and at most nine (9)

composto de no mínimo 7 (sete) e no máximo 9

members,

the

(nove) membros, eleitos e destituídos pela

Shareholders’ Meeting for unified two (2) years term,

Assembleia Geral, com mandato unificado de 2

being permitted their reelection.”, as well as other

(dois) anos, sendo permitida a reeleição.", bem

changes in the articles approved under the terms of

como

Board of Executive Officers Resolution 2020040-E

aprovados nos termos da Resolução de Diretoria

and at the 405th Meeting of the Board of Directors held

nº 2020040-E e na 405ª Reunião do Conselho de

on March 26th, 2020. Also, to submit to the

Administração de 26 de março de 2020. Também,

Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company

encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária

Resolution

elected

to be held on July

NO.

and

27th,

2020138-E,

dismissible

by

as

demais

modificações

nos

artigos

2020 the above mentioned

da Companhia que será realizada em 27 de julho

amendments. Such amendments should compose the

de 2020 as alterações acima mencionadas. Tais

Management Proposal that will be presented to the

alterações

shareholders at the next Annual and Extraordinary

Administração

General Meeting of the Company.

acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária

deverão
que

compor
será

a

Proposta

apresentada

da
aos

e Extraordinária da Companhia.

(iii) To take cognizance of the nomination of

(ii) Conheceu a nomeação dos membros do

members to the Board of Directors of CPFL Energia,

Conselho de Administração da CPFL Energia, em

in replacement of the nomination presented to this

substituição à nomeação apresentada a este

Board of Directors on its 405th Meeting held on March

Conselho de Administração em sua 405ª Reunião

26th, 2020, confirming, however, its manifestation in

de 26 de março de 2020, confirmando, contudo,

favor of the qualification of the candidates Messrs.

sua manifestação em favor da qualificação dos

Antônio Kandir and Marcelo Amaral Moraes in the

candidatos Srs. Antônio Kandir e Marcelo Amaral

independence criteria for the Board of Directors,

Moraes com relação ao critério de independência

agreeding with their nomination for the positions of

do Conselho de Administração, concordando com

independent members of the Board of Directors of the

a sua nomeação para as posições de membros

Company, as well as to submit the proposal to the

independetes do Conselho de Adminsitração da

Annual General Meeting of the Company, to be held

Companhia, bem como encaminhou a proposta

on July 27th, 2020.

para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da Companhia, em 27 de julho de 2020.

(iv) To approve, pursuant to Articles 124 and 132 of

(iv) Aprovou, na forma prevista nos Artigos 124 e

Federal Law 6,404/76 and to Article 17, item “d” of the

132 da Lei 6.404/76 e do Artigo 17, alínea “d” do

Bylaws, the publication of call notices to the Annual

Estatuto Social, a convocação das Assembleias

and Extraordinary Shareholders Meetings of the

Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia

Company, to be held on July

27th,

2020.

para o dia 27 de julho de 2020.

(v) To recommend, in terms of the Board of

(v) Recomendou, nos termos da Resolução de

Executive Officers’ Resolution NO. 2020139-C, the

Diretoria n° 2020139-C, o voto favorável aos seus

favorable vote to its representatives in the deliberative

representantes nos órgãos deliberativos da CPFL

bodies of CPFL Comercialização Brasil S.A. (“CPFL

Comercialização Brasil S.A. (“CPFL Brasil”) para a

Brasil”) to approve an intercompany loan to be

aprovação

executed

Power

companhias a ser celebrado entra a State Grid

Participações S.A. (SGBP) as the lender and CPFL

Brazil Power Participações S.A. (SGBP) como

Brasil as borrower, in the total amount of up to R$

mutuante e a CPFL Brasil como mutuária, no

380,000,000.00 (three hundred and eighty million

montante

reais), with maturity up to December 31st, 2021.

(trezentos e oitenta milhões de reais), com

between

State

Grid

Brazil

de

total

contratação

de

até

de

R$

mútuo

entre

380.000.000,00

vencimento até 31 de dezembro de 2021.
6. CLOSURE: There being no further business to

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a

discuss, 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. Shirong Lyu, Mr. Hong Li, Mr. Yang

Bo Wen (Presidente da Mesa), Sr. Shirong Lyu, Sr.

Qu, Mr. Anselmo Henrique Seto Leal, Mr. Yumeng

H\ong Li, Sr. Yang Qu, Sr. Anselmo Henrique Seto

Zhao, Mr. Gustavo Estrella, Mr. Antonio Kandir, Mr.

Leal, Sr. Yumeng Zhao, Sr. Gustavo Estrella, Sr.

Marcelo Amaral Moraes and Mr. Valter Matta

Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes e Sr.

(Secretary).

Valter Matta (Secretário).

For legal purposes, 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, June 19th, 2020.

Campinas, 19 de junho de 2020.

Bo Wen

Valter Matta
(Secretary/Secretário)

