CPFL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 02.429.144/0001-93 - NIRE 35.300.186.133
AVISO AOS ACIONISTAS
A CPFL Energia S.A. (“Companhia”), em adição às informações já fornecidas em 26 de
junho de 2020 acerca da realização de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em
27 de julho de 2020 de forma exclusivamente digital (“AGOE”), nos termos da Instrução
481 de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada pela Instrução 622 de 17 de abril
de 2020 (“Instrução CVM 481”), vem comunicar aos seus acionistas que a plataforma a
ser utilizada para a realização da AGOE será a Zoom Meetings (“Plataforma
Eletrônica”).
De forma a auxiliar os acionistas que desejarem participar, a Companhia fornecerá
suporte técnico remoto exclusivamente em relação à plataforma e disponibilizará em
até 5 (cinco) dias antes da reunião um guia com instruções básicas para acesso a AGOE
através da plataforma em sua página de relações com investidores:
(https://cpfl.riweb.com.br/).
Não obstante, conforme as orientações presentes no Manual de Participação em
Assembleia Geral de Acionistas publicado pela Companhia em 26 de junho de 2020
(“Manual”), os acionistas que desejarem participar da AGOE deve enviar solicitação de
cadastramento com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência acompanhada dos
documentos indicados no Manual.
A Companhia recomenda que os acionistas façam testes e se familiarizem previamente
com a Plataforma Eletrônica para evitar a incompatibilidade dos seus equipamentos
eletrônicos com a Plataforma Eletrônica e outros problemas com a sua utilização no
dia da AGOE.
Além disso, no dia da AGOE, a Companhia reforça a recomendação para que os
acionistas devidamente cadastrados se conectem à Plataforma Eletrônica com
antecedência de 45 minutos a 1 hora com relação ao horário estipulado para a abertura
dos trabalhos, para se ambientar à Plataforma Eletrônica e verificar seu correto
funcionamento. Vale notar que não será permitido o acesso à Plataforma Eletrônica,
para credenciamento do acionista após o horário estipulado para a abertura dos
trabalhos.
Os acionistas que participarem via Plataforma Eletrônica serão considerados presentes
à AGOE, e assinantes da respectiva ata e do livro de presença, nos termos do Artigo
21-V, § 1º, da Instrução CVM 481.

Eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre as questões acima poderão ser dirimidas
ou obtidos, conforme o caso, por meio de contato com a Diretoria de Relações com
Investidores, por mensagem eletrônica para (ri@cpfl.com.br).
Campinas, 13 de julho de 2020
Yuehui Pan
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

CPFL ENERGIA S.A.
Publicly-held Company
CNPJ/ME 02.429.144/0001-93 - NIRE 35.300.186.133
NOTICE TO SHAREHOLDERS
CPFL Energia S.A. (“Company”), in addition to the information already provided on
June 26th, 2020, about the holding of the General Shareholders Meeting to be held on
July 27th, 2020 exclusively digitally (“GM”), pursuant to Instruction 481 of December
17th, 2009, as amended by Instruction 622 of April 17th, 2020 (“CVM Instruction 481”),
communicates to its shareholders that the platform to be used for the performance of
the AGOE will be the Zoom Meetings (“Electronic Platform”).
In order to assist shareholders who wish to participate, the Company will provide
remote technical support exclusively in relation to the platform and will provided in
up to five (5) days prior to the meeting a guide with basic instructions for accessing
the GM through the platform on its investor relations page: (https://cpfl.riweb.com.br/).
Moreover, according to the guidelines contained in the Manual for Participation in the
General Shareholders' Meeting published by the Company on June 26th, 2020,
(“Manual”), shareholders who wish to participate in the GM must send a registration
request with forty-eight (48) hours in advance accompanied by the documents
indicated in the Manual.
The Company recommends that shareholders do tests and become familiar with the
Electronic Platform in advance to avoid incompatibility of their electronic equipment
with the Electronic Platform and other problems with its use on the GM day.
Furthermore, on the day of the GM, the Company reinforces the recommendation for
duly registered shareholders to connect to the Electronic Platform in advance of 45
minutes to 1 hour to the time stipulated for the opening of the works, to get used to
the Electronic Platform and check its correct operation. It is worth noting that access
to the Electronic Platform will not be allowed for shareholder accreditation after the
stipulated time for opening the works.
Shareholders who participate via the Electronic Platform will be considered present at
the GM, and subscribers to the respective minutes and attendance book, pursuant to
Article 21-V, paragraph 1 of CVM Instruction 481.
Any doubts or clarifications on the issues above may be resolved or obtained, as the
case may be, by contacting the Investor Relations Department, by email to
(ri@cpfl.com.br).
Campinas, July 13th, 2020
Yuehui Pan
Chief Financial and Investor Relations Officer

