
 
 

CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ 08.439.659/0001-50 e NIRE 35.300.335.813 

 

FATO RELEVANTE 

 

 

A CPFL Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 

157, §4° da Lei das S.A. e na Instrução CVM n° 358/02, em continuidade aos Fatos 

Relevantes divulgados em 19 de dezembro de 2019, 28 de abril de 2020, 6 de maio de 

2020, 21 de maio de 2020 e 05 de junho de 2020, vem comunicar aos seus acionistas e ao 

mercado em geral o resultado do leilão da oferta pública de aquisição das ações 

ordinárias de emissão da Companhia em circulação no mercado, unificando as 

modalidades para fins de conversão de seu registro de companhia aberta categoria “A” 

para categoria “B” (“OPA Conversão de Registro”) e saída do Novo Mercado (“OPA 

Saída do Novo Mercado”, e, em conjunto com a OPA Conversão de Registro, “OPA” e 

“Leilão”, respectivamente) realizado nesta data na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).  

 

Como resultado do Leilão, a CPFL Geração de Energia S.A. (“Ofertante”) adquiriu 

183.539 ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação, representativas de 

0,035% (calculado com base no total de ações emitidas, excluídas as ações em tesouraria) 

do seu capital social. As ações foram adquiridas pelo preço unitário de R$ 18,24, 

totalizando o valor de R$ 3.347.751,36 (três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, 

setecentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos). Com a liquidação financeira 

das aquisições realizadas no Leilão, que ocorrerá em 15 de junho de 2020, as ações em 

circulação remanescentes representarão 0,021% (calculado com base no total de ações 

emitidas, excluídas as ações em tesouraria) do capital social da Companhia. 

 

Tendo em vista que o número de ações adquiridas pela Ofertante no Leilão superou o 

montante mínimo necessário para a conversão de seu registro de companhia aberta 

categoria “A” para categoria “B” na CVM, de 2/3 das ações habilitadas no Leilão, 

conforme estabelecido no art. 16, inciso II, da Instrução CVM 361/02, a Companhia dará 

prosseguimento aos atos necessários para a conversão, na forma e no prazo previstos na 

Instrução CVM nº 480/09. As ações da Companhia imediatamente deixarão de integrar 

o segmento do Novo Mercado da B3, passando ao segmento básico da B3 até a 

manifestação da CVM quanto à conversão de categoria.  

 

Os acionistas que não alienaram suas ações durante o Leilão e desejem vender suas ações 

em circulação ao Ofertante poderão fazê-lo durante o período de até 3 (três) meses 



seguintes ao Leilão, ou seja, de 10 de junho de 2020 a 10 de setembro de 2020, pelo mesmo 

preço pago no Leilão, ajustado pela variação da Taxa SELIC desde a data de liquidação 

da OPA até a data do efetivo pagamento, nos termos do item 6.11 do Edital de OPA. 

 

Ademais, tendo em vista que, como resultado da OPA as ações em circulação 

representarão menos que 5% (cinco por cento) do total de ações ordinárias emitidas pela 

Companhia, será oportunamente convocada uma assembleia geral de acionistas da 

Companhia para aprovar o resgate das ações em circulação remanescentes, nos termos 

do item 8.3 do Edital (Resgate das Ações em Circulação), sendo que, com a sua 

aprovação, assim, o período de 3 (três) meses contados da Data do Leilão da OPA para 

as Aquisições Supervenientes se encerrará antecipadamente. 

 

 

Campinas, 10 de junho de 2020. 

 

YueHui Pan 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

Publicly-held Company 

CNPJ 08.439.659/0001-50 - NIRE 35.300.335.813 

 

MATERIAL FACT 

 

CPFL Energias Renováveis S.A. (“Company”), pursuant to the provisions of article 157, 

paragraph 4, of Law No. 6404/76, and the CVM Instruction No. 358/02, in addition to the 

Material Facts disclosed on November 19th, 2019, April 28th, 2020, May 6th, 2020, May 

21st, 2020 and June 5th, 2020, hereby informs its shareholders and the market in general 

the result of the auction of the tender offer for the acquisition of the common shares, 

which remain outstanding, issued by Company, unifying the modalities for the purpose 

of converting its register as a publicly-held company in category “A” to category “B” 

(“Register Conversion Offer”) and its Novo Mercado delisting (“Novo Mercado 

Delisting Offer”, and, with the Register Conversion Offer, jointly referred to as “DTO” 

and “Auction”, respectively) held on the date hereof at B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

(“B3”). 

 

As a result of the Auction, CPFL Geração de Energia S.A. (“Offeror”) acquired 183,539 

common shares issued by the Company outstanding, representing 0.035% (calculated 

based on the total shares issued, excluding treasury shares) of its share capital. The 

shares were acquired at the price per share of BRL 18.24, totalizing BRL 3,347,751.36 

(three million, three hundred and forty-seven thousand, seven hundred and fifty-one 

reais and thirty-six cents). With the financial settlement of the acquisitions made in the 

Auction, which will take place on June 15th, 2020, the remaining outstanding shares will 

represent 0.021% (calculated based on the total number of shares issued, excluding 

treasury shares) of the Company's capital stock. 

 

Considering that the number of shares acquired by the Offeror in the Auction exceeded 

the minimum amount necessary for the conversion of its register as a publicly-held 

company from category “A” to category “B” at CVM, of 2/3 of the shares qualified in the 

Auction, pursuant to article 16, item II, of CVM Instruction 361/02, the Company will 

proceed with the necessary acts for the conversion, in the form and within the period 

provided for in CVM Instruction 480/09. The Company's shares will immediately cease 

to be part of the B3’s Novo Mercado segment, moving on to B3’s basic segment until 

CVM’s statement regarding the category conversion. 

 

Shareholders who did not sell their shares during the Auction and wish to sell their 

outstanding shares to the Offeror may do so during the period of up to 3 (three) months 

as from the Auction, that is, from June 10th, 2020 to September 10th, 2020, at the same 



price paid in the Auction, adjusted by the variation of the SELIC Rate from the settlement 

date of the DTO until the date of the effective payment, pursuant to item 6.11 of the 

DTO’s Notice of Tender Offer. 

 

 

In addition, considering that, as a result of the DTO, the outstanding shares will 

represent less than 5% (five percent) of the total of common shares issued by the 

Company, a general shareholders’ meeting of the Company will be called in due time to 

approve the redemption of the shares, which remain outstanding, pursuant to item 8.3 

of the Notice of Tender Offer (Redemption of Outstanding Shares), and, with its 

approval, thus, the period of 3 (three) months from the Auction Date of the DTO for the 

Supervening Acquisitions will cease in advance. 

 

 

Campinas, June 10, 2020. 

 

YueHui Pan 

Chief Financial and Investor Relations Officer 

 


