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FATO RELEVANTE 

 

A CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) (“CPFL Renováveis” ou “Companhia”), vem, 
conforme disposto no artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 358/02, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito 
da Oferta Pública de Aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da 
Companhia (“OPA”), realizada pelo seu acionista controlador indireto State Grid Brazil 
Participações S.A. (“State Grid”), foi efetuado com sucesso, nesta data, o leilão da OPA 
no sistema de negociação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Leilão”). 
 

Como resultado do Leilão, a State Grid adquiriu 243.771.824 ações ordinárias (CPRE3) 
de emissão da Companhia, representativas de 48,39% do capital social. As ações 
ordinárias foram adquiridas pelo preço unitário de R$ 16,85, totalizando o valor de 
R$ 4,1 bilhões. 
 
A liquidação financeira do Leilão ocorrerá no dia 29 de novembro de 2018 e, em seguida, 
State Grid e CPFL Geração de Energia S.A. (controlada indiretamente pela State Grid), 
deterão, em conjunto, 503.520.623 ações ordinárias de emissão da Companhia, que 
equivalem aproximadamente a 99,94% do capital social total da Companhia.  
 

CPFL Renováveis manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente 
informados sobre todo e qualquer desdobramento relacionado à OPA. 
 
 
 

São Paulo, 26 de novembro de 2018. 

Alessandro Gregori Filho 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores  

http://www.cpflrenovaveis.com.br/ri/
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MATERIAL FACT 

 
CPFL Energias Renováveis S.A. (CPRE3) ("CPFL Renováveis" or "Company"), in 
compliance with Article 12 of CVM Instruction 358/02, hereby informs its shareholders 
and the market in general that, on this date, the auction (“Auction”) of the Public Tender 
Offer to the acquisition of the totality of common shares issued by the Company ("OPA"), 
launched by its indirect controlling shareholder State Grid Brazil Participações S.A. 
(“State Grid"), was successfully carried out in the trading system of B3 S.A. - Brazil, Bolsa, 
Balcão. 
 
As a result of the Auction, State Grid acquired 243,771,824 common shares (CPRE3) 
issued by the Company, representing 48.39% of the capital stock. The common shares 
were acquired for the unit price of R$ 16.85, corresponding to a total amount of R$ 4.1 
billion.  
 
The financial settlement of the Auction will occur on November 29, 2018 and, then, State 
Grid and CPFL Geração de Energia S.A. (indirectly controlled by State Grid) will jointly 
hold 503,520,623 common shares issued by the Company, which approximately 
represent 99.94% of the Company’s total capital. 
 
CPFL Renováveis will keep its shareholders and the market in general duly informed of 
any and all developments related to the OPA.  

 

São Paulo, November 26, 2018. 

Alessandro Gregori Filho 
Chief Financial and Investor Relations Officer 

http://www.cpflrenovaveis.com.br/ri/
http://www.cpflrenovaveis.com.br/ri/

