
 

 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA CPFL 

ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

 

Preço de registro da oferta de venda: R$ 18,24 por ação, já atualizado; 

Motivo da OPA: Unificada para Conversão de Registro da Companhia da categoria “A” para 

categoria “B”, ou Saída do Novo Mercado caso a Condição de Conversão de Registro não seja 

verificada; 

Total de ações objeto: 291.550 Ações Ordinárias; 

Data do leilão: 10/06/2020, às 15h00; 

Prazo para habilitação dos interessados: 09/06/2020, até 18h00;  

Prazo para registro das ofertas: 10/06/2020, até 12h00; 

Bloqueio das ações: Até as 12h00 da Data do Leilão, as Sociedades Corretoras representantes dos 

Acionistas Habilitados deverão registrar as ofertas de venda no sistema eletrônico de negociação da 

B3 e transferir as Ações Objeto da Oferta conforme abaixo: 

(i) nos casos de Acionistas Habilitados titulares de Ações em Circulação, para a carteira 
7105-6;  

(ii) nos casos de Acionistas Habilitados não titulares de Ações em Circulação (os 
administradores da Companhia), para a carteira 7104-8; 

As Ações Objeto da OPA mantidas na carteira 7104-8 não serão, de qualquer forma, computadas 
para fins dos quóruns de Conversão de Registro e de Saída do Novo Mercado mencionados, 
respectivamente, nos itens 5.1 e 5.2 do edital.  

Condições da oferta:  

• Condição para Conversão de Registro de Companhia Aberta: Necessário que acionistas 
titulares de mais de 2/3 (dois terços) das Ações Habilitadas para Conversão de Registro (i) 
aceitem vender referidas Ações em Circulação na OPA; ou (ii) expressamente concordem 
com a Conversão de Registro, sem a alienação de suas Ações em Circulação na OPA, nos 
termos do item 5.13.2 do edital. 
Caso as condições para Conversão de Registro não sejam satisfeitas, a Companhia 
permanecerá registrada perante a CVM como emissora de valores mobiliários categoria A, a 
Ofertante desistirá da OPA para Conversão de Registro e prosseguirá com a OPA para Saída 
do Novo Mercado. 

• Condição para Saída do Novo Mercado:  Necessário que os acionistas titulares de mais de 
1/3 (um terço) das Ações Habilitadas para Saída do Novo Mercado aceitem vender suas 
Ações em Circulação no âmbito da OPA ou concordem expressamente com a Conversão de 
Registro ou com a Saída do Novo Mercado sem efetuar a venda de suas Ações em 
Circulação, nos termos dos itens 5.2 e 5.13.2 do edital.  
Obtendo-se o quórum, a Companhia permanecerá registrada perante a CVM como emissora 
de valores mobiliários categoria "A", com suas ações sendo negociadas no segmento básico 
de negociação da B3. 

 
 

 

Código para registro das ofertas: CPRE3L; 



 

 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

Instituição Intermediária do ofertante: Banco Santander (Brasil) S.A. 

Publicação do edital:  website da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e da B3 (http://www.b3.com.br/); 
website da Companhia (http://ri.cpflrenovaveis.com.br/Default.aspx); 
website da Instituição Intermediária (https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-
mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento). 
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