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MINUTES OF THE 1ST MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS
HELD ON FEBRUARY 12TH, 2020

ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2020

1.
DATE, TIME AND VENUE: At 10:00 a.m. on
February 12th, 2020, at Gustavo Armbrust Street, 36,
10th floor, Nova Campinas, ZIP code 13025-106 in
the city of Campinas, State of São Paulo.

1.
DATA E HORÁRIO E LOCAL: Aos 12
(doze) de fevereiro de 2020, às 10h00, na Rua
Gustavo Armbrust, 36, 10º andar, Nova
Campinas, CEP 13025-106, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

2.
CALL NOTICE: The meeting was called
pursuant to Paragraph 2nd of article 18 of the Bylaws
of the CPFL Renováveis.

2.
CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do
Parágrafo 2º do Artigo 18 do Estatuto Social da
CPFL Renováveis.

3.
ATTENDANCE: All the members of the
Board of Directors.

3.
PRESENÇA: Todos os membros do
Conselho de Administração.

4.
PRESIDING BOARD: Chairman - Mr. Wen
Bo; and Secretary – Mr. Valter Matta.

4.
MESA: Presidente - Sr. Wen Bo;
Secretário – Sr. Valter Matta.

5.

5.

MATTERS DISCUSSED:

ASSUNTOS TRATADOS:

The reading of the Agenda was waived, as all those
present were aware of its contents. The directors
also resolved that these minutes will be drawn up in
summary form, with the right to submit opinions and
dissensions, which will be filed at the headquarters of
the Company, and the publication of these minutes
without the signatures of the directors and the
suppression of strategic and/or confidential
information was approved.

A leitura da Ordem do Dia foi dispensada, por ser
de conhecimento de todos os presentes. Os
conselheiros também deliberaram que a ata desta
reunião será lavrada na forma de sumário,
facultado o direito de apresentação de
manifestações e dissidências, que ficarão
arquivadas na sede da Companhia, e foi
aprovada sua publicação com a omissão das
assinaturas dos conselheiros e a supressão de
informações estratégicas e/ou confidenciais.

After discussing and examining the item on the
Agenda, the Directors, by unanimous vote of those
present, resolved:

Examinada e debatida a matéria constante da
Ordem do Dia, foi tomada a deliberação a seguir
pelo Conselho, por unanimidade de votos dos
presentes:

(i)To take cognizance of the managerial highlights
and material facts occurred since the last Ordinary
Meeting of the Board of Directors, as reported by the
Chief Executive Officer.

(i) Conheceu dos destaques gerenciais e dos
assuntos relevantes ocorridos desde a última
Reunião Ordinária do Conselho de Administração
até a presente data, reportados pelo Diretor
Presidente.

(ii) To approve, in terms of the Board of Executive
Officers’ Resolution N. 001/2020, the technical
feasibility study for the accomplishment of deferred
tax credit balances, pursuant to CVM Instruction
371/2002, in the fiscal year of 2019, allowing the
accounting recognition of the credit in the total value
of R$ 87,773,420.38 (eighty-seven million, seven
hundred and seventy-three thousand, four hundred
and twenty reais and thirty-eight cents).

(ii) Aprovou, nos termos da Resolução de
Diretoria nº 001/2020, o estudo técnico de
viabilidade de realização de saldos de créditos
tributários diferidos, de acordo com a Instrução
CVM 371/2002, no exercício de 2019,
possibilitando o reconhecimento contábil do
crédito no valor total de R$ 87.773.420,38 (oitenta
e sete milhões, setecentos e setenta e três mil,
quatrocentos e vinte reais e trinta e oito
centavos).

The following items were presented: (i) Updating of
Bylaws Values according to the Basic Approval Table
(TBA); (ii) Power plant generation perspective; (iii)
Financial Report; (iv) Health and Safety report; and
(v) Results of the Self-Evaluation Questionnaire.

Foram realizadas as seguintes apresentações: (i)
Atualização dos valores do Estatuto Social de
acordo com a Tabela Básica de Aprovações
(TBA); (ii) Visão Geral das Plantas de Geração de
Energia; (iii) Relatório Financeiro; (iv) Relatório
de Saúde e Segurança e (v) Resultados do
Questionário de Auto Avaliação.

6. CLOSURE: There being no further business to
discuss, the meeting was closed and these minutes
were drawn up, read, approved and signed by all
present members and the secretary. Mr. Wen Bo; Mr.
Gustavo Estrella; Mr. Fernando Mano da Silva; Mr.
Futao Huang; Mr. YunWei Liu; Ms. Karin Regina
Luchesi; Mr. José Roberto Mattos Curan and Mr.
Valter Matta (Secretary).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que foi lida, aprovada e assinada por
todos os membros presentes e pelo Secretário.
Sr. Wen Bo; Sr. Gustavo Estrella; Sr. Fernando
Mano da Silva; Sr. Futao Huang; Sr. YunWei Liu;
Sra. Karin Regina Luchesi; Sr. José Roberto
Mattos Curan e Sr. Valter Matta (Secretário).

For legal purposes, the Portuguese version shall
prevail.

Para efeitos legais, a versão em português
deverá prevalecer.

I hereby certify that this is copy of the original
minutes drawn up in the Board of Directors' Meetings
Book.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro
próprio.

Campinas, February 12th, 2020.

Campinas, 12 de fevereiro de 2020.

Wen Bo

Valter Matta
(Secretary)

