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MINUTES OF THE 11th MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS
HELD ON SEPTEMBER 3rd, 2019.

ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2019.

1.
DATE, TIME AND VENUE: at 10 a.m. on
September 3rd, 2019, in the headquartes of the
Company, at Rua Gustavo Armbrust, 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 03
(três) dias do mês de setembro de 2019, às
10:00h, 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, pursuant to Paragraph 5th of
article 18 of the Bylaws of the CPFL Renováveis.

3.
PRESENÇA: Todos os membros do
Conselho de Administração, na forma do
Parágrafo 5º do Artigo 18 do Estatuto Social da
CPFL Renováveis.

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

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

5.
MATTERS
DISCUSSED
AND
DELIBERATIONS TAKEN BY UNANIMOUS VOTE:

5.
ASSUNTOS
TRATADOS
DELIBERAÇÕES
TOMADAS
UNANIMIDADE DE VOTOS:

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 items on the
Agenda, the Directors, by unanimous vote of those
present, resolved:

Examinadas e debatidas as matérias constantes
da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações
a seguir pelo Conselho, por unanimidade de votos
dos presentes:

E
POR

(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 the application of the adjustment on
individual compensation of CPFL Renováveis’
members of the Board of Executive Officers,
corresponding to the IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) estimated and budgeted
considering the period from May 2018 to April 2019,
to be applied retroactively as from May 2019.

(ii) Aprovou a aplicação do ajuste na
remuneração individual dos membros da Diretoria
Executiva da CPFL Renováveis, correspondente
ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
estimado e orçado considerando o período de
maio de 2018 a abril de 2019, a ser aplicado
retroativamente a partir de maio de 2019.

(iii) To approve the calculation of Virtual Value Unit
(VVU) of conversion of the 2nd vesting of the Long
Term Incentive (“LTI”) program 2016-2022 and the
3rd vesting of the LTI program 2015-2021, in the
value corresponding to R$ 14.84 (fourteen reais and
eighty four cents), to be used in establishing the
Award value for each Executive Officer eligible to the
plan, in the event of a conversion request.

(iii) Aprovou o cálculo da Unidade Virtual de
Valor (UVV) de conversão do 2º vesting do
programa de Incentivo de Longo Prazo (“ILP”)
2016-2022 e do 3º vesting do programa de ILP
2015-2021, no valor correspondente a R$ 14,84
(quatorze reais e oitenta e quatro centavos), a ser
utilizado para estabelecer o valor do Prêmio para
cada Diretor Estatutário elegível ao programa, no
caso de uma solicitação de conversão.

(iv) To approve, in terms of Resolution N. 72/2019,
the establishment of a new branch of CPFL
Renováveis at Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº
1184, Vila Olímpia, Zip Code: 04.548-004, in the city
of São Paulo, State of São Paulo.

(iv) Aprovou, nos termos da Resolução de
Diretoria Nº 72/2019, a constituição de uma nova
filial da CPFL Renováveis na Avenida Doutor
Cardoso de Melo, nº 1184, Vila Olímpia, CEP.
04.548-004, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.

(v) To take cognizance, in terms of Resolution N.
72/2019, of the change of CPFL Renováveis
headquarters to Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº
1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, Zip Code:
13087-397, in the city of Campinas, State of São
Paulo and the resulting amendment to article 3rd of its
Bylaws and to submit the proposal to the
Extraordinary Shareholder’s Meeting of the
Company, to be held on October 4 th, 2019.

(v) Conheceu, nos termos da Resolução de
Diretoria Nº 72/2019, da alteração da sede da
CPFL Renováveis para a Rua Jorge de
Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim
Professora Tarcília, CEP: 13087-397, na cidade
de Campinas, Estado de São Paulo e a
consequente alteração do artigo 3º do Estatuto
Social e encaminhou a proposta à Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia para o dia 04
de outubro de 2019.

(vi) To take cognizance of the nomination of new
members to the Company’s Fiscal Council, due to
the resignation of some of its members, and to
submit the proposal to the Extraordinary
Shareholder’s Meeting of the Company, to be held on
October 4th, 2019.

(vi) Conheceu, em razão da renúncia de alguns
dos membros, das indicações de novos membros
para compor o Conselho Fiscal da Companhia e
encaminhou a proposta à Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia para o dia 04 de
outubro de 2019.

(vii) To approve, pursuant to Article 124 of Federal
Law 6,404/76 and Article 18, item “e” of the Bylaws,
the call of notice to the Extraordinary Shareholder’s
Meeting of the Company, to be held on October 4 th,
2019.

(vii) Aprovou, na forma prevista no Artigo 124 da
Lei 6.404/76 e Artigo 18, alínea “e” do Estatuto
Social, a convocação da Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia para o dia 04 de
outubro de 2019.

The following items were presented: (i) Change of
address
of
subsidiaries'
headquarters;
(ii)
Amendment to the Corporate Purpose of subsidiary
companies;
(iii)
Power
Plants
generation
perspective; (iv) Business Development Report; (v)
Financial Report; (vi) Healthy and Safety Report; and
(vii) Hiring of services for Wind Power Plants.

Foram realizadas as seguintes apresentações: (i)
Alteração de endereço da sede das subsidiárias;
(ii) Alteração do Objeto Social de sociedades
subsidiárias; (iii) Visão Geral das Plantas de
Geração de Energia; (iv) Acompanhamento de
Desenvolvimento de Negócios; (v) Relatório
Financeiro; (vi) Relatório de Saúde e Segurança;
e (vii) Contratação de serviços para Plantas
Eólicas.

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. Bo Wen; Mr.
Gustavo Estrella; Mr. Fernando Mano da Silva; Mr.
Futao Huang; Mr. Yunwei Liu; Mrs. 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. Bo Wen; 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.

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, September 3rd, 2019.

Campinas, 03 de setembro de 2019.

Bo Wen
(Chairman)

Valter Matta
(Secretary)

