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MINUTES OF THE 18th MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS
HELD ON DECEMBER 20th, 2019.

ATA DA 18ª REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

1.
DATE, TIME AND VENUE: At 10:00 a.m. on
December 20th, 2019, 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 20
(vinte) dias do mês de dezembro de 2019, 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. Bo
Wen; and Secretary – Mr. Valter Matta.

4.
MESA: Presidente - Sr. Bo Wen;
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 Resolution No.
106/2019, the execution of Agreements for Advance
for Future Capital Increases (“AFAC”) and the
consequential capital injection, by CPFL Renováveis
and its Subsidiaries, which conditions and limits are
described in the Corporate Documents filed on
Company headquarters.

(ii) Aprovou, nos termos da Resolução de
Diretoria nº 106/2019, a celebração de Contratos
de Adiantamentos para Futuros Aumentos de
Capital (“AFAC”) e os consequentes aportes de
capital, pela CPFL Renováveis e pelas suas
Subsidiárias, cujas condições e limites estão
descritos nos Atos Societários arquivados na
sede da Companhia.

(iii) To approve, in terms of Resolution No.
107/2019:
(a) the funding, through Foreign Currency Loans
based on Law 4,131/62 with CDI swap (as well as
assignment of this swap as collateral), issuance of
debentures and/or other working capital operations,
under the following conditions:

(c) the guarantee by CPFL Renováveis in the amount
of up to R$ 204,000,000.00 (two hundred and four
million reais), considering the conditions set forth in
item “b” of this resolution.

(iii) Aprovou, nos termos da Resolução de
Diretoria nº 107/2019:
(a) a captação de recursos, por meio de
contratação de Empréstimos em Moeda
Estrangeira com base na Lei 4.131/62 com swap
do CDI (bem como a cessão deste swap como
garantia), emissões de debêntures e/ou outras
operações de capital de giro, nas seguintes
condições:
(a.i) no montante de até R$ 3.602.000.000,00
(três bilhões, seiscentos e dois milhões de
reais);ou valor equivalente em outras moedas,
(a.ii) garantia corporativa da CPFL Energia S.A.;
(b) a contratação de financiamento do Banco do
Nordeste do Brasil ("BNB") pelas SPE’s do
Complexo Gameleira (Costa das Dunas Energia
S.A., Farol de Touros Energia S.A., Figueira
Branca Energia S.A. e Gameleira Energia S.A.)
em um valor de até R$ 204.000.000,00 (duzentos
e quatro milhões de reais), com carência de até
60 (sessenta) meses e prazo total de até 24 (vinte
e quatro) anos, amortização e pagamento de
juros mensais após o período de carência, bem
como a Contratação de fianças bancárias,
previamente a cada liberação de recursos no
montante total de até R$ 204.000.000,00
(duzentos e quatro milhões de reais), com
garantia da CPFL Energia S.A. As condições
apresentadas neste item “b” da resolução ainda
dependem de aprovação final pela Diretoria
Executiva do BNB; e
(c) a outorga de garantia pela CPFL Renováveis
em um valor de até R$ 204.000.000,00 (duzentos
e quatro milhões de reais), considerando as
condições do item “b” supra.

(iv) To approve, in terms of Resolution No.
105/2019 of the Agreements for Advances for Future
Capital Increases (“AFAC”) executed during 2019
until the present date, as well as the celebration of

(iv) Aprovou, nos termos da Resolução de
Diretoria nº 105/2019, os Contratos de
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital
(“AFAC”) realizados ao longo do ano de 2019 até

(a.i) in the amount of up to R$ 3,602,000,000.00
(three billion, six hundred and two million reais), or
equivalent value in other currencies;
(a.ii) corporate guarantee of CPFL Energia S.A.;
(b) the hiring of the financing contract of Banco do
Nordeste do Brasil ("BNB") by the SPG's of the
Gameleira Complex (Costa das Dunas Energia S.A.,
Farol de Touros Energia S.A., Figueira Branca
Energia S.A. and Gameleira Energia S.A.) in an
amount of up to R$ 204,000,000.00 (two hundred
and four million reais), with a grace up to 60 (sixty)
months and total term of up to 24 (twenty-four) years,
monthly amortization and interest payment after the
grace period, as well as the contracting of bank
guarantees, previously to each release of funds, in a
total amount of up to R$ 204,000,000.00 (two
hundred and four million reais), with the guarantee of
CPFL Energia S.A. The conditions presented in this
item “b” of the resolution are still subject to final
approval by the Executive Board of BNB; and

those to be held until December 31st, 2019 and the
consequential capital increase, by CPFL Renováveis
and its Controlled Companies, pursuant to conditions
and in the maximum amounts below, in one or more
installments, according to the receiving company's
cash needs and the company's cash availability
which will make the contribution as follows:

(a) R$ 1,080,200.00 (one million, eighty thousand
and two hundred reais), sent by Eólica Holding to its
direct subsidiary Campo dos Ventos II;
(b) R$ 39,000,000.00 (thirty-nine million reais), sent
by CPFL Renováveis to its direct subsidiary SPE Boa
Vista 2 Energia S.A. (“Boa Vista 2”);
(c) R$ 3,922,000.00 (three million, nine hundred and
twenty-two thousand reais), sent by CPFL
Renováveis to its direct subsidiary SPE Cherobim;
(d) R$ 53,000.00 (fifty-three thousand reais), sent by
CPFL Renováveis to its direct subsidiary SPE Baixa
Verde;
(e) R$ 20,000.00 (twenty thousand reais), sent by
CPFL Renováveis to its direct subsidiary SPE
Cajueiro;
(f) R$ 17,589,219.86 (seventeen million, five hundred
eighty-nine thousand, two hundred and nineteen
reais and eighty-six cents), sent by CPFL
Renováveis to its direct subsidiary SPE Costa das
Dunas;
(g) R$ 16,209,664.89 (sixteen million, two hundred
and nine thousand, six hundred and sixty-four reais
and eighty-nine cents), sent by CPFL Renováveis to
its direct subsidiary SPE Farol de Touros;
(h) R$ 8,432,109.93 (eight million, four hundred and
thirty-two thousand, one hundred and nine reais and
ninety-three cents), sent by CPFL Renováveis to its
direct subsidiary SPE Figueira Branca;
(i) R$ 11,248,387.41 (eleven million, two hundred
and forty-eight thousand, three hundred and eightyseven reais and forty-one cents), sent by CPFL
Renováveis to its direct subsidiary SPE Gameleira;
(j) R$ 65,000.00 (sixty-five thousand reais), sent by
CPFL Renováveis to its direct subsidiary SPE
Navegantes;
(k) R$ 2,093,000.00 (two million and ninety-three
thousand reais), sent by CPFL Renováveis to its

a presente data, bem como a celebração
daqueles que deverão ser realizados até 31 de
dezembro de 2019 e os consequentes aumentos
de capital, pela CPFL Renováveis e pelas suas
Sociedade Controladas, nos termos e montantes
máximos abaixo, em uma ou mais parcelas,
conforme necessidades de caixa da sociedade
receptora e disponibilidade de caixa da sociedade
que fará o aporte, conforme a seguir:
(a) R$ 1.080.200,00 (um milhão, oitenta mil e
duzentos reais) enviados da Eólica Holding para
sua controlada direta Campo dos Ventos II;
(b) R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de
reais) enviados da CPFL Renováveis para sua
controlada direta SPE Boa Vista 2 Energia S.A.
(“Boa Vista 2”);
(c) R$ 3.922.000,00 (três milhões, novecentos e
vinte e dois mil reais) enviados da CPFL
Renováveis para sua controlada direta SPE
Cherobim;
(d) R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais)
enviados da CPFL Renováveis para sua
controlada direta SPE Baixa Verde;
(e) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) enviados da
CPFL Renováveis para sua controlada direta SPE
Cajueiro;
(f) R$ 17.589.219,86 (dezessete milhões,
quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e
dezenove reais e oitenta e seis centavos)
enviados da CPFL Renováveis para sua
controlada direta SPE Costa das Dunas;
(g) R$ 16.209.664,89 (dezesseis milhões,
duzentos e nove mil, seiscentos e sessenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos) enviados
da CPFL Renováveis para sua controlada direta
SPE Farol de Touros;
(h) R$ 8.432.109,93 (oito milhões, quatrocentos e
trinta e dois mil, cento e nove reais e noventa e
três centavos) enviados da CPFL Renováveis
para sua controlada direta SPE Figueira Branca;
(i) R$ 11.248.387,41 (onze milhões, duzentos e
quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete
reais e quarenta e um centavos) SPE Gameleira;
(j) R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
enviados da CPFL Renováveis para sua
controlada direta SPE Navegantes;
(k) R$ 2.093.000,00 (dois milhões e noventa e
três mil reais) enviados da CPFL Renováveis para

direct subsidiary Atlântica IV;
(l) R$ 121,500.00 (one hundred and twenty-one
thousand and five hundred reais), sent by Desa
Eólicas to its direct subsidiary Morro dos Ventos IV;
(m) R$ 585,200.00 (five hundred and eighty-five
thousand and two hundred reais), sent by Desa
Eólicas to its direct subsidiary Eurus I;
(n) R$ 2,570,600.00 (two million, five hundred and
seventy thousand and six hundred reais), sent by
Desa Eólicas to its direct subsidiary Morro dos
Ventos I;
(o) R$ 1,082,900.00 (one million, eighty-two
thousand and nine hundred reais), sent by Desa
Eólicas to its direct subsidiary Morro dos Ventos VI;
(p) R$ 123,115,000.00 (one hundred and twentythree million, one hundred and fifteen thousand
reais), sent by CPFL Renováveis to its direct
subsidiary Pch Holding 2;
(q) R$ 617,000.00 (six hundred and seventeen
thousand reais), sent by CPFL Renováveis to its
direct subsidiary Eólica Holding;
(r) R$ 5,200,200.00 (five million, two hundred
thousand and two hundred reais), sent by Dobrevê
Energia to its direct subsidiary Desa Eólicas;
(s) R$ 1,157,000.00 (one million, one hundred and
fifty-seven thousand reais), sent by CPFL
Renováveis to its direct subsidiary Dobrevê Energia;
(t) R$ 26,878,100.00 (twenty-six million, eight
hundred and seventy-eight hundred thousand and
one hundred reais) send by CPFL Renováveis to its
direct subsidiary SPE Turbina 17.

sua controlada direta Atlântica IV;
(l) R$ 121.500,00 (cento e vinte e um mil e
quinhentos reais) enviados da Desa Eólicas para
sua controlada direta Morro dos Ventos IV;
(m) R$ 585.200,00 (quinhentos e oitenta e cinco
mil e duzentos reais) enviados da Desa Eólicas
para sua controlada direta Eurus I;
(n) R$ 2.570.600,00 (dois milhões, quinhentos e
setenta mil e seiscentos reais) enviados da Desa
Eólicas para sua controlada direta Morro dos
Ventos I;
(o) R$ 1.082.900,00 (um milhão, oitenta e dois mil
e novecentos reais) enviados da Desa Eólicas
para sua controlada direta Morro dos Ventos VI;
(p) R$ 123.115.000,00 (cento e vinte e três
milhões, cento e quinze mil reais) enviados da
CPFL Renováveis para sua controlada direta
PCH Holding 2;
(q) R$ 617.000,00 (seiscentos e dezessete mil
reais) enviados da CPFL Renováveis para sua
controlada direta Eólica Holding;
(r) R$ 5.200.200,00 (cinco milhões, duzentos mil
e duzentos reais) enviados da Dobrevê Energia
para sua controlada direta DESA Eólicas;
(s) R$ 1.157.000,00 (um milhão, cento cinquenta
e sete mil reais) enviados da CPFL Renováveis
para sua controlada direta Dobrevê Energia;
(t) R$ 26.878.100,00 (vinte e seis milhões,
oitocentos e setenta e oito mil e cem reais)
enviados da CPFL Renováveis para sua
controlada direta SPE Turbina 17.

(v) To approve, in terms of Resolution No.
98/2019, the hiring of Independent Auditors for
provision of audit services to the Company and its
subsidiaries, for the year 2020.

(v) Aprovou, nos termos da Resolução de
Diretoria nº 98/2019, a contratação de Auditores
Independentes para prestação de serviços de
auditoria para a Companhia e suas subsidiárias,
relativo ao exercício de 2020.

(vi) To approve, in terms of Resolution No.
103/2019, the sale of energy by the subsidiaries
Chimay Empreendimentos e Participações Ltda.,
Mohini Empreendimentos e Participações Ltda. and
Jayaditya Empreendimentos e Participações Ltda., in
total up to 1,184,001.6 MWh (one million, one
hundred and eighty-four thousand, one point six
megawatt hour) (67.58 MWa), alternatively for:

(vi) Aprovou, nos termos da Resolução de
Diretoria nº 103/2019, a venda de energia, pelas
subsidiárias
Chimay
Empreendimentos
e
Participações Ltda., Mohini Empreendimentos e
Participações Ltda. e Jayaditya Empreendimentos
e Participações Ltda., no total de até 1.184.001,6
MWh (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, um
vírgula seis megawatt hora) (67,58 MWm), sendo,
alternativamente, para:
(a) a CPFL Comercialização Brasil S.A. (“CPFL
Brasil”), com a condição de venda de até

(a) CPFL Comercialização Brasil S.A. (“CPFL
Brasil”), with the condition of selling up to

1,184,001.6 MWh (one million, one hundred and
eighty-four thousand, one point six megawatt hour)
(67.58 MWa), provided that it is not below the
average minimum price defined by CPFL
Renováveis, subject to the firm offer by CPFL Brasil
that will end on December 27th, 2019; or to
(b) the free market, if there is no firm offer by CPFL
Brasil within the term established above, with the
condition of sale of up to 1,184,001.6 MWh (one
million, one hundred and eighty-four thousand, one
point six megawatt hour) (67.58 MWa), provided that
it is not below the minimum average price defined by
CPFL Renováveis.

1.184.001,6 MWh (um milhão, cento e oitenta e
quatro mil, um vírgula seis megawatt hora) (67,58
MWm), desde que não abaixo do preço médio
mínimo definido pela CPFL Renováveis,
observado o prazo de apresentação de oferta
firme pela CPFL Brasil que findará em 27 de
dezembro de 2019; ou para
(b) o mercado livre, caso não haja oferta firme
pela CPFL Brasil no prazo estabelecido acima,
com a condição de venda de até 1.184.001,6
MWh (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, um
vírgula seis megawatt hora) (67,58 MWm), desde
que não abaixo do preço médio mínimo definido
pela CPFL Renováveis.

(vii) To approve the company's Strategic Planning
for the period from 2020 to 2024.

(vii) Aprovou o Plano Estratégico da companhia
para o período de 2020 até 2024

The following items were presented: (i) WWP Energy
sale - Gameleira anticipation; (ii) Power plant
generation perspective; (iii) Financial Report; (iv)
Health and Safety report; and (v) Self-Evaluation
Questionnaire.

Foram realizadas as seguintes apresentações: (i)
Venda de Energia - antecipação do projeto de
Gameleira; (ii) Visão Geral das Plantas de
Geração de Energia; (iii) Relatório Financeiro; (iv)
Relatório de Saúde e Segurança e (v)
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. Bo Wen; Mr.
Gustavo Estrella; Mr. Fernando Mano da Silva; Mr.
Futao Huang; Mr. YunWei Liu; Sr. Rodolfo Coli da
Cunha (alternate); 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;
Sr. Rodolfo Coli da Cunha (suplente); 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, December 20th, 2019.

Campinas, 20 de dezembro de 2019.

Bo Wen

Valter Matta
(Secretary)

