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COMUNICADO AO MERCADO
MIGRAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CPFL TRANSMISSÃO (CEEE-T) PARA O SITE DE
RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA CPFL ENERGIA
A CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia” ou “Companhia”) e a Companhia Estadual de Transmissão
de Energia Elétrica (“CPFL Transmissão” ou “CEEE-T”) comunicam aos seus acionistas e ao
mercado em geral que:
Nesta data, foi realizada a migração dos documentos da CPFL Transmissão para o site de
Relações com Investidores (“RI”) da CPFL Energia, no endereço eletrônico: www.cpfl.com.br/ri,
reforçando o compromisso da Companhia com a transparência e o aprimoramento da
comunicação com o mercado. Com essa migração, informamos que o site de relações com
investidores da CEEE-T http://ri.ceee.com.br não será mais atualizado.
Além disso, o e-mail ri@ceee.com.br, a partir desta data, será descontinuado para as tratativas
referentes à CPFL Transmissão. Assim, as solicitações de informações e o contato com as
empresas de capital aberto do grupo CPFL Energia serão realizados somente pelo site
www.cpfl.com.br/ri e pelo e-mail ri@cpfl.com.br.
Lembramos que as pessoas que tiverem interesse em receber as informações da CPFL
Transmissão, deverão se cadastrar na ferramenta “Alertas RI” do site de RI da CPFL Energia
para receberem os e-mails informativos.
Por fim, convidamos todos a acessar o novo site de RI da CPFL Energia, lançado em 23 de julho
de 2021, no endereço eletrônico: www.cpfl.com.br/ri. E aproveitamos também para pedir um
feedback, por meio do “Avalie nosso site”.

Campinas, 15 de dezembro de 2021.
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NOTICE TO THE MARKET
MIGRATION OF CPFL TRANSMISSÃO (CEEE-T) DOCUMENTS TO CPFL ENERGIA
INVESTOR RELATIONS WEBSITE
CPFL Energia S.A. ("CPFL Energia" or "Company") and Companhia Estadual de Transmissão de
Energia Elétrica ("CPFL Transmissão" or "CEEE-T") announce to their shareholders and the
market in general that:
On this date, CPFL Transmissão's documents were migrated to CPFL Energia's Investor Relations
website ("IR"), at the electronic address: www.cpfl.com.br/ir, reinforcing the Company's
commitment to transparency and improvement of communication with the market. With this
migration, we inform that CEEE-T's investor relations site http://ri.ceee.com.br will no longer be
updated.
In addition, the e-mail ri@ceee.com.br, as of this date, will be discontinued for communications
relating to CPFL Transmissão. Thus, requests for information and contact with the publicly
traded companies of the CPFL Energia group will be made only through the site
www.cpfl.com.br/ir and the e-mail ri@cpfl.com.br.
We would like to remind you that people who are interested in receiving information from CPFL
Transmissão should register in the "IR Alerts" tool on CPFL Energia's IR website to receive
informative e-mails.
Finally, we invite everyone to access the new website, launched on July 23, 2021, at the
electronic address: www.cpfl.com.br/ir. And we also take the opportunity to ask for feedback,
through the “Rate our website”.
Campinas, December 15th, 2021.
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CPFL Energia S.A.
Chief Financial and Investor Relations Executive Officer
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