Comunicado ao Mercado – 07/18
Comunicado ao Mercado
A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia,
com ações listadas na B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), em razão de notícia
veiculada nesta data na revista ISTO É, e posteriormente reproduzida na mídia em geral (“Notícia”), comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Segundo a Notícia, a Companhia teria sido objeto de possíveis negociações, havidas em 24 de fevereiro de 2014
entre representantes do Estado do Paraná e da Contern Construções e Comércio Ltda., relacionadas à aquisição
de 6 usinas do Complexo Termoelétrico Aratu, na Bahia.
A esse respeito, a administração da Companhia esclarece que (i) não tem conhecimento de qualquer
orientação, requerimento ou recomendação recebida do Governo do Estado do Paraná ou de qualquer órgão
público, para a aquisição de qualquer das usinas do Complexo Termoelétrico Aratu; e (ii) possui administração
independente e autonomia em seus processos decisórios, os quais são consistentes com os protocolos de
governança inerentes à regulação do setor elétrico, da Comissão de Valores Mobiliários, dentre outras normas
e políticas aplicáveis.
A Companhia esclarece, ainda, que o Complexo Termoelétrico Aratu foi analisado, juntamente com outros 31
projetos, como um ativo passível de investimento no âmbito da Chamada Pública 003, lançada pela Companhia
em 5 de março de 2012 com o objetivo de buscar oportunidades de negócios na área de energia (“Chamada
Pública 003”). No entanto, nenhum dos projetos inscritos na Chamada Pública 003 foi objeto de investimento
pela Copel, por não se enquadrarem nos critérios técnicos, regulatórios ou financeiros estabelecidos pela
Companhia.
Por fim, a Companhia informa que o Sr. Deonilson Roldo, mencionado na Notícia, foi afastado, nesta data, do
cargo de Diretor de Gestão Empresarial da Companhia, o qual ocupava desde 12 de abril de 2018.
Curitiba, 11 de maio de 2018.
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