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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 em 11 de julho de 2018 no jornal Valor Econômico, e posteriormente reproduzida na mídia em geral
(“Notícia”), a qual trata, basicamente, sobre um investimento mantido pela UEG Araucária Ltda. (“UEGA”), uma
das suas controladas indiretas, comunica que já prestou esclarecimentos por meio dos Comunicados ao
Mercado nº 26/17 e 29/17, divulgados em 14 e 24 de novembro de 2017, respectivamente, e Fatos Relevantes
nº 10/17, 03/18, 04/18, 06/18, 07/18, divulgados em 11 de outubro de 2017, 23 de março, 12 de abril, 10 e 14
de maio de 2018, respectivamente, bem como em notas explicativas nas Demonstrações Financeiras publicadas
em 29 de novembro de 2017 e 14 de maio de 2018.
Como informado através das comunicações acima mencionadas, durante a preparação das informações
financeiras trimestrais da Companhia para o período findo em 30 de setembro de 2017, a sua administração
identificou que a avaliação e/ou a classificação contábil de determinado investimento detido por sua
controlada indireta UEGA poderia ter constado de forma incorreta nos registros contábeis da Companhia.
Em decorrência disso, em conformidade com as melhores práticas de governança, a Administração da
Companhia contou com a assessoria de especialistas independentes, os quais, em conjunto com a
Administração da Companhia, realizaram investigação interna para avaliar a natureza, classificação e avaliação
desse investimento, a abrangência de eventuais impactos e as condições em que tal investimento foi efetuado.
Os trabalhos relacionados à investigação foram concluídos no mês de junho de 2018 e, diante dos resultados
apresentados, foi possível a publicação das Demonstrações Financeiras e do Relatório de 20-F (apresentado
junto à U.S. Securities and Exchange Comission, autoridade reguladora do mercado de capitais norteamericano), com parecer dos auditores independentes sem ressalva.
Em função dos resultados do processo de investigação, especificamente em relação aos investimentos
realizados por suas subsidiárias, foi verificado que o referido investimento ocorreu de forma restrita à UEGA.
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A Companhia reitera seu compromisso de observância de todas as normas e diretrizes de governança
corporativa aplicáveis, bem como continua adotando medidas para o constante aprimoramento de seus
controles internos, com o propósito de preservação de sua eficiência, integridade e ética.

Curitiba, 12 de julho de 2018.

Adriano Rudek Moura
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
ri@copel.com ou (41) 3222-2027

