Comunicado ao Mercado – 18/18
Copel GeT arremata Lote J do Leilão Eletrobras
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),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Copel GeT arrematou, nesta data, o Lote J do
Leilão Eletrobras nº 01/2018, o qual compreende 75% da SPE Uirapuru Transmissora de Energia S.A.
O empreendimento, que já está em operação comercial e corresponde à LT Ivaiporã – Londrina, composta por
120 Km de linha de transmissão e uma RAP de R$ 32,4 milhões, propiciará iminente geração de caixa e foi
conquistado por R$ 105,0 milhões.

Subsidiária / SPE

Empreendimento

Local

km

RAP¹
(R$ milhões)

Vencimento da
Concessão

LT Ivaiporã - Londrina

PR

120

32,4

mar-35

Uirapuru Transmissora de Energia S.A
Copel GeT - 75%
Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência
Social - ELOS - 25%

¹ Conforme Resolução da Aneel nº 2408, de 28/06/2018. A RAP terá redução de 50% a partir de julho de 2021.

A linha de transmissão, que atravessa 10 municípios paranaenses (Manoel Ribas, Ariranha do Ivaí, Ivaiporã,
Grandes Rios, Cruzmaltina, Faxinal, Marilândia do Sul, Califórnia, Apucarana e Londrina), está localizada
próxima de outros empreendimentos pertencentes à Copel GeT, o que gerará sinergia na utilização dos
recursos para operação e manutenção, proporcionando diluição de custos operacionais para o grupo. Além
disso, Companhia também pretende reduzir os custos administrativos com a absorção da gestão do ativo na
estrutura já existente no grupo Copel.
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O resultado do Leilão ainda pode ser alterado, pois o Edital prevê o direito de preferência dos acionistas que já
têm participação no ativo. Assim, a Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social - ELOS poderá
adquirir a participação da Eletrosul nas mesmas condições ofertadas pela Copel no certame ou poderá vender
sua participação (tag along) de 25% no empreendimento.

Curitiba, 27 de setembro de 2018.
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