Transação com Partes Relacionadas – 02/18
Comunicado sobre Transação com Partes Relacionadas
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), com base
nas disposições da Instrução CVM 480, de 07 de dezembro de 2009, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral a seguinte transação entre partes relacionadas, celebrada em 10 de outubro de 2018:

Nome das Partes Relacionadas

Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. e Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES.

Relação com a Companhia

A Cutia Empreendimentos Eólicos S.A., pessoa
jurídica de direito privado, instituída sob a forma de
sociedade anônima, tendo por única sócia a Copel
Geração e Transmissão S.A., subsidiária integral da
Companhia Paranaense de Energia – COPEL, que tem
entre seus sócios relevantes o BNDES Participações
S.A. – BNDESPAR, cujo controlador é o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES.

Data da Transação

10 de outubro de 2018.

Objeto do Contrato

Contrato de Financiamento firmado entre o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES e a Cutia Empreendimentos Eólicos S.A., com
a interveniência dos parques eólicos da Cutia
Empreendimentos, da Copel Geração e Transmissão
S.A. e Companhia Paranaense de Energia – COPEL.
Valor total do financiamento R$ 619.405.000,00.

Principais Termos e Condições

Remunerado pela variação da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP, acrescida de 2,04% a.a.
Amortização em 192 parcelas mensais e sucessivas,
com 1º vencimento em 15/07/2019 e último em
15/07/2035.

Informações sobre a eventual participação da
contraparte, de seus sócios ou administradores no
processo de decisão da Companhia acerca da
transação ou de negociação da transação como
representantes da Companhia, descrevendo essas
participações

Foram desenvolvidas tratativas técnicas entre o
BNDES e Cutia Empreendimentos, respeitando
parâmetros e critérios técnicos e financeiros,
estabelecidos nos Editais dos Leilões de Energia
promovidos pela ANEEL, pelo banco de fomento
para o apoio financeiro na implantação de projetos
de infraestrutura.

Transação com Partes Relacionadas
A celebração do contrato foi aprovada em Reunião
do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 12 de setembro de 2018.
Objetivando a melhor rentabilização para seus
projetos e em linha com as políticas internas, a
Companhia realiza cotações e busca as melhores
condições de financiamento ofertadas pelas
instituições financeiras.
O BNDES é um dos maiores bancos de
desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal
instrumento do Governo Federal para o
financiamento de longo prazo e investimento em
todos os segmentos da economia brasileira.
Justificativa pormenorizada das razões pelas quais a
administração do emissor considera que a transação
observou condições comutativas ou prevê
pagamento compensatório adequado:

Por ser uma empresa pública e não um banco
comercial, o BNDES incentiva a inovação e
desenvolvimento. Ele oferece financiamento em
infraestrutura e disponibiliza suas condições
previamente
à
realização
dos
certames,
independente, portanto, do vencedor, o que por si já
demonstra a comutatividade da operação.
Dessa forma, levando em conta o atendimento aos
critérios e premissas estabelecidas nos Editais de
Leilões que a Cutia participou, a administração da
Companhia considera que a transação observou
condições comutativas e prevê pagamento
compensatório adequado, haja vista que o BNDES
ofereceu os mesmos critérios ofertados aos demais
agentes do mercado para a realização da operação.
Curitiba, 26 de outubro de 2018.

Adriano Rudek de 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

