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COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CNPJ nº 76.483.817/0001-20
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
Registro CVM nº 1431-1
Registro SEC (CUSIP) 20441B308 – Ordinárias
Registro SEC (CUSIP) 20441B407 – Preferenciais “B”
Registro LATIBEX 29922 – Preferenciais “B”

AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia Paranaense de Energia - COPEL, comunica que recebeu da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A, conforme carta em
anexo, a solicitação de substituição dos membros indicados inicialmente por este acionista para compor o Conselho de
Administração. Com estas novas indicações, os votos para os candidatos Sandra Maria Guerra de Azevedo e Sergio
Eduardo Weguelin Vieira, constantes no Boletim de Voto a Distância para a 62º Assembleia Geral Ordinária, a ser
realizada em 28.04.2017, tornam-se sem efeito.
Os novos candidatos ao Conselho de Administração, indicados pelo BNDESPAR, são:
CANDIDATO

ACIONISTA RESPONSÁVEL PELA INDICAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

NOME

CPF/CNPJ

DETENTOR DE AÇÕES

LEILA ABRAHAM LORIA

375.862.707-91

00.383.281/0001-09

OLGA STANKEVICIUS COLPO

216.118.408-30

BNDES PARTICIPACOES S A
BNDESPAR

ORDINÁRIAS E
PREFERENCIAIS

As informações dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência aos candidatos indicados pelo BNDESPAR constam
no Anexo II.
A Companhia deixa claro, porém, que não se responsabiliza pelas informações prestadas pelo acionista.

Curitiba, 26 de abril de 2017

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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ANEXO I
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ANEXO II
a. Nome

b. Data de nascimento

LEILA ABRAHAM LORIA

26.01.1954

f. Data de eleição

g. Data da posse

c. Profissão
Administradora de empresas

d. CPF ou nº passaporte

e. Cargo eletivo ocupado

375.862.707-91

h. Prazo do mandato

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor

Abr 2017 a Abr 2019

Nã o pos s ui outro ca rgo/função

Cons el hei ro de
Admi ni s tra çã o
j. Se foi eleito pelo
controlador ou não

k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência
Si m, nos termos da regra 10A-3 do Securi ti es Excha nge Act
l. Número de mandatos consecutivos

Obs erva çã o:

0 (zero)

Es tá no pri mei ro ma nda to - Ma nda to 2017/2019

m. informações sobre:
i . pri nci pa i s experi ênci a s profi s s i ona i s dura nte os úl ti mos 5
a nos , i ndi ca ndo: nome e s etor de a ti vi da de da empres a ,
ca rgo e s e a empres a i ntegra (i ) o grupo econômi co do
emi s s or ou (i i ) é control a da por aci oni s ta do emi s s or que
detenha pa rti ci pa çã o, di reta ou i ndi reta , i gua l ou s uperi or a
5% de uma mes ma cl a s s e ou es péci e de va l or mobi l i á ri o do
emi s s or

Cons ul tora /Cons el hei ra - LED CONSULTORES - (04/2016 a té hoje);
Di retora Executi va do grupo Tel efoni ca no Bra s i l - TELEFONICA VIVO – (04/2010 a 04/2015);
Cons el hei ra de Admi ni s tra çã o da Tel efoni ca Vi vo;
Pres i dente e Di retora Gera l - TVA (Grupo Abri l ) – (07/1999 a 03/2010);
Cons el hei ra de Admi ni s tra çã o da Ca nbra ;
Cons el hei ra: da Teveca p, do Cons el ho Cons ul ti vo do Cos tã o do Sa nti nho Res ort e da INPLAC Indús tri a de Pl á s ti co; do Cons el ho da
i i . i ndi ca çã o de todos os ca rgos de admi ni s tra çã o que
Funda çã o Tel efoni ca ; e do Cons el ho da Es col a de Negóci os da UFRJ (COPPEAD).
ocupe em outra s s oci eda des ou orga ni za ções do tercei ro
s etor
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
i . qua l quer condena ção cri mi na l

Nã o há qual quer condena çã o

i i . qua l quer condena çã o em proces s o a dmi ni s tra ti vo da CVM e a s pena s a pl i ca da s

Nã o há qual quer condena çã o

i i i . qua l quer condena çã o tra ns i ta da em jul ga do, na es fera judi ci a l ou a dmi ni s tra ti va , que o tenha s us pendi do ou
i na bi l i ta do pa ra a prá ti ca de uma a ti vi da de profi s s i ona l ou comerci a l qua l quer

Nã o há qual quer condena çã o
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no
último exercício, informar, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período,
que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não atuou como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal da Copel, coligadas, controladas ou
subsidiárias, no último exercício
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não participou de comitês da Copel, coligadas, controladas ou subsidiárias, no último exercício
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em
formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que
tenham ocorrido após a posse no cargo
Não se aplica
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do
emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
Não goza de relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau entre:
(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais,
entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou
indiretamente, a totalidade do capital social
b. controlador direto ou indireto do emissor
As informações enviadas pelos candidatos aos Conselhos de Administração e Fiscal, de acordo com o disposto no artigo 10,
inciso I, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“IN CVM 481”) (apresentadas na forma dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência)
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas
de alguma dessas pessoas
Não se aplica
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a. Nome

b. Data de nascimento

c. Profissão

d. CPF ou nº passaporte

e. Cargo eletivo ocupado

Olga Sta nkevici us Col po

26.05.1952

Psicóloga

216.118.408-30

f. Data de eleição

g. Data da posse

h. Prazo do mandato

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor

Abr 2017 a Abr 2019

Não pos s ui outro ca rgo/funçã o

Cons el heiro de
Admini s tra çã o
j. Se foi eleito pelo
controlador ou não

k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência
Sim, nos termos da regra 10A-3 do Securiti es Excha nge Act
l. Número de mandatos consecutivos

Obs erva çã o:

0 (zero)

Es tá no pri meiro ma nda to - Ma nda to 2017/2019

m. informações sobre:
i . pri ncipa i s experi ênci as profi s s i ona is durante os últi mos 5
a nos , i ndi ca ndo: nome e s etor de a ti vi da de da empres a ,
ca rgo e s e a empres a i ntegra (i) o grupo econômi co do
emi s s or ou (i i ) é controla da por a ci oni s ta do emis s or que
detenha pa rti cipa çã o, direta ou i ndi reta , igua l ou s uperior a
5% de uma mes ma cl a s s e ou es pécie de va l or mobi li á ri o do
emi s s or

Sócia em Cons ultoria na PwC;
Pres i dente de Empres a na PMV;
Cons el heira da BMG S.A. e World Chil dhood Founda tion;
Atuou como Cons ul tora e Cons el heira , a poi a ndo cons el hos e empres a s a impla nta r modelos ma i s robus tos de governa nça
empres a ri a l e fa mi l i ar e novos s is tema s de ges tã o de negócios .;
Como cons ul tora , a tuou como a gente de muda nça e de tra ns forma çã o orga nizaciona l , com s ól ida experi ência em modela gem,
i mpl a nta çã o e monitoramento de novos s is temas de governa nça e ges tã o de negóci os .
Por ma is de dez a nos l iderou prá ti ca de cons ultoria na Améri ca do Sul e Central , na li nha de negócios Orga ni za tion, Peopl e &
i i . indi ca çã o de todos os ca rgos de a dmini s tra çã o que Cha nge Ma na gement, Performa nce Improvement a nd Fa mil y Bus ines s .
ocupe em outra s s oci eda des ou orga ni za ções do tercei ro
s etor
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
i . qua l quer condena çã o cri mina l

Nã o há qua lquer condena çã o

i i. qua lquer condena çã o em proces s o a dmi nis tra tivo da CVM e a s pena s a pli ca da s

Nã o há qua lquer condena çã o

i ii . qua l quer condena çã o tra ns i ta da em jul ga do, na es fera judici a l ou a dmi nis tra ti va , que o tenha s us pendido ou
i na bi l ita do pa ra a prá ti ca de uma a ti vi dade profis s i ona l ou comerci al qua l quer

Nã o há qua lquer condena çã o
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no
último exercício, informar, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período,
que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não atuou como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal da Copel, coligadas, controladas ou
subsidiárias, no último exercício
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não participou de comitês da Copel, coligadas, controladas ou subsidiárias, no último exercício
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em
formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que
tenham ocorrido após a posse no cargo
Não se aplica
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do
emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
Não goza de relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau entre:
(i)
administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais,
entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou
indiretamente, a totalidade do capital social
b. controlador direto ou indireto do emissor
As informações enviadas pelos candidatos aos Conselhos de Administração e Fiscal, de acordo com o disposto no artigo 10,
inciso I, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“IN CVM 481”) (apresentadas na forma dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência)
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas
de alguma dessas pessoas
Não se aplica
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