Comunicado ao Mercado – 27/17
Adesão ao Programa de Units da Sanepar
A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia,
com ações listadas na Brasil, Bolsa, Balcão – B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX
(XCOP), comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que apresentou, hoje, a solicitação de conversão de
ações e de adesão ao Programa de Units da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.
A Copel Holding, detentora de 36.343.267 (trinta e seis milhões, trezentos e quarenta e três mil, duzentos e
sessenta e sete) ações preferenciais de emissão da SANEPAR, solicitou conversão de 7.268.655 (sete milhões,
duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco) ações preferenciais em ações ordinárias e a
formação de 7.268.653 (sete milhões, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três) Units.
Já a Copel Comercialização, detentora de 7.956.306 (sete milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos
e seis) ações ordinárias da SANEPAR, solicitou a conversão de 6.365.044 (seis milhões, trezentos e sessenta e
cinco mil e quarenta e quatro) de ações ordinárias em ações preferenciais e a formação de 1.591.261 (um
milhão, quinhentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e uma) Units.
Os quadros abaixo sintetizam a operação em questão.
Acionista

ON

Copel Holding S.A.

PN
-

Posição Atual Copel Comercialização S.A

36.343.267

7.956.306

Total

7.956.306
Acionista

36.343.267

7,2%

7.956.306

1,6%

44.299.573

8,8%

36.343.267
ON

Copel Holding S.A.
Posição Após
Copel Comercialização S.A
a Conversão
Total

Participação no Total
das Ações da Sanepar

TOTAL

PN

TOTAL

7.268.655

29.074.612

36.343.267

1.591.262

6.365.044

7.956.306

8.859.917

35.439.656

44.299.573

Acionista
Copel Holding S.A.

Posição Após
a Formação Copel Comercialização S.A
das Units
Total

Units
7.268.653
1.591.261
8.859.914

Cada Unit corresponde a 1 ação ON e 4 ações PN.

Em 30 de junho de 2017 a Companhia possuía R$ 469,5 milhões registrados em seu ativo, na conta “outros
investimentos temporários” relacionados à participação da Copel no capital da SANEPAR.
Curitiba, 17 de novembro de 2017.
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

