Fato Relevante – 02/18
Contratação de Formador de 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), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que contratou a BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
com sede na cidade de São Paulo à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 3.477, 14º andar, parte, CEP 04538-133,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.815.158/0001-22, para exercer a função de Formador de Mercado de suas
ações ordinárias (CPLE3) e preferenciais (CPLE6) no âmbito da Brasil, Bolsa, Balcão – B3, conforme Instrução
CVM nº 384/2003, Regulamento do Formador de Mercado da B3, Regulamento de Operações da B3 e demais
normas e regulamentos aplicáveis.
O contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado celebrado entre a Companhia e a BTG Pactual
tem como objetivo fomentar a liquidez das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia e
vigorará pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua celebração, podendo ser renovado por iguais
períodos em caso de não haver manifestação contrária das partes, com duração máxima de 60 meses. O
referido Contrato pode ainda ser resilido e/ou rescindido a qualquer tempo e sem qualquer ônus por qualquer
das partes, mediante comunicação escrita enviada à outra parte com, no mínimo, 30 (trinta) dias de
antecedência da data de resilição e/ou rescisão.
A Companhia informa que 19.836.142 (dezenove milhões, oitocentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e
duas) ações ordinárias e 100.964.905 (cem milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinco)
ações preferenciais de sua emissão encontram-se em circulação no mercado e que não celebrou qualquer
contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da
Companhia com o Formador de Mercado.
O Formador de Mercado iniciará as suas atividades a partir de 16 de março de 2018.

Curitiba, 15 de março 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

