Fato Relevante – 03/18
Demonstrações Financeiras de 2017
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), em atendimento ao
disposto na Instrução CVM nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em
complemento aos Comunicados ao Mercado nº 26/17 e 29/17, divulgados pela Companhia em 14 e 24 de
novembro de 2017, respectivamente, embora siga evoluindo nas avaliações necessárias sobre o valor e a
classificação contábil de determinado investimento realizado pela UEG Araucária, controlada indireta da
Companhia (“UEGA”), conforme já divulgado na Nota Explicativa nº 1 das Informações Trimestrais – ITR
referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2017, divulgado em 29 de novembro de 2017 (“ITR
3T17”), o detalhamento dessas avaliações estendeu o cronograma dos trabalhos e, consequentemente, ainda
não finalizou suas demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2017, pelo que não arquivará junto à
CVM, no prazo legal, o Relatório da Administração (“RA”) e as Demonstrações Financeiras (“DFs”) relativos ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
Conforme informado no ITR 3T17, a Companhia realizou a contratação de especialistas e procedeu a uma
investigação interna independente para avaliar o investimento efetuado pela UEGA, a qual segue em
andamento. A Administração da Companhia reitera acreditar que os impactos se restringem à UEGA, porém
com eventuais reflexos nas DFs consolidadas. Não obstante, até a conclusão dos trabalhos, não se pode
concluir sobre a necessidade de eventuais ajustes nas DFs.
Tendo em vista o exposto acima, a Companhia reapresentou hoje o seu Calendário de Eventos Corporativos,
contendo as novas datas previstas para (i) arquivamento das DFs e RA, (ii) realização da audioconferência
referente ao resultado de 2017, e (iii) realização da Assembleia Geral Ordinária, dentre outros eventos
relacionados. O Calendário de Eventos Corporativos pode ser acessado aqui.
A Copel seguirá envidando seus melhores esforços para finalizar os trabalhos de elaboração das DFs na maior
brevidade possível, corroborando o seu histórico de atendimento às normas acerca de informações periódicas
e eventuais.
Curitiba, 23 de março de 2018.
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