Comunicado ao Mercado – 03/19
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
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), vem prestar
esclarecimentos acerca de notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 17 de janeiro de 2019, sob o título
“Paraná descarta privatizar Copel”, solicitados por meio do Ofício 31/2019-SAE, enviado em 17 de janeiro de
2019 pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, o qual segue abaixo transcrito.
____________________________________________________
17 de janeiro de 2019
31/2019-SAE
Companhia Paranaense de Energia - COPEL
At. Sr. Adriano Rudek de Moura
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 17/01/2019, sob o título “Paraná descarta privatizar
Copel”, consta, entre outras informações, que a companhia:
1. Vê perspectiva de aumento de receita ao redor de R$ 450 milhões em 2019, com a conclusão de obras
em atraso;
2. Com o último programa de demissão voluntária (PDV), terá economia de R$ 200 milhões em 2019.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 18/01/2019, com a sua confirmação ou não, bem
como outras informações consideradas importantes.
________________________________________________
Em resposta, a Copel esclarece que a perspectiva de receita, citada na entrevista, em relação aos
empreendimento Colíder, Baixo Iguaçu e Cutia foram comunicadas com base nas informações constantes em
documentos devidamente arquivados no site da CVM. As tabelas publicadas nas páginas 43 e 46 do pressrelease arquivado em 08 de novembro de 2018 na CVM, disponibilizam o preço e a quantidade de energia
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vendida, podendo-se, dessa maneira, obter a receita esperada. Na tabela a seguir demonstra-se, com
fundamento nos dados das tabelas citadas, a origem da informação:
Energia Vendida
(MW)¹
(A)

Empreendimento

Preço (R$) Número de horas em 1 ano
(B)
(C)

Receita Anual
(R$ mil)
(= A x B x C)

UHE Colíder

125,0

168,87

8.760

184.913

Baixo Iguaçu

51,4

175,74

8.760

79.114

Cutia

71,4

182,54

8.760

114.172

Bento Miguel

58,1

172,75

8.760

87.922

Receita Total Aproximada

466.121

No tocante ao questionamento do item 2, a Copel esclarece que o valor informado de economia com o PDV
também está disponível no site da CVM nos press releases referentes ao quarto trimestre de 2017 e primeiro
trimestre de 2018, arquivados em 14 de junho e 15 de maio de 2018, respectivamente. Sendo, R$ 40,4 milhões
referente aos desligamentos de funcionários em 2017 (página 16 do press release 4T17) e R$ 161,7 milhões
referente aos desligamento de funcionários em 2018 (página 3 do press release 1T18), totalizando, portanto,
R$ 202,1 milhões de economia.
Ressaltamos, ainda, que tais informações também foram abordadas nas teleconferências de resultados
realizadas em 2018, disponíveis no site de relações com investidores da Companhia (link).
Por fim, a Companhia informa que os valores acima não constituem projeções ou estimativas, sendo, tão
somente, consequência de fatos já divulgados ao mercado.

Curitiba, 18 de janeiro de 2019.

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) 3331-4011

