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COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CNPJ nº 76.483.817/0001-20
COMPANHIA ABERTA
Registro na CVM nº 1431-1

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia oito de abril de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, na sede da Companhia, na
Rua Coronel Dulcídio, 800 - 10º andar, Curitiba - PR, reuniram-se os membros do
Conselho de Administração - CAD que ao final assinam. A Sra. Denise Teixeira Gomes
secretariou a reunião e ficou responsável pela assinatura da versão a ser encaminhada à
Junta Comercial do Paraná. A reunião foi convocada para tratar do seguinte assunto
constante na convocação desta reunião: 1. Abertura do capital da Copel Geração e
Transmissão S.A. na categoria "B". Sobre o único assunto da pauta, o Sr. Adriano Rudek
de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, informou que, em
conformidade ao deliberado pela Diretoria Executiva da Copel (Holding), a
Superintendência de Mercado de Capitais - SMC realizou estudos para analisar a
viabilidade de abertura do capital da Copel Geração e Transmissão S.A. - Copel GeT, na
categoria “B”. Registrou que os estudos demonstraram ser viável e vantajosa a abertura de
capital da Copel GeT neste momento, de acordo com informações constantes no Sumário
Executivo apresentado aos Conselheiros e que fica sob a guarda reservada da Secretaria
de Governança Societária da Companhia. Explicou que para habilitação da Copel GeT ao
registro de Companhia Aberta categoria “B”, há necessidade, entre outras providências, de
se fazer ajustes em seu Estatuto Social, especialmente a alteração de capital fechado para
aberto e a introdução de uma Diretoria de Relações com Investidores, conforme exige a
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Diante do exposto, e
considerando (i) o atual cenário econômico e de mercado de capitais; (ii) os pontos
relevantes identificados nas normativas que tratam da emissão e distribuição de valores
mobiliários no mercado de capitais brasileiro; (iii) a necessidade de captação de recursos
financeiros nos próximos anos para suportar o plano de investimentos da Companhia e a
rolagem de dívida; (iv) a perspectiva de ampliar a base de investidores; e (v) a
possibilidade de diminuir o custo com captação, o Conselho de Administração, após
apreciar os atos societários no âmbito da Copel Geração e Transmissão S.A., 298ª
Reunião de Diretoria, de 21.03.2019, e 137ª Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração, de 22.03.2019 e, ainda, em conformidade com a recomendação favorável
da Diretoria Executiva da Copel (Holding), emitida em sua 2248ª Reunião, de 04.04.2019,
deliberou, por unanimidade: a) aprovar a abertura do capital da Copel Geração e
Transmissão S.A. na categoria “B”, nos termos da Instrução CVM nº 480/09; b) aprovar a
proposta para transformação da Diretoria de Finanças daquela Subsidiária em Diretoria de
Finanças e de Relações com Investidores, nos mesmos moldes da Diretoria de Finanças e
de Relações com Investidores da Copel (Holding), registrando que o Sr. Adriano Rudek de
Moura se mantém como Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, passando a
responder pelas novas atribuições da Diretoria daquela Subsidiária Integral, após
aprovados os devidos ajustes em seu Estatuto Social, atendidos os requisitos da Agência
Nacional de Energia Elétrica - Aneel para esse tipo de alteração estatutária, bem como dos
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demais dispositivos regulamentares atinentes ao tema; e c) encaminhar o assunto ao
Conselho Fiscal da Copel Geração e Transmissão S.A. para manifestação daquele
Colegiado antes da submissão do assunto à Assembleia Geral de Acionistas da Copel
GeT. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. ---------------------------------------------------------

MAURICIO SCHULMAN
Presidente

DANIEL PIMENTEL SLAVIERO
Secretário Executivo

ADRIANA ANGELA ANTONIOLLI

LEILA ABRAHAM LORIA

MARCO ANTÔNIO BARBOSA CÂNDIDO

OLGA STANKEVICIUS COLPO

SERGIO ABU JAMRA MISAEL

DENISE TEIXEIRA GOMES
Secretária

