Copel Geração e Transmissão S.A.
Comunicado ao Mercado – 01/19
6ª emissão de Debêntures da Copel GeT
A Copel Geração e Transmissão S.A., sociedade por ações de capital aberto, com registro de companhia aberta
perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), categoria B, inscrita no CNPJ: 04.370.282/0001-70 e NIRE:
41300019240, subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, comunica que foi encerrada a
oferta pública de distribuição, com esforços restritos, de sua 6a (sexta) emissão de debêntures simples, no
montante total de R$ 1,0 bilhão, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional
fidejussória, em duas séries, sendo a 1a série, com prazo de 5 anos, no valor de R$ 800,0 milhões e pagando juros
remuneratórios de 109% do CDI, e a 2a série, com prazo de 6 anos, no valor de R$ 200,0 milhões e pagando
atualização monetária pelo IPCA acrescida de juros remuneratórios de 3,90% ao ano, nos termos da Instrução da
CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.
Essa é a primeira emissão da Copel Geração e Transmissão após a obtenção de seu registro de emissor na
Categoria B. Os recursos da 1ª série serão destinados ao resgate total da 5a (quinta) emissão de notas
promissórias comerciais e à recomposição do caixa após realização do pagamento parcial da 2a (segunda) parcela
de amortização do saldo do valor nominal unitário das debêntures da 2a emissão de debêntures da Companhia,
enquanto que os recursos da 2ª série serão destinados ao reembolso dos gastos e despesas, investimentos ou
dívidas no âmbito dos projetos das usinas hidrelétricas de Colíder e Baixo Iguaçu.

Curitiba, 13 de agosto 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

