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COMUNICADO AO MERCADO
A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite e
distribui energia no Estado do Paraná, com suas ações listadas na BM&FBOVESPA
(CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELP) e na LATIBEX (XCOP), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral, que no período de 01 de agosto de 2012 a 18 de
dezembro de 2012, foram convertidas, a pedido de acionistas, 2.196 ( duas mil e
cento e noventa e seis ) ações preferenciais nominativas classe A (PNA) em ações
preferenciais nominativas classe B (PNB), de acordo com a prerrogativa prevista no
Estatuto Social da Companhia em seu § 1º do artigo 7º.
Desta forma, o art. 4º do Estatuto Social da Companhia, passará a ser registrado com
a seguinte redação:
“Art. 4º - O capital social integralizado é de R$ 6.910.000.000,00 (seis
bilhões, novecentos e dez milhões de reais), representado por 273.655.375
(duzentos e setenta e três milhões , seiscentos e cinquenta e cinco mil e
trezentas e setenta e cinco) ações, sem valor nominal, sendo 145.031.080
(cento e quarenta e cinco milhões, trinta e um mil e oitenta) ações ordinárias
e 128.624.295 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e quatro mil,
duzentas e noventa e cinco) ações preferenciais e, destas, 381.793 (trezentas
e oitenta e uma mil, setecentas e noventa e três) são ações classe “A” e
128.242.502 (cento e vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e dois mil,
quinhentas e duas) são ações classe “B”.”
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