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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), em
atendimento ao Art. 12 da Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que
recebeu do acionista “Allianz Global Investors Managed Accounts LLC”, informação de que em 15 de outubro de 2012,
adquiriu 6.639.807 ações preferenciais classe B (PNB), passando a deter 5,1776% do total de ações PNB de emissão da
COPEL, conforme comunicado abaixo.

Curitiba, 22 de outubro de 2012

Ricardo Portugal Alves
Diretor de Finanças, Relações com Investidores e
de Controle de Participações

Dallas, Texas, October 15, 2012.

Dallas, Texas, 15 de Outubro de 2012.

Companhia Paranaense de Energia
Attn.: Investors’ Relationship Officer
Rua Coronel Dulcídio, 800 – 2º andar
CEP 80420-170
Curitiba - Paraná - Brasil

Companhia Paranaense de Energia
At.: Diretoria de Relações com Investidores,
Rua Coronel Dulcídio, 800 – 2º andar
CEP 80420-170
Curitiba - Paraná - Brasil

Ref: Disclosure
of
ownership
interest
in
Paranaense de Energia

Ref.: Divulgação
de
participação
acionária
relevante
na
Companhia
Paranaense de Energia

significant
Companhia

Dear Sirs,

Prezados Senhores,

NFJ Investment Group LLC, an entity duly
incorporated under the laws of Delaware, in its
capacity as investment manager with clients
outside of Brazil and filing on an aggregate level
with its affiliate company Allianz Global
Investors Managed Accounts LLC, an
entity duly incorporated under the laws of
Delaware (jointly referred to as “AGI”), in
compliance with the Article 12 of the CVM
Instruction No. 358, dated January 3, 2002, as
amended (“CVM Instruction 358”), hereby
informs that the portfolio of clients under its
administration have acquired, through certain
transactions on stock exchanges, directly or
through American Depositary Receipts – ADRs,
ownership interest of 5.1776% of all preferred
class B shares issued by Companhia
Paranaense de Energia (“Company”), which
corresponds to, currently, 6,639,807 preferred
class B shares issued by the Company.

NFJ Investment Group LLC, uma entidade
devidamente constituída sob as leis de Delaware,
na qualidade de administradora de carteiras de
clientes fora do Brasil e realizando a comunicação
de maneira agregada com sua afiliada Allianz
Global Investors Managed Accounts LLC,
uma entidade devidamente constituída sob as leis
de Delaware (conjuntamente “AGI”), em
cumprimento ao que estabelece o artigo 12 da
Instrução CVM nº 358, de 3.1.2002, conforme
alterada (“Instrução CVM 358/02”), vem à
presença de V.Sa. informar que carteiras de
clientes sob sua administração adquiriram
participação, em operações realizadas em bolsa de
valores, diretamente ou através de American
Depositary Receipts – ADRs, de 5,1776% do total
de ações preferenciais classe B de emissão da
Companhia
Paranaense
de
Energia
(“Companhia”), correspondente, atualmente, a
6.639.807 ações preferenciais classe B emitidas
pela Companhia.

This is a minority investment that does not
involve a change in the composition of corporate
control or a change in the management
structure of the Company. Currently, AGI does
not intend to purchase any additional
Company’s ADR shares for its clients’ accounts
with the intent to acquire or modify the control

Trata-se de um investimento minoritário que não
altera a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia. Atualmente, AGI
não pretende adquirir, em nome de seus clientes,
quaisquer ações ADRs adicionais de emissão da
Companhia com a intenção de alterar ou adquirir o
controle da Companhia. Nenhuma coligada ou
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of the Company. None of the affiliates of AGI,
acting jointly or representing the same interest,
hold any interest in the Company. There are no
convertible debentures already held, directly or
indirectly, by AGI or related person, acting
jointly or representing the same interest, nor
any agreement or contract regulating voting
rights or the purchase and sale of securities
issued by the Company, to which AGI or any
related person, acting jointly or representing the
same interest, is a party.

subsidiária da AGI, agindo em conjunto ou
representando um mesmo interesse, detêm valores
mobiliários de emissão da Companhia. Não há
debêntures conversíveis em ações detidas, direta ou
indiretamente, pela AGI ou pessoa a ela ligada,
agindo em conjunto ou representando o mesmo
interesse, nem qualquer acordo ou contrato
regulando o exercício do direito de voto ou a
compra e venda de valores mobiliários de emissão
da Companhia em que AGI ou pessoa a ela ligada,
agindo em conjunto ou representando o mesmo
interesse, seja parte.

Please do not hesitate to contact us should you
need any further clarifications. For any matters
relating to this letter, please contact our
attorneys in Brazil, Mr. Fernando J. Prado
Ferreira (phone: (55 11) 3247-8583; e-mail:
fpradoferreira@pn.com.br) or Mr. Antonio
Augusto S. Bruni (phone: (55 11) 3247-6041; email: abruni@pn.com.br).

Permanecemos à disposição de V.Sas. para
quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários, e solicitamos que os contatos de
V.Sas. com relação à presente correspondência,
sejam feitos por meio de nossos advogados no
Brasil, Sr. Fernando J. Prado Ferreira (fone:
(55 11)
3247-8583;
e-mail:
fpradoferreira@pn.com.br)
ou
Sr.
Antonio
Augusto S. Bruni (fone: (55 11) 3247-6041; e-mail:
abruni@pn.com.br).

Very truly yours,

Atenciosamente,
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