Copel Geração e Transmissão S.A.
Fato Relevante – 04/19
Transferência das ações da SPE Uirapuru Transmissora de Energia
A Copel Geração e Transmissão S.A., inscrita no CNPJ: 04.370.282/0001-70 e NIRE: 41300019240, subsidiária
integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, comunica que, na data de hoje, ocorreu a transferência
da totalidade das ações que a Eletrobras detinha na SPE Uirapuru Transmissora de Energia S.A. para a Copel
Geração e Transmissão S.A. (Copel GeT), correspondente a 75% do capital social do empreendimento,
negociado no Leilão Eletrobras nº 01/2018, conforme Fato Relevante 04/2019 em anexo, arquivado em 25 de
junho de 2019 na Comissão de Valores Mobiliários – CVM por sua controladora.

Curitiba, 25 de junho de 2019.

Adriano Rudek de Moura
Diretor de Finanças

Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
ri@copel.com ou (41) 3331-4011

Copel Geração e Transmissão S.A.
ANEXO: Fato Relevante – 04/19

Transferência das ações da SPE Uirapuru Transmissora de Energia
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), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao Comunicado RI 18/18 divulgado em 27 de setembro de
2018, que, na data de hoje, ocorreu a transferência da totalidade das ações que a Eletrobras detinha na SPE
Uirapuru Transmissora de Energia S.A. para a Copel Geração e Transmissão S.A. (Copel GeT), correspondente a
75% do capital social do empreendimento, negociado no Leilão Eletrobras nº 01/2018.
A Copel GeT pagou à Eletrobras o valor de aproximadamente R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), já
corrigido até 25 de junho de 2019.
Além disso, está previsto para ocorrer no dia 28 de junho de 2019 a transferência da totalidade das ações
pertencentes à Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social – ELOS, a qual exerceu seu direito de tag
along, concluindo, dessa forma, a aquisição de 100% do empreendimento por parte da Copel GeT.
O empreendimento, que já está em operação comercial e corresponde à LT Ivaiporã – Londrina, é composto
por 120 Km de linha de transmissão e uma RAP de R$ 32,4 milhões.
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¹ Conforme Resolução da Aneel nº 2408, de 28/06/2018. A RAP terá redução de 50% a partir de julho de 2021.

A linha de transmissão, que atravessa 10 municípios paranaenses (Manoel Ribas, Ariranha do Ivaí, Ivaiporã,
Grandes Rios, Cruzmaltina, Faxinal, Marilândia do Sul, Califórnia, Apucarana e Londrina), está localizada
próxima de outros empreendimentos pertencentes à Copel GeT, o que gerará sinergia na utilização dos
recursos para operação e manutenção, proporcionando diluição de custos operacionais para o grupo.

Curitiba, 25 de junho 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

