Comunicado ao mercado – 29/21

Compagas
A Companhia Paranaense de Energia – COPEL (“Companhia”), empresa que gera, transmite, distribui e
comercializa energia, com ações listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (CPLE3, CPLE5, CPLE6, CPLE11), na NYSE
(ELP) e na LATIBEX (XCOP, XCOPO, XCOPU), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu no
dia 29 de julho de 2021, da Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) e Petrobras Gás S.A. (“Gaspetro”), carta
referente a oportunidade de exercício do direito de preferência na aquisição da totalidade das ações de emissão
da Companhia Paranaense de Gás (“Compagas”) de titularidade da Gaspetro, conforme previsto no Acordo de
Acionistas da Compagas.
A Compagas é a concessionária responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Estado do Paraná,
tendo como acionistas a Copel, com 51% das ações, a Gaspetro, com 24,5%, e a Mitsui Gás e Energia do Brasil
Ltda. (“Mitsui”), com 24,5%.
Nesse contexto, a oportunidade de exercer o direito de preferência decorre da celebração do Contrato de
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, firmado entre a Petrobras, na qualidade de vendedora, e Compass
Gás e Energia S.A. (“Compass”), na qualidade de compradora, por meio do qual a Petrobras, se comprometeu a
alienar 51% do capital da Gaspetro (“Ações”) à Compass.
A Copel avaliará a oportunidade dentro do prazo estabelecido de 30 (trinta) dias para manifestação,
considerando, entre outros, a precificação do ativo, e seu objetivo estratégico de manter o foco no seu core
business, o que pode envolver o desinvestimento na Compagas, conforme já manifestado pela Companhia em
outras oportunidades, como na apresentação para o evento APIMEC, em 28 de agosto de 2019, disponível no
sistema Empresas.NET, na categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Apresentações a analistas/agentes do
mercado”, assunto “Apresentação APIMEC 2019”e no comunicado ao mercado 21/19, disponível no sistema
Empresas.NET, na categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Outros Comunicados Não Considerados Fatos
Relevantes”.
A Companhia também informa que encontra-se em aberto a Consulta Pública para colher contribuições para o
aperfeiçoamento do Plano Estadual do Gás e da proposta de prorrogação da concessão dos serviços de
distribuição de gás canalizado no Estado do Paraná.
Conforme Edital de Convocação de Consulta Pública 001/2021, os documentos foram disponibilizados a todos os
interessados no sítio eletrônico www.planejamento.pr.gov.br, até 22 de agosto de 2021. Ainda, será realizada
Audiência Pública para debater a proposta em data a ser definida, a qual será divulgada posteriormente por
edital específico.
Curitiba, 30 de julho de 2021.
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