Fato Relevante – 13/21

Recebimento de R$ 2,5 bilhões pela Conclusão do
Desinvestimento da Copel Telecom
A Companhia Paranaense de Energia – Copel (“Copel” ou “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), em sequência aos Fatos Relevantes
11/20 e 02/21, divulgados em 09/11/2020 e 14/01/2021 respectivamente, e ao Comunicado 25/21 de
09/07/2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi concluído, nesta data, o
desinvestimento de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Copel Telecomunicações ("Copel
Telecom"), de titularidade da Companhia, para a Bordeaux Participações S.A. (“Bordeaux”) —veículo de
aquisição constituído pelo Bordeaux Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
(“Bordeaux FIP”) em cumprimento à legislação aplicável—, após cumpridas todas as condições previstas
no Edital do procedimento licitatório Leilão DDN nº 01/2020 (“Leilão”) e no respectivo Contrato de
Compra e Venda de Ações (CCVA).
O Leilão foi realizado no dia 09 de novembro de 2020, e o Bordeaux FIP foi declarado vencedor do
certame após apresentar a maior oferta, no valor de R$ 2.395.000.000,00. A oferta vencedora
representou um ágio de 70,94% em relação ao valor mínimo de arrematação, de R$ 1.401.090.300,00.
O valor final da operação, atualizado pela taxa SELIC até esta data, totalizou R$ 2.506.837.507,29 e já
foi transferido integralmente para a Copel. Esse montante reforçará o caixa da Companhia e será
destinado, entre outros, a investimentos sustentáveis nos negócios de energia. O reconhecimento
contábil desta transação ocorrerá no terceiro trimestre de 2021, com efeito positivo de,
aproximadamente, R$ 1,2 bilhão no resultado líquido do exercício.
A conclusão desta operação representa mais um avanço importante na nossa estratégia com foco no
core business de energia, aliado ao aprimoramento contínuo da eficiência operacional e aos mais
elevados padrões de Governança Corporativa, agregando valor aos seus acionistas e à sociedade,
fortalecendo os pilares para a perenidade dos negócios.
Curitiba, 03 de agosto de 2021.
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

