
    

 

 

Fato Relevante – 13/20 

BNDESPAR Comunica a Contratação de Coordenador Líder para 

Oferta Pública Secundária de Ações  

A Companhia Paranaense de Energia – COPEL (“Companhia”) 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 que recebeu, no final da noite de ontem (dia 07 

de dezembro de 2020), da acionista BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR”) a comunicação transcrita abaixo: 

“A BNDESPAR comunica que na Reunião de Diretoria ocorrida em 03/12/2020, selecionou o Banco 

BTG Pactual S.A. para figurar como coordenador líder de oferta pública secundária para a alienação de 

até a integralidade da participação detida pela BNDESPAR na Companhia, representativa de 24% do 

capital social da Companhia (“Transação”). O coordenador líder terá 24 horas a partir da homologação 

para formar o consórcio de bancos. A alienação aprovada está de acordo com a atual estratégia de 

gestão da carteira da BNDESPAR. 

Desta forma, a BNDESPAR solicita, desde já, a cooperação da Companhia e de seus executivos com 

a BNDESPAR e seus assessores com vistas à implementação da Transação, incluindo a disponibilização 

das informações e dos documentos necessários à consecução da Transação, nos termos do artigo 47 da 

Instrução CVM nº 400, de 29/12/2003. 

 A BNDESPAR ressalta, porém, que o lançamento da oferta pública está sujeito a diversos fatores, 

entre os quais a existência de condições de mercado favoráveis, notadamente de preço, a aprovação de 

sua governança interna e a análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e dos demais órgãos 

reguladores e autorreguladores, nos termos da legislação aplicável.    

A presente comunicação tem propósito meramente informativo, nos termos da legislação e da 

regulamentação em vigor, e não deve ser considerada como anúncio de oferta no Brasil, nos Estados 

Unidos ou em qualquer outra jurisdição.” 

A Companhia informa que o presente Fato Relevante tem essencialmente a função de comunicar a referida 

manifestação da BNDESPAR a seus acionistas e ao mercado em geral e não deve ser considerado ou 

interpretado como sendo um anúncio de oferta pública de valores mobiliários, e que manterá o mercado 

informado sobre atualizações relevantes acerca do assunto. 

 

 

Curitiba, 08 de dezembro de 2020.  

 

 

 

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 


