
   

 

 

Comunicado ao mercado – 34/21 

 
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 

 
A Companhia Paranaense de Energia – COPEL (“Companhia”), empresa que gera, transmite, distribui e 

comercializa energia, com ações e certificados de depósito de ações (UNITs) listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão (CPLE3, CPLE5, CPLE6, CPLE11), na NYSE (ELP) e na LATIBEX (XCOP, XCOPO, XCOPU), vem prestar 

esclarecimentos acerca de questionamento sobre oscilação atípica envolvendo valores mobiliários de emissão 

da Companhia, solicitado por meio do Ofício nº 1217/2021-SLS, enviado em 06 de setembro de 2021 pela B3 S.A. 

– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) o qual segue abaixo transcrito. 

 

____________________________________________________ 
 
06 de setembro de 2021 
1217/2021-SLS  
 
Cia Paranaense de Energia – COPEL 
At. Sr. Adriano Rudek de Moura 
Diretor de Relações com Investidores  
 
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre oscilação atípica  
 
Prezado Senhor,  
 
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com os valores mobiliários de emissão dessa empresa, o número de 
negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja informado, até 10/09/2021, se há 
algum fato do conhecimento de V.S.a. que possa justificá-los. 
 

Ações PNB 

Preços (R$ por ação) 

Data Abertura Mínimo Máximo Médio Último Oscil. % Nº neg. Quantidade Volume (R$) 

24/08/2021 6,67 6,65 6,73 6,69 6,7 0,9 14.888 7.149.700 47.849.338,00 

25/08/2021 6,66 6,63 6,72 6,67 6,72 0,29 15.600 6.104.400 40.741.736,00 

26/08/2021 6,68 6,5 6,7 6,58 6,5 -3,27 22.976 12.004.200 79.028.424,00 

27/08/2021 6,55 6,41 6,61 6,54 6,58 1,23 21.120 9.228.100 60.334.870,00 

30/08/2021 6,59 6,5 6,69 6,61 6,57 -0,15 20.800 7.259.800 47.988.848,00 

31/08/2021 6,59 6,5 6,84 6,79 6,84 4,1 24.792 44.839.000 304.514.431,00 

01/09/2021 6,84 6,8 7,12 7,05 7,1 3,8 35.522 21.928.900 154.611.965,00 

02/09/2021 7,04 6,89 7,17 7,06 6,98 -1,69 36.063 18.608.400 131.456.609,00 

03/09/2021 7,01 6,79 7,09 6,85 6,79 -2,72 60.967 48.581.800 332.863.293,00 

06/09/2021* 6,83 6,79 7,22 7,02 7,22 6,33 37.332 14.060.800 98.727.261,00 

 
 *Atualizado até às 16h54. 
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Em resposta à solicitação, esclarece-se que o volume médio de negócios (“ADTV”) das ações preferenciais classe 

“B” de emissão da Companhia (“PNB”), negociadas sob o código “CPLE6”, vem sofrendo oscilações relevantes 

nos meses recentes e que foram intensificadas nos últimos dias.  

 

A Companhia informa que desconhece qualquer ato ou fato relevante que fundamente essas oscilações e, na sua 

visão, este movimento pode estar relacionado com os impactos conjuntos: (i) da divulgação, em 02 de setembro 

de 2021, da nova composição da carteira teórica do índice Bovespa (“Ibovespa”), que aumentou o peso das ações 

de emissão da Companhia no referido índice; (ii) do rebalanceamento da carteira do índice MSCI no final de 

agosto com potencial impacto sobre as ações da Copel; e (iii) da criação de uma nova bandeira tarifária, 

anunciada no dia 31 de agosto de 2021, pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com o objetivo de 

gerar arrecadação extra para custear os efeitos da escassez hídrica. 

 

Curitiba, 10 de setembro 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 


