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Edital de Convocação Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 
com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Copel Telecomunicações S.A. Nos termos do artigo 71 
da Lei n°. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor, da Instrução CVM n° 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), bem como da cláusula 10.1 
do Instrumento Particular de Escritura da 1a (Primeira)  Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, Da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional 
Fidejussória, Em Série Única, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos, Da Copel Telecomunicações S.A., celebrada em 15 de outubro de 2015 e conforme 
aditado em 5 de novembro de 2015 (“Escritura de Emissão”) entre a Copel Telecomunicações S.A. (“Emissora”), a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários (“Agente Fiduciário”) e a Companhia Paranaense de Energia - COPEL, (“Garantidora” ou “COPEL
emitidas no âmbito da 1a (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, Da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, Em 
Série Única, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos, Da Copel Telecomunicações S.A. (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), 
convocados para reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada em segunda convocação no dia 12 de maio de 2021, às 11 horas, por meio 
exclusivamente digital, através da plataforma “Cisco Webex” para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação prévia para a realização da alienação/
transferência do controle acionário da Emissora pela Garantidora (“Operação”), conforme previsto na cláusula 7.1, “(i)”, “(j)” e “(l)” da Escritura de Emissão; (ii) em caso 
de aprovação do item (i) acima, aprovar a renúncia ao direito de declarar o vencimento antecipado das obrigações assumidas pela Emissora e pela Garantidora no âmbito 
da Escritura de Emissão, em decorrência da implementação da Operação ou ainda, em razão de eventual inadimplemento ou vencimento antecipado de outras dívidas da 
Emissora (no caso de inadimplemento, desde que o prazo de pagamento ocorra em até 10 (dez) dias) corridos da Operação e não seja adimplido neste período, da 
Garantidora e/ou de qualquer de suas controladas, diretas ou indiretas, em montante unitário ou agregado igual ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ou 
se equivalente em outras moedas, conforme, conforme cláusula 7.1, itens (f) e (g) da Escritura de Emissão; (iii) autorizar, com efeitos a partir da data de publicação, pela 

Cidade de Curitiba, Estado do Paraná e no Cartório de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,  autorizando a exclusão das Cláusulas 
1.2, 2.5, 3.8 e ajuste das demais cláusulas da Escritura de Emissão. Com a referida autorização, a Garantidora será liberada da responsabilidade solidária e como principal 

(iv) a 

formalização da deliberação descrita nos itens (i), (ii) e (iii) acima, se aprovados. A Operação, a qual é objeto de renúncia ao direito de declarar o vencimento antecipado 
das obrigações assumidas pela Emissora e pela Garantidora no âmbito da Escritura de Emissão, consiste na transferência da integralidade das ações de emissão da Emissora 
de titularidade da Garantidora, precedida da transferência dos negócios de Data Center da Copel Telecom, com seus ativos e passivos, e outros ativos da Emissora (“Acervo 
Objeto”) para outras sociedades do grupo Copel por meio das seguintes estruturas: (a) cisão parcial da Emissora e versão de parte ou todo o Acervo Objeto para as demais 
sociedades do grupo Copel; ou (b) a redução do capital da Emissora, com a restituição para acionista COPEL de parte ou todo Acervo Objeto, e posterior conferência ao 
capital social pela COPEL de parte ou todo Acervo Objeto em outras sociedades do grupo Copel; e/ou (c) doação, sem encargos, de todos ou parte do Acervo Objeto pela 
Emissora para outras sociedades do grupo Copel. Documentos relativos ao leilão de alienação de participação da Emissora estão disponíveis no seguinte endereço 
eletrônico:  

. Informações Gerais aos Debenturistas: Em atendimento à ICVM 625, apresentamos abaixo os procedimentos aplicáveis à realização da AGD por meio 
digital: 1- Acesso e utilização do Sistema Eletrônico: A AGD será realizada por meio da plataforma digital que possibilitará a participação remota dos Debenturistas, que 
serão considerados presentes e assinantes da ata da AGD. O conteúdo da AGD será integralmente gravado pela Companhia. Para participarem da AGD, os Debenturistas 
deverão encaminhar à Companhia, para o e-mail ri@copel.com, e ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 
(dois) dias antes da AGD, podendo ser encaminhado até o horário de início da AGD, cópia dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade 
com foto; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários, como última alteração do estatuto ou contrato social consolidados, conforme aplicável, ata de eleição da 
diretoria e documentos que comprovem a representação do debenturista, bem como documento(s) de identidade do(s) representante(s) legal(is); (c) quando fundo de 
investimento, regulamento consolidado, atualizado e vigente, estatuto/contrato social vigente do gestor do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de 

para sua representação na AGD, obedecidas as condições legais, além dos documentos indicados nos itens anteriores, conforme o caso. A Companhia enviará, até 2 (duas) 
horas antes da realização da AGD, um e-mail ao respectivo debenturista contendo as orientações para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico para cada um 

operacionais de acesso ou equipamentos dos Debenturistas. 2 - Instrução de Voto a Distância: O debenturista poderá exercer seu direito de voto por meio do preenchimento 
e envio de instrução de voto a distância, disponível na página da rede mundial de computadores da Companhia (https://ri.copel.com/subsidiarias/assembleias/) (“Instrução 
de Voto a Distância”). Para que a Instrução de Voto a Distância seja considerada válida, é imprescindível: (i) o preenchimento de todos os campos, incluindo a indicação do 
nome ou denominação social completa do debenturista, se pessoa física, ou do gestor do fundo, se representante de fundo de investimentos, e o número do CPF ou CNPJ, 

AGD (i.e., até 10 de maio de 2021), podendo ser encaminhada até o horário de início da assembleia, juntamente com os documentos listados no item 1 acima, aos cuidados 
da Companhia, para o e-mail ri@copel.com, e ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. Caso o debenturista participe da AGD por meio 
da plataforma digital, de acordo com o item 1 acima, depois de ter enviado Instrução de Voto a Distância, poderá exercer seu voto diretamente na AGD e terá sua Instrução 
de Voto a Distância desconsiderada. São Paulo, 13 de abril de 2021. PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
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