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EXTRATO DA ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
DUCENTÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. LOCAL: Rua José Izidoro Biazetto nº 158, Curitiba – PR e pela plataforma
digital Microsoft Teams. 2. DATA E HORÁRIO: 29.04.2022 - 10h. 3. CONVOCAÇÃO: Edital publicado na “Folha de Londrina”. 4.“QUORUM”: 87% (oitenta
e sete inteiros percentuais) do capital com direito a voto, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas nº 3, pág. 62 (verso), boletins
de voto a distância recebidos e participação pela plataforma digital Teams. 5.
MESA DIRIGENTE: MARCELO LUIZ CURADO - Presidente; MARCEL MARTINS MALCZEWSKI - Presidente do Conselho de Administração; e DENISE
TEIXEIRA GOMES - Secretária. 6. DELIBERAÇÕES: 67ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: ITEM 1 - aprovados, por maioria dos votantes, o Relatório
Anual da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2021. ITEM 2 - aprovada, por maioria dos votantes, a
proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no
valor R$4.952.570.482,46 (quatro bilhões, novecentos e cinquenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta
e seis centavos), que somado a realização de ajustes de avaliação patrimonial
no valor de R$46.576.749,44 (quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta e
seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) são
destinados da seguinte forma: a) R$ 247.628.524,12 (duzentos e quarenta e
sete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e
doze centavos), equivalentes a 5% do lucro líquido, para constituição da reserva legal, conforme estabelecido no artigo 193 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976
e no artigo 87, parágrafo 2º, inciso II, do Estatuto Social; b) R$239.635.594,00
(duzentos e trinta e nove milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e
noventa e quatro reais) para pagamento de juros sobre o capital próprio,
em substituição parcial aos dividendos mínimos obrigatórios, bem como, em
substituição parcial aos dividendos intercalares do exercício de 2021, conforme
estabelecido nos artigos 202 e 204 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976; no artigo
9º e seu parágrafo 7º, da Lei nº 9.249, de 26.12.1995 e nos parágrafos 1º e
2º do artigo 88 do Estatuto Social, os quais foram declarados na 208ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 17.09.2021 e pagos em
30.11.2021; c) R$ 2.565.678.088,62 (dois bilhões, quinhentos e sessenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitenta e oito reais e sessenta e dois
centavos) para pagamento de dividendos complementares aos mínimos
obrigatórios, bem como para pagamento de dividendo adicional proposto,
conforme estabelecido no artigo 202 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976; no artigo
9º e seu parágrafo 7º, da Lei nº 9.249, de 26.12.1995 e nos parágrafos 1º e 2º
do artigo 88 do Estatuto Social, bem como, em observância às normas estabelecidas pela Deliberação CVM nº 683, de 30.08.2012, e, pela Interpretação
Técnica ICPC 08 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata da
contabilização da proposta de pagamento de dividendos, sendo que, da parcela
dos dividendos propostos, o valor de R$1.197.002.956,91 (hum bilhão, cento
noventa e sete milhões, dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa
e um centavos) foi deliberada pelo Conselho de Administração, em sua 208ª
Reunião Extraordinária, de 17.09.2021, na forma de dividendos intercalares e
pagos em 30.11.2021; d) R$1.946.205.025,16 (hum bilhão, novecentos e quarenta e seis milhões, duzentos e cinco mil, vinte e cinco reais e dezesseis centavos), para constituição da reserva de retenção de lucros, cuja finalidade é
assegurar o programa de investimentos da Companhia, conforme estabelecido
no artigo 196 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e no artigo 87, parágrafo 2º, inciso
IV, do Estatuto Social, e com orçamento de capital constante da proposta da
administração; e e) R$290.151.836,00 (duzentos e noventa milhões, cento
e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e seis reais) a serem pagos aos
empregados pela Controladora e pelas Subsidiárias Integrais a título de participação nos lucros e resultados, referente à integração entre o capital e o
trabalho e incentivo à produtividade. Adicionalmente, foi ratificada a declaração
de dividendos intermediários do exercício de 2021, com base na reserva de
retenção de lucros, sob a forma de juros sobre o capital próprio, no valor de
R$283.173.477,44 (duzentos e oitenta e três milhões, cento e setenta e três
mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), aprovada pelo Conselho de Administração em sua 221ª Reunião Ordinária, ocorrida
em 08.12.2021. ITEM 3 - aprovado, por maioria dos votantes, o limite global
anual da remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros
dos Comitês Estatutários, para o exercício de 2022, de até R$10.271.869,38
(dez milhões, duzentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e
trinta e oito centavos), já incluídos os encargos que sejam ônus da Companhia
e benefícios, observado que não deverá ser contemplado qualquer aplicação
de correções ou reajustes nos valores individualizados de cada membro do
Conselho de Administração, Comitês Estatutários, Conselho Fiscal e Diretoria, nem, tampouco, o pagamento de bônus à Diretoria Executiva. 204ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - ITEM 1 - aprovada, por maioria dos
votantes, a Política de Indenidade da Copel e as condições gerais constantes
em seus anexos I e II, Contrato de Indenidade e Termo de Compromisso, bem
como o Limite Máximo de Garantia no valor de R$25.000.000,00 (vinte e cinco
milhões de reais); e ITEM 2 - eleito, por maioria dos votantes, Roberto Zaninelli
Covelo Tizon como membro suplente do Conselho Fiscal, para preenchimento
de vaga em função da renúncia de João Luiz Giona Junior. ASSINATURAS:
MARCELO LUIZ CURADO - Representante do Estado do Paraná e Presidente da Assembleia Geral; MARCEL MARTINS MALCZEWSKI - Presidente do
Conselho de Administração; DEMETRIUS NICHELE MACEI - Presidente do
Conselho Fiscal; DANIEL PIMENTEL SLAVIERO - Diretor Presidente da Copel; RUAN CASEMIRO STEFANKOWSKI – Acionista Presente e DENISE TEIXEIRA GOMES - Secretária. Omitidas as assinaturas dos acionistas presentes
conforme autorização registrada na ata da Assembleia. O texto integral da Ata
da 67ª Assembleia Geral Ordinária e da 204ª Assembleia Geral Extraordinária
foi lavrado às fls. 54 a 64 do livro próprio nº 13, da Companhia Paranaense
de Energia - Copel, tendo a ata sido registrada na Junta Comercial do Paraná
sob o nº 20222906472, em 09.05.2022. --------------------------------------------------DENISE TEIXEIRA GOMES
Secretária
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