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COMUNICADO AO MERCADO 
 

 
Conclusão da 1ª Emissão de Debêntures Simples da IE Ivaí 

 

A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“ISA CTEEP”, “Companhia”) vem 

a público informar que foi concluída a captação de recursos de longo prazo de sua subsidiária 

Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“IE Ivaí”) por meio da 1ª Emissão de Debêntures Simples (“Emissão”), 

não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantia real e com garantia 

adicional fidejussória para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, bem como no 

âmbito do artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”). 

O volume da Emissão é de R$ 1.650.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e cinquenta milhões de Reais), 

com vencimento em 15 de dezembro de 2043 (24 anos) e remuneração de IPCA + 4,9982% ao ano. 

A IE Ivaí é o empreendimento em construção do lote 1 do leilão de transmissão nº 005/2016, realizado 

em abril de 2017, em que a Companhia participa em parceria com a Transmissora Aliança de Energia 

Elétrica S.A. (“Taesa”), na proporção igualitária de 50%. 

O empreendimento está localizado no estado do Paraná com extensão de 600 km de linha (Circuito 

Duplo) e 3 novas subestações, totalizando investimento de R$ 1,9 bilhão (Capex ANEEL) e Receita 

Anual Permitida (RAP) de R$ 294 milhões para o ciclo 2019-2020. O prazo estipulado pela ANEEL para 

energização é agosto de 2022. 

A Companhia reforça o compromisso de criação de valor com projetos que contribuirão para a expansão 

do sistema de transmissão de energia elétrica do Brasil. 

 

 

São Paulo, 27 de dezembro de 2019 

 

Alessandro Gregori Filho 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


