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FATO RELEVANTE
ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL
DUKE

ENERGY

INTERNATIONAL,

GERAÇÃO

PARANAPANEMA

S.A.,

sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº
02.998.301/0001-81, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Norte, 30º andar, CEP 04578-910 (“Companhia”), na
forma e para os fins da Instrução CVM nº 358/02, vem tornar público a seus acionistas e
ao mercado em geral que, por meio da 160ª Reunião de Diretoria, realizada em 2.9.2010,
cuja ata se encontra em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São
Paulo (“JUCESP”), a Diretoria da Companhia aprovou a submissão da proposta de
modificação do objeto social da Companhia à aprovação prévia da Agência Nacional de
Energia Elétrica (“ANEEL”), órgão regulador da Companhia, conforme disposto na
Resolução Normativa ANEEL nº 149, de 28.02.2005, de modo a alterar a redação do
artigo 2º de seu Estatuto Social para que a Companhia possa estudar, construir e operar
sistemas de produção e comercialização de energia elétrica provenientes de outras fontes
de energia, além da hidráulica, única fonte constante da versão atualmente vigente de seu
Estatuto Social.
A Companhia ainda informa que, após a aprovação pela ANEEL, tal proposta de alteração
de seu Estatuto Social será submetida à apreciação do Conselho de Administração da
Companhia, bem como dos debenturistas titulares das debêntures em circulação da 1º
emissão da Companhia por meio de Assembleia Geral de Debenturistas , nos termos da
Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples, Quirografárias e Não
Conversíveis em Ações da Primeira Emissão da Companhia.
Após a obtenção de todas as aprovações regulatórias e societárias mencionadas acima,
essa proposta será submetida à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser oportunamente convocada para exame, discussão e subsequente
deliberação da matéria.
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