Prospecto Definitivo da 3º Emissão sendo a 2º para distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série
única, da espécie quirografária da Energisa S.A.

Energisa S.A.
Companhia Aberta - CNPJ nº 00.864.214/0001-06
Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte) - Cataguases - MG

R$150.000.000,00
ISIN: BRENGIDBS010
Classificação de Risco Fitch Ratings: “A(bra)”
Distribuição pública de 15.000 debêntures simples, da espécie quirografária, em série única, todas nominativas e escriturais, da 3ª emissão, sendo a 2ª para
distribuição pública, da Energisa S.A., companhia aberta inscrita no CNPJ/MF nº 00.864.214/0001-06, com sede na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), CEP 36770-901,
na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais (“Emissão” e “Energisa”, “Companhia” ou “Emissora”), com valor nominal unitário de R$10.000,00
(“Debêntures”), perfazendo o montante de R$150.000.000,00 na data de emissão, qual seja, 1º de abril de 2008 (“Oferta” e “Data de Emissão”, respectivamente).
A Emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração (“RCA”) da Emissora em reuniões realizadas (i) em 11 de janeiro de 2008, cuja ata foi registrada na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) em 18 de janeiro de 2008, sob o nº 3875251, e publicada no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” em 17
de janeiro de 2008 e no jornal “Valor Econômico”, edição nacional, em 16 de janeiro de 2008, (ii) em 18 de março de 2008, cuja ata foi registrada na JUCEMG em
4 de abril de 2008, sob o nº 3909317, publicada no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” em 9 de abril de 2008 e publicada no jornal “Valor Econômico”,
edição nacional, em 8 de abril de 2008, e (iii) em 18 de abril de 2008, que ratificou a taxa final de remuneração das Debêntures, cuja ata foi protocolada na JUCEMG
sob nº 08/160.381-9 e publicada em 25 de abril de 2008 no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal “Valor Econômico”, edição nacional.
As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia firme de colocação, com intermediação de instituições integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”). As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e no mercado secundário
no Sistema de Distribuição de Títulos (“SDT”) e no Sistema Nacional de Debêntures (“SND”), respectivamente, ambos os sistemas administrados pela CETIP –
Câmara de Custódia e Liquidação Liquidação (“CETIP”), com base nas políticas e diretrizes fixadas pela Associação Nacional das Instituições do Mercado
Financeiro (“ANDIMA”), sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na CETIP.
A presente Oferta foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários em 18 de abril, sob nº CVM/SRE/DEB/2008/013.
ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE INVESTIR NAS DEBÊNTURES, OS INVESTIDORES DEVERÃO LER ESTE PROSPECTO, QUE SERÁ COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS POTENCIAIS INVESTIDORES NAS SEDES E NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DAS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS DA OFERTA, DA CVM, DA CETIP E DA BOVESPA.
OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 52 A 67.
A Emissora é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante
a Oferta das Debêntures.
O registro da presente Oferta de distribuição não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da
Emissora, bem como sobre as Debêntures a serem ofertadas no âmbito desta Oferta.
O presente prospecto não deve, em qualquer circunstância, ser considerado uma recomendação de compra das Debêntures. Ao decidir por adquirir as Debêntures,
potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da condição financeira da Emissora, de seus ativos e dos riscos decorrentes do investimento
nas Debêntures.
"A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de
Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo sob o nº 5032012, atendendo, assim,
a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade
da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."
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(Coordenador Líder)
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A data deste Prospecto Definitivo é de 18 de abril de 2008
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DEFINIÇÕES
Para os fins do presente Prospecto, os termos indicados abaixo devem ter o significado a eles
atribuído, salvo se definido de forma diversa neste Prospecto. Alguns termos utilizados neste
Prospecto encontram-se definidos.
ANDIMA

Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro.

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica.

BACEN

Banco Central do Brasil.

BID

Banco Interamericano de Desenvolvimento.

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

BNDESPAR

BNDES Participações S.A.

BOVESPA ou BVSP

Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP.

CCEAR

Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado.

CCEE

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

CCC

Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis – CCC.

CDE

Conta de Desenvolvimento Energético.

CELB

Companhia Energética da Borborema – CELB.

CENF

Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo.

CFC

Conselho Federal de Contabilidade.

CETIP

CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação.

CFLCL

Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina.

CINEP

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba.

CISE ou CAT-LEO CISE

Cat-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S.A.

CNPE

Conselho Nacional de Política Energética.

COFINS

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

CONAMA

Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Consumidores Livres

Consumidores atendidos por fornecedores não necessariamente conectados
à Distribuidora local, por meio de contratos bilaterais firmados no
Ambiente de Contratação Livre.
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Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Distribuição e Colocação
Pública de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie
Quirografária, em série única, sob regime de garantia firme de colocação, da 3ª
Emissão sendo a 2ª para distribuição Pública da Energisa S.A.

Contratos de Concessão

São os seguintes contratos: Contrato de Concessão para Distribuição de
Energia Elétrica n° 40/99, celebrado entre a CFLCL e a ANEEL, em 18 de
junho de 1999 e aditado em 23 de maio de 2005; Contrato de Concessão
para Distribuição de Energia Elétrica n° 42/99, celebrado entre a CENF e
ANEEL, em 18 de junho de 1999 e aditado em 23 de maio de 2005;
Contrato de Concessão para Distribuição de Energia Elétrica n° 07/97,
celebrado entre a Energipe e a ANEEL, em 23 de dezembro de 1997 e
aditado em 9 de agosto de 2000 e 15 de abril de 2005; Contrato de
Concessão para Distribuição de Energia Elétrica n° 08/2000, celebrado
entre a CELB e a ANEEL, em 4 de fevereiro de 2000 e aditado em 22 de
dezembro de 2005; e Contrato de Concessão para Distribuição de Energia
Elétrica n° 19/2001, celebrado entre a SAELPA e a ANEEL, em 21 de
março de 2001 e aditado em 13 de julho de 2005.

Contribuição Social

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.

Coordenador Líder

Banco Citibank S.A.

Coordenadores

Banco Citibank S.A. e HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

DEC

Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor.

Distribuidor(a)(es)

Empresa(s) que fornece(m) energia elétrica a um grupo de clientes por
meio de rede de distribuição e concessão de serviço público.

Dólar ou US$

Dólar dos Estados Unidos da América.

EBITDA

Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (lucro
líquido antes dos juros, impostos, depreciação e amortização).

EBITDA Ajustado

“EBITDA Ajustado” significa o valor calculado em bases consolidadas
igual ao resultado líquido relativo a um período de doze meses (calculado
nos termos do caput deste item), e acrescido da participação de
minoritários, do imposto de renda, da contribuição social, do resultado não
operacional, do resultado financeiro, da amortização de ágio, da
depreciação dos ativos, da participação em coligadas e controladas, das
despesas com ajuste de déficit de planos de previdência, do reajuste
tarifário extraordinário (receita compensatória das perdas com o
racionamento em 2001-2002, com seu efeito caixa) e da receita com
acréscimo moratório sobre contas de energia elétrica.

Eletrobrás

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás.

Emissora ou Energisa

Energisa S.A.

Emissão

Distribuição pública de 15.000 debêntures simples, da espécie
quirografária, em série única, todas nominativas e escriturais, da 3ª
emissão, sendo a 2ª para distribuição pública, da Energisa S.A.
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Energia Nova

Energia elétrica de novas usinas, ainda sem concessão ou autorização, e
também dos projetos concedidos e autorizados até 16 de março de 2004,
que entraram em operação comercial a partir de 1º de janeiro de 2000 e
cuja energia estava descontratada até 16 de março de 2004.

Energipe

Empresa Energética de Sergipe S.A. – Energipe.

EPE

Empresa de Pesquisa Energética.

Escritura de Emissão

Escritura Particular da 3ª Emissão, sendo a 2ª para Distribuição Pública, de
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da
Espécie Quirografária, da Energisa S.A.

ESS

Encargos dos Serviços de Sistema.

FEC

Freqüência Equivalente de Interrupções por consumidor.

FIDC I

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios criado pelo Grupo
Energisa em 13 de julho de 2005, para a securitização de contas a receber
de consumidores do grupo consumidores do Grupo B da Energipe,
CFLCL, CENF, CELB e SAELPA.

FIDC II

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios criado pela Energisa em 18
de outubro de 2007, para a securitização de contas a receber de
consumidores do grupo consumidores do Grupo B da Energipe, CFLCL,
CENF, CELB e SAELPA.

FIDCs

Os FIDC I e FIDC II, em conjunto.

Finame

Financiamentos, através de repasse de recursos do BNDES por instituições
financeiras credenciadas, para a produção e a comercialização de
máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional.

FGTS

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Fundo UBP

Fundo de Uso de Bem Público.

GCE

Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica.

Governo Federal

Governo da República Federativa do Brasil.

Grupo Energisa

Grupo composto pela Energisa e suas controladas: SAELPA, CELB,
CENF, CFLCL, Energipe, CAT-LEO CISE, Energisa Geração, Energisa
Comercializadora, Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção S.A. e
TELESERV (observado que esta se encontra em processo de alienação).

Holding

Empresa cuja principal atividade é deter participações em outras empresas.

IBAMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.

IBGC

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística.

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.
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ICMS

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação.

IGP-M

Índice Geral de Preços – Mercado, calculado pela Fundação Getúlio
Vargas.

INSS

Instituto Nacional de Seguridade Social.

Instituição Partipante ou BNB

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Instrução CVM 400

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

Instrução CVM 358

Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada.

IRT

Índice de Reajuste Tarifário.

Itaipu

Itaipu Binacional.

JUCEMG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Lei de Concessões ou Lei nº
8.987/95

Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Lei de Concessões de Energia ou
Lei nº 9.074/95

Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, conforme alterada.

Lei das Sociedades por Ações ou
Lei nº 6.404/76

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico ou Lei do Novo Modelo
do Setor de Energia ou Lei nº
10.848/04

Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004.

Lei nº 9.648/98 ou Lei do Setor
Energético

Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

MAE

Mercado Atacadista de Energia Elétrica (antecessor da CCEE).

MME

Ministério de Minas e Energia.

MP 144

Medida Provisória nº 144 – posteriormente convertida pelo Congresso
Nacional na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004.

MRE

Mecanismo de Realocação de Energia.

ONS

Operador Nacional do Sistema Elétrico.

PAES

Programa de Parcelamento Especial de impostos, instituído pela Lei nº
10.684, de 30 de maio de 2003.

PCH ou PCHs

Pequenas Centrais Hidrelétricas.
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Petrobras

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.

PIB

Produto Interno Bruto.

PIS

Programa de Integração Social.

PPT

Programa Prioritário de Termeletricidade.

Práticas Contábeis Brasileiras

Práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme estabelecidas na Lei das
Sociedades por Ações, nas normas e regulamentos editados pela CVM e
nos boletins técnicos publicados pelo IBRACON e pelo CFC.

Processo de Desverticalização e
Reestruturação Societária

Processo de desverticalização e reestruturação societária concluído em 28
de fevereiro de 2007, ao fim da qual a Energisa passou a controlar, além
da Energipe, SAELPA e CELB, também a CENF, CFLCL, a CAT-LEO
CISE, a UTEJF e a TELESERV.

Programa CVA

Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de
Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica.

PROINFA

Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica.

Prospecto ou Prospecto Definitivo Este Prospecto Definitivo de Distribuição pública de 15.000 debêntures
simples, da espécie quirografária, em série única, todas nominativas e
escriturais, da 3ª Emissão sendo a 2ª para distribuição pública da Energisa
S.A., datado de 18 de abril de 2008.
Prospecto Preliminar

O Prospecto Preliminar de Distribuição pública de 15.000 debêntures simples,
da espécie quirografária, em série única, todas nominativas e escriturais, da 3ª
Emissão sendo a 2ª para distribuição pública da Energisa S.A.

Racionamento

Racionamento de energia elétrica imposto pelo Governo Federal por meio
da Medida Provisória nº 2.198/2001.

Real ou R$

Moeda corrente do Brasil.

Rede Básica

Conjunto de linhas de transmissão, barramentos, transformadores de
potência e equipamentos com tensão igual ou superior a 230 kV, ou
instalações em tensão inferior definidas pela ANEEL.

Resolução 2.770

Resolução nº 2.770 do Conselho Monetário Nacional, de 30 de agosto de
2000.

RGR

Reserva Global de Reversão.

RTE

Reajuste Tarifário Extraordinário.

SAELPA

Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba – SAELPA.

SDT

Sistema de Distribuição de Títulos, administrado pela CETIP com base
nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA.
Taxa básica de juros da economia, divulgada mensalmente pelo Comitê de
Política Monetária do Banco Central.

SELIC
SND

Sistema Nacional de Debêntures, administrado pela CETIP com base nas
políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA.
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Sistema Elétrico Interligado
Nacional

Sistema composto pela Rede Básica e demais instalações de transmissão
que interliga as unidades de geração e distribuição nos sistemas Sul,
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil.

STF

Supremo Tribunal Federal.

Taxa DI

Taxa média dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, “over extra
grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis,
calculada e divulgada pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em
sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) e no jornal “Gazeta
Mercantil”, edição nacional, ou, na falta deste, em outro jornal de grande
circulação.

TCU

Tribunal de Contas da União.

Teleserv

Teleserv S.A.

Termo de Adesão

Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Distribuição e Colocação Pública de Debêntures Simples, não conversíveis
em ações, da espécie Quirografária, em série única, sob regime de garantia
firme de colocação da 3ª Emissão sendo a 2ª para Distribuição Pública da
Energisa S.A.”.

TJLP

Taxa de Juros de Longo Prazo.

Taxa Cambial

Taxa de venda de câmbio de reais por dólares dos Estados Unidos da
América, disponível no SISBACEN, transação PTAX800, opção 5,
cotações para contabilidade, moeda 220, mercado livre.

UHE Itaipu

Usina Hidrelétrica de Itaipu.

UTEJF

Usina Termelétrica de Juiz de Fora.
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SUMÁRIO DA EMISSORA
Este sumário não contém todas as informações sobre a Emissora que devem ser analisadas pelo investidor antes
de tomar sua decisão de investimento. O investidor deve ler atentamente todo o Prospecto para uma melhor
compreensão das atividades da Emissora e da presente Oferta, especialmente as informações contidas nas
Seções “Fatores de Risco”, nas páginas 52 a 67, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação
Financeira e os Resultados Operacionais da Emissora”, nas páginas 75 a 106, e as demonstrações financeiras
da Emissora, e respectivas notas explicativas, também incluídas neste Prospecto, nas páginas 309 a 433. A
menos que o contexto exija de outra forma, neste Prospecto os termos “Emissora”, “Companhia” e “Energisa”
referem-se à Energisa S.A., e a expressão Grupo Energisa refere-se à Energisa S.A. em conjunto com as suas
controladas Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA, CELB, Cat-Leo Comercializadora Ltda., Cat-Leo Cise,
Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção S.A., Energisa Geração S.A. e Teleserv.

VISÃO GERAL
A principal atividade das empresas que compõem o Grupo Energisa é a prestação de serviços de distribuição de
energia elétrica nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe e Paraíba. A Emissora tem origem na
aquisição, em 1997, da Sidepar Participações S/A pela CFLCL. Na Assembléia Geral Extraordinária da Sidepar
Participações S.A., celebrada em 25.02.1998, foi aprovada a alteração na denominação social para Energisa S/A.
A Emissora atua hoje como holding operacional do Grupo Energisa, controlando, de forma direta, as seguintes
empresas do grupo: CFLCL, CENF, ENERGIPE, CELB, SAELPA (todas estas atuando no setor de distribuição
de energia elétrica), CAT-LEO CISE (atuando na área de serviços ligados a energia elétrica), Energisa Geração
(atuando no setor de geração de energia elétrica), Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção S.A. (atua no
mercado de serviços de inspeção termográfica aérea e içamento de cargas), Energisa Comercializadora Ltda.
(atuando no setor de comercialização de energia elétrica) e a Teleserv (atuando na área de telecomunicações) que
está em processo de alienação.
A Emissora distribui energia elétrica a aproximadamente 2,1 milhões de consumidores, por meio de suas
controladas CFLCL, Energipe, SAELPA CELB e CENF, abrangendo uma área total de 91.180 km², com uma
população de aproximadamente 6,6 milhões de habitantes. Em 2005, 2006 e 2007 suas vendas de energia elétrica
totalizaram 4.674 GWh, 4.675 GWh e 6.084 GWh, respectivamente. Em 31 de dezembro de 2007, as suas
principais propriedades inerentes à distribuição de energia elétrica consistiam em 139 subestações de
distribuição, com uma capacidade total de 2.361,8 MVA, 3.091,1 quilômetros de circuitos de linhas de
subtransmissão e 105.135 quilômetros de linhas de distribuição. Em 2005, 2006 e 2007, a receita bruta
consolidada da Emissora foi de R$1.371,7 milhões, R$1.623,9 milhões e R$2.419,8 milhões, respectivamente.
Nos anos de 2005, 2006 e 2007, 93,2%, 91,8% e 86,8%, respectivamente, da receita operacional bruta da
Emissora foram provenientes da distribuição de eletricidade para o mercado a varejo, e os restantes 6,8%, 8,2% e
13,2% derivaram (i) do fornecimento de energia a outras distribuidoras; (ii) do uso de nosso sistema de
distribuição por consumidores livres; e (iii) de produtos e serviços relacionados ao fornecimento de energia
elétrica. Em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007, o total de ativos consolidados da Emissora era de R$2.471,2
milhões, R$2.830,1 milhões e R$3.227,9 milhões, respectivamente.
Dados comparativos das revisões tarifárias das distribuidoras brasileiras demonstram que as controladas pela
Emissora operam suas concessões de distribuição de energia elétrica com baixos custos, o que confere vantagem
competitiva no mercado em que operam, sendo também consideradas entre as distribuidoras de energia elétrica
de melhor qualidade no Brasil. Os seguintes prêmios, recebidos da Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica (ABRADEE) atestam essa afirmativa: (i) até 400.000 consumidores: Responsabilidade Social
(CFLCL de 2003 a 2007); Qualidade da Gestão (CFLCL em 2004, 2006 e 2007 e CELB em 2003 e 2005);
Maior Evolução do Desempenho (CELB em 2006); Melhor Distribuidora de Energia Elétrica da Região Sudeste
(CFLCL em 2002); (ii) acima de 400.000 consumidores: Qualidade da Gestão (SAELPA em 2004 e 2007 e
Energipe em 2007); Melhor Distribuidora de Energia Elétrica da Região Nordeste (CELB em 2000 e Energipe
em 2002 e 2004); e Melhor Avaliação pelo Cliente (SAELPA em 2007).
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A tabela a seguir demonstra algumas informações operacionais e endividamento de curto e longo prazo da
Emissora para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007.
Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de
Receita Bruta – R$milhões
Crescimento %
Vendas de Eletricidade – GWh
Mercado de Varejo – GWh
Residencial
Industrial
Comercial
Outras classes
Vendas de eletricidade a distribuidoras – GWh
Vendas não faturadas (líquido) – GWh
Aumento de Vendas – %
Mercado de Varejo – %
Residencial
Industrial
Comercial
Outras classes
Vendas de eletricidade a distribuidoras – GWh %
Vendas não faturadas (líquido) – GWh %
Endividamento de Curto Prazo
Endividamento de Longo Prazo

2007

2006

2005

2.419,8
49,0%
6.084
5.838
2.042
1.298
1.042
1.457
251
(5)
30,1
31,9
37,3
26,6
32,1
29,5
2,5
(255,8)
275,4
1.352,0

1.623,9
18,4%
4.675
4.426
1.487
1.026
789
1.125
245
3
0,2
1,9
6,0
(10,4)
6,8
5,6
(22,3)
(51,3)
246,4
1.146,5

1.371,7
19,4%
4.674
4.351
1.402
1.145
739
1.065
316
7
(3,7)
(2,8)
4,8
(22,7)
7,3
10,5
(14,4)
18,7
412,7
479,2

Para considerações concernentes ao endividamento bancário de curto e longo prazo da Emissora nos períodos
indicados acima, vide a seção “Apresentação das Informações Financeiras e de Mercado” na página 69 deste
Prospecto.
CFLCL
A CFLCL atua como empresa distribuidora de energia elétrica do Grupo Energisa para a Região Sudeste (em
diversos municípios nos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro), e o foco de seus negócios envolve a
distribuição de energia elétrica naquelas regiões. A CFLCL distribui energia elétrica a aproximadamente 342 mil
consumidores, abrangendo uma área total de 16.331 km². Em 2005, 2006 e 2007, a CFLCL vendeu, no seu
mercado de varejo, 923 GWh, 948 GWh e 974 GWh de energia elétrica, respectivamente, e gerou receita líquida
de R$291,6 milhões, R$319,1 milhões e R$301,3 milhões, respectivamente. Em sua área de concessão, a
CFLCL registrou consumo de 1.200 GWh em 31 de dezembro de 2007. Em 31 de dezembro de 2007, a CFLCL
possuía um total de ativos de R$395,4 milhões.
CENF
A CENF atua como empresa distribuidora de energia elétrica do Grupo Energisa para a Região Sudeste (no
município de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro), e o foco de seus negócios envolve a distribuição de
energia elétrica naquela região. A CENF distribui energia elétrica a aproximadamente 87 mil consumidores,
abrangendo uma área total de 1000 km². Em 2005, 2006 e 2007, a CENF vendeu, no seu mercado de varejo, 279
GWh, 275 GWh e 287 GWh de energia elétrica, respectivamente, e gerou receita líquida de R$76,2 milhões,
R$75,0 milhões e R$72,3 milhões, respectivamente. Em sua área de concessão, a CENF registrou consumo de
301 GWh em 31 de dezembro de 2007. Em 31 de dezembro de 2007, a CENF possuía um total de ativos de
R$102,7 milhões.
ENERGIPE
A Energipe foi criada por lei estadual em 1959 e adquirida pelo Grupo Energisa (na época denominado Sistema
Cataguazes-Leopoldina) em dezembro de 1997, durante o processo de privatização do sistema elétrico brasileiro.
A Energipe atua como empresa distribuidora de energia elétrica do Grupo Energisa para a Região Nordeste, e o
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foco de seus negócios envolve a distribuição de energia elétrica no Estado de Sergipe. Este Estado foi o primeiro
no Brasil a fornecer eletricidade para todos os seus municípios, e é uma das áreas de crescimento mais acelerado
no Nordeste brasileiro, com o maior PIB per capita na Região Nordeste. A Energipe distribui energia elétrica a
aproximadamente 517 mil consumidores, abrangendo uma área total de 17.465 km². Em 2005, 2006 e 2007, a
Energipe vendeu, no seu mercado de varejo, 1.647 GWh, 1.642 GWh e 1.654 GWh de energia elétrica,
respectivamente, e gerou receita líquida de R$360,6 milhões, R$390,5 milhões e R$445,6 milhões,
respectivamente. Em sua área de concessão, a Energipe registrou consumo de 2.292 GWh em 31 de dezembro de
2007. Em 31 de dezembro de 2007, a Energipe possuía um total de ativos de R$1.055,7 milhões.
CELB
A CELB foi criada por lei municipal em 1966 e adquirida pelo Grupo Energisa (antigo Sistema
Cataguazes-Leopoldina) em novembro de 1999, durante o processo de privatização do sistema elétrico
brasileiro. A CELB atua como empresa distribuidora de energia elétrica do Grupo Energisa para a Região
Nordeste, e o foco de seus negócios envolve a distribuição de energia elétrica no Estado da Paraíba. A CELB
distribui energia elétrica a aproximadamente 151 mil consumidores, abrangendo uma área total de 1.789 km².
Em 2005, 2006 e 2007, a CELB vendeu, no seu mercado de varejo, 477 GWh, 509 GWh e 534 GWh de energia
elétrica, respectivamente, e gerou receita líquida de R$83,6 milhões R$93,9 milhões e R$116,3 milhões,
respectivamente. Em 31 de dezembro de 2007, a CELB possuía um total de ativos de R$164,3 milhões. Em sua
área de concessão a CELB registrou consumo de 689 GWh em 31 de dezembro de 2007.
SAELPA
A SAELPA foi criada por lei federal em 1964 e adquirida pelo Grupo Energisa (antigo Sistema
Cataguazes-Leopoldina) em novembro de 2000, durante o processo de privatização do sistema elétrico
brasileiro. A SAELPA atua como empresa distribuidora de energia elétrica do Grupo Energisa para a
Região Nordeste, e o foco de seus negócios envolve a distribuição de energia elétrica no Estado da Paraíba.
A SAELPA distribui energia elétrica a aproximadamente 970 mil consumidores, abrangendo uma área total
de 54.595 km². Em 2005, 2006 e 2007, a SAELPA vendeu, no seu mercado de varejo, 2.227 GWh, 2.274
GWh e 2.388 GWh de energia elétrica, respectivamente, e gerou receita líquida de R$492,5 milhões,
R$548,3 milhões e R$623,6 milhões, respectivamente. Em 31 de dezembro de 2007, a SAELPA possuía
um total de ativos de R$ 1.007,7 milhões. Em sua área de concessão a SAELPA registrou demanda de
2.796 GWh em 31 de dezembro de 2007.
CAT-LEO CISE
Cat-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S.A., fundada em 2004, atua na operação e manutenção de
usinas hidrelétricas para terceiros, construção e repotenciação de unidades geradoras, gerenciamento de obras,
montagem e fornecimento de equipamentos eletromecânicos e hidromecânicos, obras civis e serviços de
engenharia.
CAT-LEO COMERCIALIZADORA LTDA.
A Cat-Leo Comercializadora Ltda., fundada em outubro de 2005, atua na área de comercialização de energia
elétrica e na produção de serviços e consultorias em temas ligados a essa atividade.
CATAGUAZES SERVIÇOS AÉREOS DE PROSPEÇÃO S.A.
A Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção, fundada em 2000, atua no mercado de serviços de inspeção
termográfica aérea e içamento de cargas.
ENERGISA GERAÇÃO S.A
A Energisa Geração S.A., fundada em 2008, atua no mercado de construção e operação de usinas e pequenas
centrais hidrelétricas.
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TELESERV S.A.
Teleserv S.A., fundada em 1997, atua na prestação de serviços de telecomunicações, a instalação, a exploração
de serviços de telecomunicações de qualquer natureza, em círculos fechados ou não, com recepção, geração,
processamento e distribuição de sons e imagens por irradiação ou qualquer outro meio físico ou não, de condição
de sons, imagens e serviços de telecomunicações de acordo com os atos de outorga de autorização, permissões
ou concessões, que venham a obter dos poderes competentes. Em 24 de julho de 2007, a Emissora firmou
contrato de compra e venda de ações da Teleserv S.A. pelo valor de R$7 milhões. A operação foi submetida à
anuência da ANATEL e aguarda aprovação.
Histórico
A CFLCL, fundada em 1905, foi a terceira companhia a obter registro de companhia aberta em bolsa de valores no
Brasil, em maio de 1907. Com a conclusão do processo de desverticalização em 28 de fevereiro de 2007 (abaixo
mencionado), a Energisa S.A. passou ocupar o lugar da CFLCL e passou a ser a controladora de todas as empresas
do sistema cataguazes-leopoldina que atualmente compõem o Grupo Energisa. A Emissora tem origem na
aquisição, em 1997, da Sidepar Participações S/A pela CFLCL. Na Assembléia Geral Extraordinária da Sidepar
Participações S.A., celebrada em 25.02.1998, foi aprovada a alteração na denominação social para Energisa S/A. A
Emissora é uma sociedade anônima de capital aberto, com registro na CVM em 20 de dezembro de 1995,
localizada na Praça Rui Barbosa, nº 80(parte), na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, Brasil; que tem
como principal objeto social, dentre outros, participar de outras sociedades, especialmente naquelas que tenham
como objetivos principais (i) a atuação no setor de energia de qualquer tipo, e para suas diferentes aplicações, (ii) a
realização de estudos, a elaboração, implantação ou operação de projetos, bem como a atuação em construções e a
prestação de serviços, relativamente a usinas, linhas ou redes ou empreendimentos do setor energético; (iii) a
fabricação, o comércio, a importação e a exportação de peças, produtos e materiais de sua atividade social e de
setores de grande utilização de energia. Antes da desverticalização a Emissora era controlada pela CFLCL.
A CFLCL foi constituída em fevereiro de 1905, juntamente com a Companhia Fiação e Tecelagem de
Cataguazes, pelos empreendedores José Monteiro Ribeiro Junqueira, Norberto Custódio Ferreira e João Duarte
Ferreira, dando início à formação do Grupo Energisa, anteriormente denominado Sistema CataguazesLeopoldina. Essas empresas foram criadas com a finalidade de redirecionar os investimentos desses
empreendedores para o setor industrial, já que o mercado agrícola, sobretudo a cultura do café, passava por uma
forte crise.
Em maio de 1907, objetivando concluir o projeto de sua primeira usina, denominada Usina Maurício, a CFLCL
obteve o registro de companhia aberta de número 3 na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
A partir dessa data e até meados da década de 1990, o Grupo Energisa (na época denominado Sistema
Cataguazes-Leopoldina) desenvolveu atividades relacionadas principalmente à geração e distribuição de energia
elétrica na região da Zona da Mata, no Estado de Minas Gerais, com o objetivo de manter sua participação no
setor elétrico regional, destacando-se em razão da utilização de PCHs para a geração de energia elétrica e a
modernização de seus sistemas de controle e manutenção das linhas de distribuição de energia.
A CFLCL deu, então, início a um processo agressivo de expansão, adquirindo em junho de 1997, pelo valor de
R$56,2 milhões, o controle acionário da CENF, concessionária de energia elétrica do município de Nova
Friburgo (RJ) que atende, aproximadamente, 87 mil consumidores numa área de 1.000 km².
Em dezembro de 1997, por meio da sociedade de propósito específico CAT-LEO Distribuidora Ltda., a CFLCL
adquiriu em processo de desestatização, pelo valor de R$577,1 milhões, o controle acionário da Energipe,
concessionária de distribuição de energia elétrica que atua em 63 municípios do Estado de Sergipe e atende,
aproximadamente, 517 mil clientes com consumo anual de cerca de 1.800 GWh.
Em novembro de 1999, por meio da empresa de propósito específico PBPART, a CFLCL adquiriu o controle
acionário da CELB, concessionária localizada no Estado da Paraíba, distribuidora de energia elétrica para os
municípios de Campina Grande, Massaranduba, Lagoa Seca, Queimadas, Boa Vista e Fagundes, que atende,
aproximadamente, 150 mil consumidores que demandam cerca de 520 GWh por ano. A aquisição também ocorreu em
leilão de desestatização, no qual foi alienado 75,3% do capital social total da CELB pelo valor de R$87,4 milhões.
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Em novembro de 2000, por meio da empresa de propósito específico PBPART SE 2, a CFLCL adquiriu o
controle acionário da SAELPA, distribuidora que atua em 216 municípios no Estado da Paraíba. Sua área de
atuação corresponde a 54.595 km² com cerca de 959 mil clientes, que consomem anualmente cerca de 2.300
GWh. A aquisição se deu em leilão de desestatização no qual foi alienado 87,6% do capital social votante da
SAELPA pelo valor de R$363,0 milhões.
Em dezembro de 2000, foi construída a UTEJF, fruto de uma associação entre CAT-LEO Energia e Alliant
Energy, com potência instalada de 87 MW com capacidade de geração anual de energia de 670 GWh.
O Grupo Energisa, com o objetivo de atingir as determinações da Lei nº 10.848/04, concluiu o processo de
desverticalização com relação à Emissora no final de 2006 e com relação à CFLCL no início de 2007,
segregando as operações de geração e distribuição de energia elétrica até então mantidas em uma única empresa
operacional.
Em julho de 2007, a Emissora finalizou o processo de alienação de ativos de geração de energia elétrica
integrantes do Grupo Energisa. Para realização dessa operação, foram firmados contratos de compra e venda de:
(i) 100% do capital social da Zona da Mata Geração S.A., sociedade detentora de 11 PCHs em operação, que
detêm 45 MW de capacidade instalada (Pequena Central Hidrelétrica Maurício; Pequena Central Hidrelétrica
Cachoeira Alta; Pequena Central Hidrelétrica Matipó; Pequena Central Hidrelétrica Roça Grande; Pequena
Central Hidrelétrica Sinceridade; Pequena Central Hidrelétrica Neblina; Pequena Central Hidrelétrica
Emboque; Pequena Central Hidrelétrica Coronel Domiciano; Pequena Central Hidrelétrica Miguel Pereira;
Pequena Central Hidrelétrica Santa Cecília; e Pequena Central Hidrelétrica Ervália); (ii) 3 estudos e projetos
de geração de energia elétrica em desenvolvimento, alocados em suas subsidiárias Cat-Leo Construções,
Industria e Serviços de Energia S.A. (Cachoeira Escura, Jurumirim e Baú) e Barra do Braúna Energética S.A.
e (iii) direitos sobre a comercialização de energia, por meio de sua controlada Cat-Leo Comercializadora de
Energia Ltda.
Após o cumprimento das “Condições Precedentes ao Fechamento”, foi consumada, em agosto de 2007, a
alienação das ações representativas de 100% do capital social da Zona da Mata Geração S.A. e a liquidação
parcial da cessão onerosa de direitos de comercialização de energia elétrica em sua controlada Cat-Leo
Comercializadora de Energia Ltda., mediante o recebimento do total de R$ 246,9 milhões.
Além disso, após o cumprimento das “Condições Precedentes ao Fechamento”, foi consumada, em outubro de
2007, a alienação de 100% do capital social da Barra do Braúna Energética S.A. e a liquidação parcial da cessão
onerosa de direitos de comercialização de energia elétrica em sua controlada Cat-Leo Comercializadora de
Energia Ltda. pelo valor total de R$29,3 milhões.
Também em outubro de 2007, foi consumada, após o cumprimento das “Condições Precedentes ao
Fechamento”, a alienação de projeto de geração de energia elétrica Baú e a liquidação parcial da cessão onerosa
de direitos de comercialização de energia elétrica em sua controlada Cat-Leo Comercializadora de Energia Ltda.
pelo valor total de R$5,2 milhões.
Em 21 de dezembro de 2007, foi consumada, após o cumprimento das “Condições Precedentes ao Fechamento”,
as alienações dos projetos de geração de energia Cachoeira Escura e Jurumirim e a liquidação parcial e final dos
direitos de comercialização de energia de sua controlada Cat-Leo Comercializadora Ltda., pelo valor total de
R$22,1 milhões.
Foi firmado em 24 de julho de 2007, contrato e compra e venda de 100% das ações Teleserv S.A., por
R$7 milhões. A operação foi submetida à ANATEL e, tão logo seja aprovada, terá a liquidação financeira e a
efetivação da transferência das ações.
Em 28 de dezembro de 2007, a Energisa alienou à Petrobras sua participação na UTEJF, assim como direitos
contratuais associados, pelo montante de R$229 milhões.
Até a presente data, nem a Emissora nem qualquer uma de suas controladas, realizou oferta pública de aquisição
de ações, diretamente ou por terceiros.
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Aquisições
A tabela a seguir demonstra informações relativas à aquisição, pela Emissora, de distribuidoras de energia
elétrica, desde sua aquisição.
Data de
aquisição

Preço de
Compra

Participação da
Energisa

CENF

Junho de
1997

R$56,2 milhões

59,5%

Energipe

Dezembro
de 1997

R$577,1 milhões

86,4%

CELB

Novembro
de 1999

R$87,4 milhões

75,3%

SAELPA

Novembro
de 2000

R$363 milhões

74,3%

Nome

Negócio
Concessionária de energia elétrica que atende
aproximadamente 83.000 consumidores, com vendas de
varejo anuais de aproximadamente 280 GWh, que opera no
município de Nova Friburgo no Estado do Rio de Janeiro.
Concessionária de energia elétrica que atende
aproximadamente 468.000 consumidores, com vendas de
varejo anuais de aproximadamente 1.700 GWh, que opera
em 63 municípios do Estado de Sergipe.
Concessionária de energia elétrica que atende
aproximadamente 139.000 consumidores, com vendas de
varejo anuais de aproximadamente 500 GWh, nos municípios
de Campina Grande, Massaranduba, Lagoa Seca, Queimadas,
Boa Vista e Fagundes, no Estado da Paraíba.
Concessionária de energia elétrica que atende
aproximadamente 885.000 consumidores, vendas de
varejo anuais de aproximadamente 2.300 GWh, em 216
municípios do Estado da Paraíba.

Pontos Fortes
A Emissora acredita que possui os seguintes pontos fortes, que pretende aprimorar de forma a incrementar seu
desempenho financeiro:
•

Base de Consumidores Diversificada. As concessões de distribuição da Emissora espalham-se pelo
Estado de Sergipe, onde a ENERGIPE opera em 63 municípios, na Paraíba, onde a SAELPA opera em
216 municípios e a CELB em seis municípios, em Minas Gerais, onde a CFLCL opera em 65
municípios, e no Rio de Janeiro, onde a CFLCL e CENF operam em um município cada uma. A
administração da Emissora acredita que essa variada base de consumidores minimiza sua exposição a
riscos econômicos e políticos no Brasil. No exercício findo em 31 de dezembro de 2007, a Emissora
gerou 26,9% da sua receita bruta no Estado de Sergipe (Energipe), 46,4% no Estado da Paraíba
(SAELPA e CELB), 20,8% no Estado de Minas Gerais (CFLCL) e 5,9% no Estado do Rio de Janeiro
(CENF e também CFLCL). Além disso, a base de consumidores não é dependente de nenhum grupo ou
segmento específico da economia brasileira. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007,
43,1% da receita da Emissora foi gerada pela distribuição de energia elétrica a consumidores
residenciais, 21,2% a consumidores comerciais, 17,2% a consumidores industriais, 4,4% a
consumidores rurais e 14,1% a consumidores do setor público. No exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2007, os rendimentos gerados pela Energipe, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF foram
resultantes de 41,9%, 42,8%, 36,6%, 43,7% e 50,9% de distribuição de energia elétrica para
consumidores residenciais, 24,7%, 20,7%, 20,6%, 18,0% e 21,9% para consumidores comerciais,
15,4%, 15,2%, 31,2%, 19,6% e 16,3% para consumidores industriais, 3,0%, 4,0%, 2,0%, 9,2% e 1,5%
para consumidores rurais, 15,0%, 17,2%, 9,5%, 9,5% e 9,4% para consumidores do setor público.

•

Concessões Localizadas em Áreas de Crescimento Acelerado. A maioria das concessões de distribuição
da Emissora localizam-se em áreas com alto potencial de crescimento, a saber, na Região Nordeste, a
menos desenvolvida do Brasil. A administração da Emissora acredita que as áreas rurais e
subdesenvolvidas, bastante dispersas em suas áreas de concessão, oferecem oportunidades para
crescimento expressivo. O consumo de energia elétrica nos Estados de Sergipe e da Paraíba aumentou
em média 7,4% em 2007. Tal média é significativamente superior aos aumentos na taxa média anual de
consumo de eletricidade no Brasil, de 5,4% durante o mesmo período. O consumo de energia elétrica na
área total de concessão das controladas pela Emissora aumentou 6,8% em 2007.
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•

Base de Consumidores Cativos. A receita operacional bruta consolidada e o volume de vendas das
controladas pela Emissora (ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF) advêm
preponderantemente de vendas de energia elétrica a tarifas reguladas a consumidores cativos. Durante o
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, as vendas a consumidores cativos das controladas pela
Emissora, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF a tarifas reguladas, representaram 95,9%,
89,5%, 98,8%, 98,8%, 97,9% e 100,0% de volume de energia elétrica distribuída, respectivamente, e
86,8%, 85,7%, 90,5%, 85,0%, 91,4% e 92,7%, respectivamente, da receita operacional bruta. Em 2006,
as vendas a consumidores cativos da Emissora, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF
representaram 94,8%, 89,2%, 98,3%, 98,3%, 96,3% e 99,3%, respectivamente, do volume de energia
elétrica distribuídos e 91,8%, 87,8%, 94,3%, 92,6%, 88,1% e 96,4%, respectivamente, da receita
operacional bruta. Além disso, a quantidade de consumidores da Emissora, ENERGIPE, SAELPA,
CELB, CENF e CFLCL potencialmente livres, em comparação com a quantidade de seus consumidores
cativos, é baixa em número e em volume. Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007,
as vendas da Emissora consolidada e das suas controladas (Energipe, SAELPA, CELB, CFLCL e
CENF) de energia elétrica por volume feitas a consumidores potencialmente livres e parcialmente livres
foi de aproximadamente de 7,4%, 5,2%, 9,0%, 19,4%, 3,1% e 0%, respectivamente. Atualmente, o
Grupo Energisa consolidado apresenta uma base de 0,0006% de clientes potencialmente livres em seu
mercado cativo. Da energia total distribuída, cerca de 19,8% são destinadas a clientes livres.

•

Serviços de Alta Qualidade. Em geral, as distribuidoras brasileiras de energia elétrica medem a
qualidade de seus serviços pela: (i) duração de interrupção, ou DEC, que mostra o tempo médio de falta
de energia por consumidor (considerando apenas interrupções iguais ou superiores a um minuto); e pela
(ii) freqüência de interrupção, ou FEC, que mostra o número médio de interrupções sofrido por cada
consumidor (também considerando apenas interrupções iguais ou superiores a um minuto). As
controladas pela Emissora vêm cumprindo, de maneira consistente, as exigências determinadas nos
respectivos contratos de concessão, tanto para o indicador DEC quanto para o FEC.

•

Capacidade Financeira e Fluxo de Caixa Constante de Operações. O fluxo de caixa constante de
operações da Emissora, Energipe, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF e as suas capacidades
financeiras as permitem ter acesso a fontes de financiamento em termos e condições favoráveis
para implementar a estratégia de crescimento de seus negócios. Os EBITDAs Ajustados da
Emissora consolidada e das suas controladas (Energipe, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF) foram
de (i) R$644,2 milhões, R$192,7 milhões, R$252,6 milhões, R$26,2 milhões, R$96,3 milhões e
R$21,5 milhões, respectivamente, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, e (ii) de
R$434,0 milhões, R$187,0 milhões, R$213,4 milhões, R$28,8 milhões, R$104,8 milhões e R$24,1
milhões, respectivamente, em 2006, e (iii) de R$403,9 milhões, R$147,6 milhões, R$155,1
milhões, R$17,9 milhões, R$95,4 milhões e R$21,9 milhões, respectivamente, em 2005. Assim
como nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005, as margens
EBITDA ajustadas para a Emissora foram de 40,0%, 41,8% e 44,9%, respectivamente. O
crescimento médio anual do EBITDA Ajustado da Emissora de 2005 a 2007 foi de 26,3%. Nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005, as margens EBITDAs
ajustadas para a Energipe foram de 43,2%, 48,1% e 41,4%, respectivamente. O crescimento médio
anual do EBITDA ajustado da Energipe de 2005 a 2007 foi de 14,3%. Nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005, as margens EBITDAs ajustadas para a
SAELPA foram de 40,5%, 39,1% e 34,2%, respectivamente. O crescimento médio anual do
EBITDA ajustado da SAELPA de 2005 a 2007 foi de 27,6%. Nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005, as margens EBITDAs ajustadas para a CELB foram de
22,5%, 30,9% e 23,0%, respectivamente. O crescimento médio anual do EBITDA ajustado da
CELB de 2005 a 2007 foi de 21,0%. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2007, 2006 e 2005, as margens EBITDAs ajustadas para a CFLCL foram de 32,0%, 36,1% e
35,2%, respectivamente. O crescimento médio anual do EBITDA ajustado da CFLCL de 2005 a
2007 foi de 0,5%. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005, as
margens EBITDAs ajustadas para a CENF foram de 29,7%, 35,8% e 31,1%, respectivamente. A
redução média anual do EBITDA ajustado da CENF de 2005 a 2007 foi de 0,9%. Em 31 de
dezembro de 2007, o endividamento financeiro líquido da Emissora consolidado, e das controladas
ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF chegou a R$1.019,0 milhões, R$253,1 milhões,
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R$210,5 milhões, R$10,0 milhões, R$143,8 milhões e R$6,2 milhões, respectivamente, o
equivalente a 1,61, 1,34, 0,84, 0,38, 1,49 e 0,32 vezes, respectivamente, o EBITDA ajustado, o que
representa um baixo nível de alavancagem para um setor com investimentos massivos.
•

Fornecedor de Baixo Custo com uma Concentração de Vendas em Consumidores de Margens
Elevadas. Dados comparativos das revisões tarifárias das distribuidoras brasileiras demonstram que as
controladas pela Emissora operam suas concessões de distribuição de energia elétrica com baixos
custos, o que confere vantagem competitiva no mercado em que opera. Além disso, as vendas da
Emissora consolidada e das controladas Energipe, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF concentram-se
em consumidores residenciais e comerciais, que juntos responderam por 52,8%, 54,2%, 53,3%, 44,1%,
50,1% e 66,6%, respectivamente, de suas vendas de energia elétrica por volume e por 64,0%, 66,6%,
63,5%, 57,2%, 61,7% e 72,8%, respectivamente, de suas vendas de energia elétrica a consumidores
finais por receita em 2007. Normalmente, consumidores residenciais e comerciais geram margens mais
elevadas do que outras classes de consumidores (isto é, industriais e rurais), em virtude das tarifas mais
altas associadas a estas classes de consumidores.

•

Administração Experiente. Os administradores e conselheiros da Emissora têm vasta experiência em
atividades de distribuição de energia. Os diretores mais antigos tem em média 24 anos cada de
experiência no negócio de distribuição de energia elétrica no Brasil. A equipe de profissionais é
altamente treinada, e está constantemente procurando reduzir custos operacionais e aumentar as
receitas. A Emissora dispõe de ferramentas de gestão de recursos humanos que priorizam a integração e
motivação de seus profissionais, com o objetivo de maximizar qualidade e eficiência. Além disso, a
família Botelho, acionista controladora indireta da Emissora, tem mais de cem anos de experiência de
gestão na área de distribuição e geração de energia elétrica. O know-how e experiência desse acionista
controlador indireto permitem que se obtenha retornos atraentes sobre os investimentos da Emissora e
que gerem maior valor para os seus acionistas.

•

Práticas Socialmente Responsáveis. As controladas pela Emissora cumprem ininterruptamente suas
obrigações de contribuição ao desenvolvimento econômico, social e cultural, e realizam esforços de
preservação ambiental das áreas nas quais as empresas detêm concessões. Estes projetos já receberam
diversos prêmios, incluindo o Certificado e Selo de Responsabilidade Cultural concedido pelo
governador do Estado da Paraíba.

Estratégia de Negócios
A administração da Emissora procura aprimorar o desempenho financeiro e gerar valor para seus acionistas por
meio do fornecimento de serviços eficientes e de qualidade superior a seus consumidores e da priorização de
suas qualidades operacionais e estratégicas. Os elementos principais de sua estratégia são:
•

Aprimorar a Estrutura Financeira. A administração está empenhada na melhoria da estrutura de
capital e perfil de dívida. Pretende-se continuar a aprimorar o perfil de dívida das empresas por meio do
refinanciamento de dívidas de curto prazo com dívidas de prazos mais longos, em termos mais
favoráveis, e por meio da quitação de determinadas dívidas de curto prazo, inclusive com parte dos
recursos obtidos com a subscrição das Debêntures.

•

Fortalecer a Posição na Região Nordeste do Brasil. Pretende-se aumentar a participação no mercado e
fortalecer o reconhecimento da Emissora em toda a Região Nordeste, por meio da manutenção de
serviços de alta qualidade e da identificação de novas oportunidades de negócio nos setores nos quais a
Emissora e as demais controladas da Energisa operam.

•

Aumentar a Segurança dos Empregados. Aumentar, cada vez mais, a segurança dos empregados por
meio do investimento em treinamento e em métodos de trabalho atualizados são metas constantes na
filosofia das controladas pela Emissora. A administração da Emissora acredita que a melhoria da
segurança dos empregados aumenta o moral dos funcionários e diminui as despesas.
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•

Adotar Melhores Práticas de Governança Corporativa. A Emissora pretende manter e aprimorar sua
relação profissional com as agências reguladoras brasileiras (ANEEL e CVM), parceiros comerciais,
clientes, credores e investidores por meio da adoção de melhores práticas de governança corporativa e
ética.

•

Aprimorar a Gestão Estratégica e Operacional. A administração da Emissora continua desenvolvendo
métodos modernos e eficientes de gestão estratégica e operacional, o que permite fixar metas, planos de
ação e controles para que a Emissora possa priorizar e atingir seus objetivos.

•

Utilização de Tecnologia de Maneira Eficiente. A Emissora persegue a meta de implementar novas
tecnologias para aprimorar (i) a gestão de suas operações e (ii) suas eficiências operacionais.

Estrutura Acionária Atual
Desverticalização e Reestruturação
Em virtude da promulgação no Brasil da Lei do Modelo do Setor Elétrico, a CFLCL e a Emissora recentemente
reestruturaram suas operações por meio da criação de entidades independentes para a geração e distribuição, que
não operam de forma verticalmente integrada. Como resultado, o Sistema Cataguazes-Leopoldina passou por
uma reestruturação, concluída em 28 de fevereiro de 2007, ao fim da qual a Energisa passou a controlar, além da
Energipe, SAELPA, CELB, também a CENF, CFLCL e a CAT-LEO CISE. O organograma abaixo apresenta a
atual estrutura societária das empresas do Sistema Cataguazes-Leopoldina e seus controladores, após a
implementação dos processos de desverticalização e reestruturação mencionados acima e a alienação de ativos
referida no item “Sumário da Emissora – Histórico ”, nas páginas 128 e 129 desta seção. A sociedade Teleserv
está em processo de alienação pela Emissora.
Família BOTELHO

OUTROS
8,8% CT
3,5% CV

100%

CFLCL

80,9%

CENF

SOBRAPAR

35,1% CT
62,7% CV

99,9%

Energipe

56,1% CT
33,8% CV

98,1%

CELB

100%

87,4%

SAELPA

Energisa
Geração

Holding e Prestadora de Serviços Corporativos

Comercializadora de Energia

Distribuidoras

Prestadora de Serviços Elétricos

Geração

TV por assinatura

100%

CAT-LEO
COM

100%

CAT-LEO
CISE
O
SS 96,1%
CE A
O
D
PR EN
TELESERV
EM E V
D

CT=Capital Total
CV=Capital Votante

Para maiores informações a respeito da Desverticalização e Reestruturação, vide a seção “Desverticalização e
Reestruturação”, na página 170 abaixo.
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SUMÁRIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e as Debêntures, que devem ser
analisadas pelo investidor antes de tomar sua decisão de investimento.
Emissora:

Energisa S.A.

Coordenador Líder:

Banco Citibank S.A.

Coordenadores:

Coordenador Líder e HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Instituição
Participante:
Agente Fiduciário:

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Banco Mandatário e
Escriturador:

Banco Citibank S.A.

Valor Total da
Oferta:

R$150.000.000,00.

Destinação dos
Recursos:

Os recursos obtidos por meio da Emissão das Debêntures serão destinados
integralmente para liquidação antecipada da 1ª emissão de Notas Promissórias
Comerciais da Emissora.

Valor Nominal
Unitário das
Debêntures:

As Debêntures terão valor nominal unitário de R$10.000,00 (“Valor Nominal
Unitário”).

Quantidade de
Debêntures Emitidas:
Conversibilidade,
Tipo e Forma:

Serão emitidas 15.000 Debêntures.

Espécie:

As Debêntures serão de espécie quirografária.

Lotes Suplementares
e Adicionais:

Lote Adicional: A Emissora, mediante prévio acordo com os Coordenadores,
poderia aumentar a quantidade de Debêntures a serem distribuídas no âmbito da
Oferta em até 20% com relação à quantidade originalmente oferecida, sem a
necessidade de novo pedido de registro à CVM ou de modificação dos termos da
Oferta, nos termos do §2º do artigo 14 da Instrução CVM 400 (“Lote Adicional”).

Pentágono S.A. DTVM

As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais,
sem emissão de cautelas ou certificados.

Lote Suplementar: Sem prejuízo do Lote Adicional acima referido, para atender a
um eventual excesso de demanda pelas Debêntures, a Emissora outorgou aos
Coordenadores a opção de aumentar a quantidade de Debêntures a serem emitidas
nos termos da Escritura de Emissão em até 15% com relação à quantidade
originalmente prevista, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400 (“Lote
Suplementar”), respeitadas as mesmas condições e preço das Debêntures
originalmente ofertadas e a mesma Remuneração originalmente estabelecida no
Procedimento de Bookbuilding aplicável.
Não houve a utilização do Lote Adicional ou do Lote Suplementar.
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Colocação e
Procedimento de
Distribuição:

Observadas as disposições da Instrução CVM 400 e as condições previstas na
Escritura de Emissão e no Contrato de Colocação, as Debêntures serão objeto de
distribuição pública sob o regime de garantia firme de colocação.
A colocação das Debêntures deverá ser feita com intermediação de instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, utilizando
um plano de distribuição fixado nos seguintes termos:

Preço e Forma de
Subscrição:

(i)

após o protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM, mas
anteriormente ao registro da distribuição das Debêntures, foram
realizadas apresentações para potenciais investidores (os “Road
Shows”), conforme determinado pelos Coordenadores de comum
acordo com a Emissora, durante os quais foram distribuídas versões do
Prospecto Preliminar;

(ii)

após a realização dos Road Shows, e conforme determinado pelos
Coordenadores de comum acordo com a Emissora, os Coordenadores
deram início ao Procedimento de Bookbuilding, de acordo com o
Contrato de Colocação;

(iii)

encerrado o Procedimento de Bookbuilding, os Coordenadores consolidaram
as propostas dos investidores para subscrição das Debêntures;

(iv)

após a obtenção do registro da Oferta na CVM, será publicado o
respectivo anúncio de início;

(v)

as Debêntures objeto do Lote Suplementar e do Lote Adicional, se
fosse o caso, seriam colocadas pelos Coordenadores sob o regime de
melhores esforços;

(vi)

não existirão lotes máximos ou mínimos de subscrição das Debêntures;

(vii)

não será concedido qualquer tipo de desconto e/ou repasse pelos
Coordenadores e/ou pela Instituição Participante aos investidores
interessados em adquirir as Debêntures;

(viii)

não será constituído fundo de sustentação de liquidez ou firmado
contrato de garantia de liquidez para as Debêntures;

(ix)

não será firmado contrato de estabilização de preços das Debêntures; e

(x)

serão atendidos, prioritariamente e nesta ordem, os clientes dos
Coordenadores e os clientes investidores qualificados dos Coordenadores
que desejarem investir nas Debêntures, tendo em vista a relação dos
Coordenadores com esses clientes, bem como outros fundos de
investimento (ainda que não sejam investidores qualificados).

O preço de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário acrescido
da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da
efetiva integralização, integralizados à vista, no ato da subscrição, em moeda
corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP.
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Prazo

6 anos a contar da Data de Emissão, com vencimento final em 1º de abril de 2014.

Remuneração:

A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus à seguinte remuneração
(“Remuneração”):
Atualização
O Valor Nominal Unitário não será atualizado.
Juros Remuneratórios
As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a
partir da Data de Emissão, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário não
amortizado, a serem pagos no fim de cada Período de Capitalização (conforme
definido abaixo) de acordo com a fórmula abaixo. As Debêntures renderão juros
correspondentes à variação acumulada das taxas médias dos DI - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, “extra grupo” (a “Taxa DI”), expressa na forma percentual
ao ano, base 252 dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP, no Informativo Diário,
disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br), acrescida
exponencialmente de spread, definido de acordo com Procedimento de Bookbuilding,
de 1,10% ao ano, base 252 dias úteis (o “Acréscimo sobre a Taxa DI”, sendo a Taxa
DI e o Acréscimo sobre a Taxa DI, em conjunto, referidos como a “Remuneração”). A
Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por
dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário não amortizado das
Debêntures desde a Data de Emissão, ou da data de vencimento do último Período de
Capitalização, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, de acordo com a
fórmula constante na Escritura de Emissão. Para maiores informações, vide Seção
“Características da Oferta”, nas páginas 33 a 50 deste Prospecto.

Registro para
Distribuição e para
Negociação:

As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação
do mercado secundário respectivamente, através do SDT - Sistema de Distribuição
de Títulos ("SDT") e do SND – Sistema Nacional de Debêntures ("SND"), ambos os
sistemas administrados pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação ("CETIP"),
com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA – Associação Nacional das
Instituições do Mercado Financeiro ("ANDIMA"), com a distribuição e negociação
liquidadas e as debêntures custodiadas na CETIP.

Forma de
Pagamento:

Os pagamentos a que fizerem jus os titulares das Debêntures, bem como aqueles
relativos a quaisquer outros valores devidos nos termos da Escritura de Emissão,
serão efetuados utilizando-se, conforme o caso (i) os procedimentos adotados pela
CETIP, para as Debêntures registradas no SND; ou (ii) por meio do Banco
Mandatário para os titulares de Debêntures que não estejam vinculados a nenhum
dos dois sistemas acima mencionados.

Pessoas Vinculadas:

Investidores que sejam (a) controladores ou administradores da Emissora; (b)
controladores ou administradores dos Coordenadores e da Instituição Participante; e
(c) outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como os cônjuges ou companheiros,
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas
referidas nos itens (a), (b) ou (c).
As Pessoas Vinculadas puderam participar do procedimento de Bookbuilding,
ficando, contudo, vedada a colocação a tais pessoas no caso de excesso de demanda
superior em um terço à quantidade de valores mobiliários ofertada nos termos do art.
55 da Instrução CVM 400.

20

Público Alvo:

O público alvo da presente Oferta é composto por investidores qualificados assim
definidos pelas normas vigentes no país, tais como pessoas físicas e jurídicas, fundos
de investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização
podendo, entretanto, ser atendidos outros investidores, considerados não qualificados
pelas normas vigentes no País, tais como fundos de investimentos, pessoas físicas ou
jurídicas, clientes ou não dos Coordenadores. Será garantido tratamento justo e
eqüitativo a todos os destinatários e aceitantes da Oferta.

Inadequação do
Investimento:

O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que (a) necessitem de
liquidez, tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as
negociações das Debêntures no mercado secundário; e/ou (b) não estejam dispostos a
correr o risco de crédito de empresa do setor privado.

Quorum de
Deliberação:

Cronograma
Estimativo da
Oferta:

(i)

Nas deliberações da Assembléia Geral de Debenturistas, a cada
Debênture em circulação caberá um voto, admitida a constituição de
mandatário, Debenturista ou não, observadas as formalidades e
impedimentos legais.

(ii)

Observado o disposto na Escritura de Emissão, as alterações nas
características e condições das Debêntures e da Emissão deverão ser
aprovadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 das
Debêntures em circulação, salvo nos casos em que for estabelecido
quorum específico, nos termos da Escritura de Emissão ou da
legislação em vigor.

(iii)

As alterações na Remuneração, garantias e/ou prazos de vencimento,
repactuação ou amortização das Debêntures deverão contar com
aprovação de Debenturistas representando 95% das Debêntures em
circulação.

(iv)

Alterações a qualquer quorum de deliberação previsto na Escritura de
Emissão, sobre uma determinada matéria, dependerão da aprovação de
Debenturistas que representem o quorum de deliberação previsto na
Escritura de Emissão para referida matéria.

Estima-se que a Oferta seguirá o cronograma abaixo:
11.01.2008: Reunião do Conselho de Administração da Emissora aprovando a Oferta
17.01.2008: Protocolo do pedido de Registro da Oferta na CVM
18.03.2008: Reunião do Conselho de Administração da Emissora aprovando a Oferta
01.04.2008: Publicação do Aviso ao Mercado
01.04.2008: Disponibilização do Prospecto Preliminar
01.04.2008: Envio dos Convites para Roadshow
01.04.2008: One-on-ones SP
02.04.2008: Roadshow SP
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03.04.2008: Roadshow RJ
18.04.2008: Procedimento de Bookbuilding
24.04.2008: Registro da Oferta na CVM
28.04.2008 Publicação do Anúncio de Início
28.04.2008: Disponibilização do Prospecto Definitivo
29.04.2008: Data da Liquidação Financeira da Oferta
06.05.2008: Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta
Classificação de
Risco:

A(bra) pela Fitch Ratings.

Pagamento da
Remuneração:

A Remuneração será paga semestralmente nos dias 1º de abril e 1º de outubro de
cada ano, iniciando-se em 1º de outubro de 2008.

Data de Emissão:

Para todos os fins e efeitos legais, a data da Emissão é 1º de abril de 2008.

Inexistência de
Repactuação:

As Debêntures desta Emissão não estarão sujeitas a repactuação programada.

Amortização
Programada:

As Debêntures serão amortizadas em 5 parcelas semestrais, iguais e sucessivas, a
partir do 48° mês, inclusive, contado da Data de Emissão, nos dias 1º de abril e 1º de
outubro de cada ano, iniciando-se em 1º de abril de 2012 (cada uma, uma “Data de
Amortização”), nos percentuais e valores que se seguem:
Data da Amortização
01/04/2012
01/10/2012
01/04/2013
01/10/2013
01/04/2014

Percentual de Amortização
do Valor Nominal Unitário
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

Valor amortizado
por debênture
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00

Resgate Antecipado
Facultativo:

A Emissora poderá, a partir do 36º mês após a Data de Emissão, promover o resgate
antecipado, total ou parcial, das Debêntures em circulação nas datas de pagamento
da Remuneração, nos termos previstos na Escritura de Emissão.

Aquisição
Facultativa:

A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em circulação, por
preço não superior ao Valor Nominal Unitário não amortizado das Debêntures,
acrescido da Remuneração, calculado pro rata temporis desde a Data de Emissão ou
da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até
a data da efetiva aquisição, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 55 da Lei
das Sociedades por Ações.
As Debêntures objeto desse procedimento poderão ser canceladas, permanecer em
tesouraria da Emissora ou ser colocadas no mercado.

Vencimento
Antecipado:

O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações
relativas às Debêntures e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do saldo
devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração,
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devida desde a Data da Emissão, ou da última data de pagamento da Remuneração,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis, e
demais encargos, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial
ou extrajudicial, na ocorrência de qualquer dos eventos descritos na Cláusula V da
Escritura de Emissão (os “Eventos de Inadimplemento”). Para maiores detalhes, vide
Seção “Características da Oferta”, nas páginas 33 a 50 deste Prospecto.
Fatores de Risco

RISCOS RELATIVOS AO BRASIL
1.

O Governo Federal exerceu, e continua a exercer, influência significativa
sobre a economia brasileira. Este envolvimento, bem como as condições
políticas e econômicas brasileiras, poderiam afetar adversamente os
negócios do Grupo Energisa, e o valor de mercado das Debêntures.

2.

A inflação e os esforços do Governo Federal para combatê-la podem
contribuir de maneira significativa para a incerteza econômica no Brasil e
poderão prejudicar os negócios do Grupo Energisa.

3.

A instabilidade cambial pode afetar adversamente os resultados
operacionais e financeiros do Grupo Energisa, bem como o preço de
mercado das Debêntures.

4.

Restrição sobre a movimentação de capitais para fora do Brasil poderão
prejudicar a capacidade do Grupo Energisa de cumprir determinadas
obrigações de dívida.

5.

Exposição à Variação de Taxas de Juros.

6.

O acesso das empresas brasileiras ao mercado de capitais internacional é
influenciado pela percepção de risco no Brasil e em outras economias
emergentes, e isso poderá prejudicar a capacidade do Grupo Energisa de
financiar suas operações.

7.

Mudanças na legislação tributária vigente poderão produzir um efeito adverso
sobre os negócios e resultados operacionais consolidados da Emissora.

8.

A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países,
principalmente nos considerados emergentes, poderá afetar negativamente
a economia brasileira e os negócios do Grupo Energisa.

RISCOS RELATIVOS AO SETOR DE ENERGIA BRASILEIRO
1.

As tarifas cobradas de consumidores pelas vendas de eletricidade são
determinadas de acordo com contratos de concessão firmados com o
Governo Federal, e as receitas operacionais das controladas pela
Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) podem ser
adversamente afetadas caso as alterações tarifárias impostas pela ANEEL
sejam desfavoráveis às controladas pela Emissora.

2.

As controladas pela Emissora estão sujeitas a uma extensa
regulamentação, a qual é passível de mudanças, cujos efeitos sobre do
Grupo Energisa – exceto a Teleserv e respectivos resultados
operacionais não podem ser antecipados.

3.

A ANEEL poderá impor penalidades por descumprimento dos termos de
contratos de concessão e da regulamentação aplicável às controladas pela
Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB), o que poderia
resultar em multas, outras penalidades e, dependendo da gravidade do
descumprimento, na extinção de suas concessões e/ou autorizações.
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4.

Os equipamentos, instalações e operações das controladas pela
Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) estão sujeitos
a ampla regulamentação ambiental que pode se tornar mais rigorosa
no futuro e resultar em maiores responsabilidades e investimentos de
capital.

5.

A construção, expansão e operação das instalações das controladas pela
Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) e equipamentos de
distribuição de eletricidade envolvem riscos significativos que poderão
causar perda de receitas ou aumento de despesas.

6.

As tarifas de distribuição, ainda que determinadas pela ANEEL, podem ser
questionadas judicialmente, o que pode afetar adversamente a receita
consolidada da Emissora.

7.

Períodos de escassez de energia elétrica podem afetar o custo da energia
elétrica e os preços que as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL,
CENF, SAELPA e CELB) podem cobrar dos seus clientes.

8.

Previsões incorretas das necessidades de energia nas áreas de distribuição
das controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e
CELB) podem afetar adversamente os seus resultados operacionais.

9.

As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e
CELB) podem ser forçadas a comprar energia no mercado de curto prazo
para atenderem a demanda dos consumidores e o preço de compra de
energia no mercado de curto prazo pode ser substancialmente maior que o
preço da energia sob os contratos de compra de energia de longo prazo das
controladas pela Emissora.

10. O projeto de Reforma das Agências Reguladoras em tramitação no
Congresso Nacional pode afetar a competência da ANEEL.

RISCOS RELATIVOS À EMISSORA
1.

É possível que as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF,
SAELPA e CELB) não sejam capazes de repassarem, por meio de tarifas,
todos ou uma parte significativa dos seus custos com a compra de energia
elétrica, e que sejam obrigadas a adquirirem energia elétrica de curto
prazo para suprirem a demanda de seus consumidores. Uma vez que o
custo da energia elétrica de curto prazo poderá ser superior à adquirida
em contratos de longo prazo, seus negócios e resultados operacionais
poderão ser negativamente afetados.

2.

Os Contratos de Concessão de energia elétrica da CFLCL e da CENF
vencem a partir de julho de 2015 (sendo o de Energipe a partir de 2027, o
de CELB a partir de 2029 e o de Saelpa a partir de 2030) e não há garantia
de que tais concessões serão prorrogadas ou se seus termos e condições
serão revistos.

3.

As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e
CELB) geram parte de suas receitas operacionais a partir de consumidores
qualificados como consumidores potencialmente livres, que podem
procurar fornecedores alternativos de energia elétrica.
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4.

As controladas pela Emissora são objetivamente responsáveis por
quaisquer danos resultantes do fornecimento inadequado de serviços de
distribuição de energia.

5.

As apólices de seguro das controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL,
CENF, SAELPA e CELB) poderão não cobrir integralmente seus danos
resultantes da prestação inadequada de serviços de eletricidade.

6.

As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e
CELB) possuem um percentual significativo de contas inadimplentes que,
se não forem pagas, poderão afetar adversamente seus resultados
financeiros.

7.

A alavancagem e obrigações de serviço de dívida da Emissora, bem como
as disposições restritivas de seus contratos de dívida, poderiam afetar
adversamente a capacidade de operar seus negócios e de efetuar os
pagamentos da dívida.

8.

As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e
CELB) cederam uma parcela substancial de seus recebíveis futuros em uma
operação de securitização por meio da criação FIDCs. Assim, esses
recebíveis não estarão disponíveis para o cumprimento de suas outras
obrigações comerciais e financeiras, inclusive as Debêntures.

9.

Uma parcela significativa das receitas da Energipe, CFLCL, CENF,
SAELPA e CELB foram empenhadas ou oneradas em favor de seus
credores e obrigações regulatórias, nos termos de diversos contratos
financeiros e comerciais.

10. Os compromissos da Emissora e suas controladas de atenderem a
obrigações com plano de pensão de seus funcionários, obrigações essas
não integralmente reconhecidas no balanço, podem ser superiores aos
atualmente estimados e, como resultado, a Emissora e suas controladas
poderão ser obrigadas a efetuarem contribuições adicionais a seus
planos de pensão.
11. Se as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e
CELB) não conseguirem controlar com sucesso as perdas de energia em
seu negócio de distribuição, os resultados de suas operações e sua situação
financeira poderão ser adversamente afetados.
12. O programa de “universalização” do governo brasileiro exige que
empresas distribuidoras de energia elétrica, como as controladas pela
Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB), forneçam energia
elétrica a determinados consumidores de baixa voltagem e realizem
investimentos de capital e investimentos operacionais que podem não ser
vantajosos.
13. Decisões adversas em um ou mais processos judiciais em que as
controladas pela Emissora são partes poderiam afetar adversamente seus
negócios e resultados operacionais.
14. A Emissora é controlada pela Gipar S/A – detentora da maioria do capital
votante –, empresa controlada pela Família Botelho, que conseqüentemente
detém o poder de controle da Emissora e suas controladas.
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15. A Emissora poderá adquirir outras empresas do setor elétrico ou aumentar
sua participação em suas controladas, como ocorreu no passado, e tais
aquisições absorverão tempo da administração da Emissora e poderão não
resultar em aumento da eficiência operacional.
16. Poderá não ser possível efetuar a penhora de uma parcela significativa dos
ativos da Emissora e suas controladas para garantir a execução de
decisões judiciais.
17. A Emissora é uma sociedade de participações e serviços, depende
principalmentee do fluxo de dividendos e juros sobre capital próprio para
efetivar o pagamento de suas obrigações, inclusive as obrigações das
Debêntures.

RISCOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES
1.

As obrigações da Emissora constantes da Escritura de Emissão estão
sujeitas às hipóteses de vencimento antecipado.

2.

A baixa liquidez do mercado secundário brasileiro e a participação de
Pessoas Vinculadas na Oferta poderão impactar a definição da taxa final
de remuneração das Debêntures.

3.

Eventual rebaixamento na classificação de risco da Emissão poderá
acarretar redução de liquidez das Debêntures para negociação no mercado
secundário.

4.

As informações acerca do futuro da Emissora contidas no Prospecto podem
não ser precisas.

5.

Possibilidade de não validação da estipulação da Taxa DI, divulgada pela
CETIP caso se faça necessária a cobrança judicial das Debêntures.

6.

Modificação dos Termos da Oferta.

7.

Em caso de falência da Emissora, não há garantia que os investidores
titulares de Debêntures quirografárias receberão seus créditos.

Para maiores detalhes, vide Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 52 a 67 deste
Prospecto.
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INFORMAÇÕES SOBRE OS COORDENADORES E A INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE
Coordenadores
Coordenador Líder
O Citi, do qual o Banco Citibank é parte, é um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, está presente
em mais de 100 países, reúne atualmente 200 milhões de contas de clientes, conta com cerca de 300 mil
funcionários e possui ativos totais de US$ 1,5 trilhão, distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, entidades
governamentais e outras instituições, combinando recursos globais com forte presença local.
Presente há mais de 90 anos no Brasil, o Banco Citibank conta hoje com mais de 5 mil funcionários, R$25,1
bilhões em ativos totais e mais de 300 mil correntistas.
E, como parte integrante dessa organização, o Banco Citibank, tem atuado continuamente e com forte presença
no segmento Citi Markets & Banking, com destaque para áreas de renda fixa e variável, fusões e aquisições,
project finance e empréstimos sindicalizados.
Em 2006, o Banco Citibank participou de diversas emissões de debêntures, totalizando R$ 11,4 bilhões
distribuídos a investidores. O Banco Citibank participou como coordenador das três maiores transações de renda
fixa já realizadas no mercado de capitais brasileiro, Companhia de Bebidas das Américas - AmBev, Telemar
Norte Leste S.A. - Telemar e Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, sendo uma delas a primeira emissão de
uma empresa investment grade em escala global.
Em 2007 e até a presente data, o Banco Citibank participou de diversas emissões no mercado de capitais
brasileiro de renda fixa, totalizando R$ 2,5 bilhões distribuídos a investidores.
Coordenador
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
A HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é subsidiária indireta do HSBC Bank Brasil S.A.Banco Múltiplo, parte do grupo HSBC, corporação internacional sediada em Londres, na Inglaterra, presente em
83 países e territórios atende mais de 125 milhões de clientes. Constituído no Brasil em 1997, o HSBC Bank
Brasil S.A.- Banco Múltiplo apresentava em dezembro de 2007, ativos consolidados de R$70,7 bilhões e lucro
líquido consolidado de R$1,2 bilhão.
No Brasil o HSBC conta com uma carteira composta por aproximadamente 5,2 milhões clientes pessoa física e
308 mil clientes pessoa jurídica, e possui mais de 2,3 mil agências e postos de atendimento em 565 municípios.
O HSBC possui uma infra-estrutura de 5,6 mil caixas caixas automáticos e unidades de auto-atendimento e
canais de conveniência, tais como o Internet Banking e o Phone Centre do HSBC – Serviços Bancários.
Instituição Participante
O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) é uma instituição financeira múltipla criada pela Lei Federal nº
1649, de 19.07.1952, e organizada sob a forma de sociedade de economia mista, de capital aberto, tendo mais de
90% de seu capital sob o controle do Governo Federal.
Com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, o Banco atua em cerca de 2 mil municípios, abrangendo os
nove Estados da Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia), o norte de Minas Gerais (incluindo os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha) e o norte
do Espírito Santo.

27

Maior instituição da América do Sul voltada para o desenvolvimento regional, o BNB opera como órgão
executor de políticas públicas, cabendo-lhe a operacionalização de programas como o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e a administração do Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste (FNE), principal fonte de recursos operacionalizada
pela Empresa.
Além dos recursos federais, o Banco tem acesso a outras fontes de financiamento nos mercados interno e
externo, por meio de parcerias e alianças com instituições nacionais e internacionais, incluindo instituições
multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
O BNB criou diversos instrumentos que lhe possibilitou atuar mais próximo dos clientes e ampliar suas
atividades, buscando contribuir para garantir a sustentabilidade dos empreendimentos financiados, associada à
melhoria das condições de vida da população nordestina.
Por meio da carteira de investimentos, o BNB desenvolve instrumentos e operações estruturadas com a
finalidade de viabilizar a captação de recursos para seus clientes, com o objetivo de financiar projetos de
investimento, reestruturar passivos e realizar ajustes na estrutura de capital das empresas, mediante a utilização
de mecanismos e instrumentos do mercado de capitais.
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RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORES E ENTRE A
EMISSORA E A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE

Coordenador Líder
Além do relacionamento referente à Oferta, o Citibank manteve e mantém relacionamento comercial com a
Emissora e suas controladas, de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, e poderá, no futuro,
contratar o Citibank ou sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-la, inclusive na realização de
investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades.
Em dezembro de 2007, o Citibank possuía com a Emissora e suas controladas relacionamento decorrente de
prestação de serviços bancários como conta-corrente e aplicações financeiras, além de empréstimos, fianças e
operações no mercado de capitais.
Ao final de dezembro de 2007, o Citibank mantinha a seguinte operação de empréstimo junto à Emissora e suas
controladas:
Item

Empresa

Modalidade

Saldo em R$
milhões

Prazo

Vencimento

Custo

Garantias

1

Energisa

Notas
Promissórias

75,4

180
dias

09/06/2008*

Taxa DI+0,50%
a.a.

-

* As Notas Promissórias serão resgatadas com os recursos da Oferta. Vide a seção Destinação dos Recursos, na página 68 deste Prospecto.
Caso a Emissão não ocorra por qualquer motivo, não há nenhum compromisso contratual já firmado com o Coordenador Líder para a
concessão de empréstimo para pagamento das Notas Promissórias.

Na tabela abaixo constam as condições de pagamento das operações de empréstimo junto a Emissora e suas
controladas a que se referem os itens da tabela acima, bem como eventuais condições de alongamento do
empréstimo no caso da oferta não se concretizar:
Item
1

Empresa
Energisa

Modalidade
Notas Promissórias

Condições
Pagamento no vencimento.

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Grupo HSBC no Brasil mantém extenso relacionamento comercial com a Emissora e demais empresas
participantes do mesmo conglomerado econômico via prestação de serviços bancários em geral, tais como
conta corrente, arrecadação, aplicações financeiras, seguros, administração de fundo de previdência,
operações de arrendamento mercantil, provedor de crédito, dentre outros, incluindo operações do mercado
de capitais. A HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários participa da presente Oferta, na condição
de Coordenador e participou, também na condição de Coordenador, da 1ª emissão de Notas Promissórias da
Companhia. A Emissora poderá, no futuro, contratar o HSBC ou sociedades de seu conglomerado
econômico para assessorá-los na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias
para a condução de suas atividades.
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Ao final de dezembro de 2007, o Grupo HSBC mantinha as seguintes operações de empréstimos junto à
Emissora e suas controladas:
Item

Empresa

1

Energisa

2

SAELPA

3

SAELPA

4

CFLC

5

Energipe

Modalidade
Notas
Promissórias
Capital de
Giro
Finame
BNDES
Automático
Finame

Saldo em
R$ milhões

Prazo
Original

75,4

180 dias

12,3

47
meses

0,2

5 anos

5,4

5 anos

0,2

5 anos

Vencimento

Custo

Garantias

09/06/2008*

-

10/07/2009

Taxa DI+0,50%
a.a.
Taxa DI+1,50%
a.a.
TJLP + 5,0% a.a.

15/07/2012

TJLP + 4,7% a.a.

15/08/2011

TJLP + 4,5% a.a.

17/06/2010

Aval da Energisa e Penhor
de recebíveis
Aval da Energisa e
alienação fiduciária
Aval da Energisa e penhor
de recebíveis.
Aval da Energisa

Na tabela abaixo constam as condições de pagamento das operações de empréstimo junto a Emissora e suas
controladas a que se referem os itens da tabela acima, bem como eventuais condições de alongamento do
empréstimo no caso da oferta não se concretizar:
Item
1
2
3
4
5

Empresa
Energisa
SAELPA
SAELPA
CFLC
Energipe

Modalidade

Condições
Pagamento no vencimento
Pagamentos mensais
Pagamento em 48 prestações mensais
Pagamento em 42 prestações mensais
Pagamento em 48 mensais

Notas Promissórias
Capital de Giro
Finame
BNDES Automático
Finame

Os recursos obtidos com a presente Emissão serão destinados ao resgate antecipado das Notas Promissórias, as
quais são de titularidade dos Coordenadores (vide a seção Destinação dos Recursos, na página 68 deste
Prospecto). A remuneração das Notas Promissórias não está condicionada ao sucesso da Oferta. Caso a Emissão
não ocorra por qualquer motivo, não há nenhum compromisso contratual já firmado, além da garantia firme de
colocação da Emissão, entre os Coordenadores e a Energisa para a concessão de empréstimo para pagamento
dessa Notas Promissórias.
Vide tópico de riscos relativos às Debêntures, na seção Fatores de Risco, nas páginas 52 e 67 deste Prospecto.

Instituição Participante
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Ao final de dezembro de 2007, o Banco do Nordeste mantinha as seguintes operações de financiamento junto à
Emissora e suas controladas:
Item

Empresa

1

Celb

2

Celb

3

Energipe

4

Energipe

Modalidade
Financiamento
para
Investimento
Financiamento
para
Investimento
Financiamento
para
Investimento
Financiamento
para
Investimento

Saldo em
R$ milhões

Prazo
(em
anos)

Vencimento

Custo

Garantias

4,3

5

30/11/2009

11,5% aa

Fundo de liquidez e fiança
bancária.

2,6

10

29/6/2017

11,5% aa

Fundo de liquidez e fiança
bancária.

23,9

8

30/11/2012

11,5% aa

Fundo de liquidez e fiança
bancária.

4,4

10

28/6/2017

11,5% aa

Fundo de liquidez e fiança
bancária.

30

5

Energipe

6

Energipe

7

Saelpa

8

Saelpa

9

Saelpa

10

Saelpa

Financiamento
para
Investimento
Financiamento
para
Investimento
Financiamento
para
Investimento
Financiamento
para
Investimento
Financiamento
para
Investimento
Financiamento
para
Investimento

1,6

10

28/6/2017

11,5% aa

Fundo de liquidez e fiança
bancária.

4,4

10

28/6/2017

11,5% aa

Fundo de liquidez e fiança
bancária.

40,5

10

30/11/2014

11,5% aa

Fundo de liquidez e fiança
bancária.

17,1

10

28/6/2017

11,5% aa

Fundo de liquidez e fiança
bancária.

7,1

10

28/6/2017

11,5% aa

Fundo de liquidez e fiança
bancária.

7,3

10

28/6/2017

11,5% aa

Fundo de liquidez e fiança
bancária.

Na tabela abaixo constam as condições de pagamento das operações de empréstimo junto a Emissora e suas
controladas a que se referem os itens da tabela acima. Tais operações são destinadas a investimentos fixos nas
coligadas operacionais da companhia é não estão previstas renegociações destas, associadas a oferta. Registre-se
que tais operações são oriundas de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e
tiveram suas taxas rebaixadas a partir de 01.01.2008 para 10%a.a. que com incidência do bônus de adimplência
de 15% sobre os encargos, conforme legalmente previsto, apresentarão, a partir dessa data custo liquido final de
8,5%a.a.

Item

Empresa

Modalidade

Condições

1

Celb

Financiamento para Investimento

Mensal

2

Celb

Financiamento para Investimento

Mensal

3

Energipe

Financiamento para Investimento

Mensal

4

Energipe

Financiamento para Investimento

Mensal

5

Energipe

Financiamento para Investimento

Mensal

6

Energipe

Financiamento para Investimento

Mensal

7

Saelpa

Financiamento para Investimento

Mensal

8

Saelpa

Financiamento para Investimento

Mensal

9

Saelpa

Financiamento para Investimento

Mensal

10

Saelpa

Financiamento para Investimento

Mensal
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IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, AUDITORES E CONSULTORES
Administradores da Emissora

Coordenador Líder

Energisa S.A.
Diretor de Relações com Investidores
At: Maurício Perez Botelho/Claudio Brandão Silveira
Praça Rui Barbosa, 80 (parte)
Cataguases – MG 36770-901
Telefone: (21) 2122-6900
Fax: (21) 2122-6931
E-mail:mbotelho@energisa.com.br
/claudiobrandao@energisa.com.br
Internet: www.energisa.com.br

Banco Citibank S.A.
At. Sr. Hamilton Agle
Av. Paulista, nº 1111, 10º andar
São Paulo – SP 01311-200
Telefone: (11) 4009-2011
Fax: (11) 4009-7558
E-mail: hamilton.agle@citi.com
Internet: www.citibank.com.br

Coordenador

Instituição Participante

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
At.: Sra. Roberta Laurindo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 4º andar
São Paulo – SP 01451-000
Telefone: (11) 3847-5886
Fax: (11) 3847-9823
E-mail: roberta.b.laurindo@hsbc.com.br
Internet: www.hsbc.com.br

BNB - Banco do Nordeste do Brasil S.A.
At.: Sr. Cláudio Vasconcelos Frota
Av. Paranjana, 5700, Passaré
Fortaleza – CE CEP: 60.740-000
Telefone:(85) 3299-3022
Fax:(85) 3299-3585
E-mail: cfrota@bnb.gov.br
Internet: www.bnb.gov.br

Agente Fiduciário

Auditores Independentes

Pentágono S.A. DTVM
At.: Sr. Maurício da Costa Ribeiro
Endereço: Av. das Américas, nº 4.200, bloco 04, sala 514
Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 3385-4565
Fax: (21) 3385-4046
E-mail: mribeiro@pentagonotrustee.com.br
Internet: www.pentagonotrustee.com.br

KPMG Auditores Independentes (o exercício encerrado em 31
de dezembro de 2007)
At.: Vânia Andrade de Souza
Av. Almirante Barroso, 52 - 4ª andar
Rio de Janeiro - RJ 20031-000
Telefone: (21) 3515-9000
Fax: (11) 3515-9000
E-mail: vasouza@kpmg.com.br
Internet: www.kpmg.com.br

Auditores Independentes

Consultores Legais da Emissora e do Coordenador

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
(exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2006)
At: Iara Pasian
Rua Alexandre Dumas, 1981
São Paulo - SP
Telefone: (11) 5186-1000
Fax: (11) 5183-1333
E-mail: ipasian@deloitte.com
Internet: www.deloitte.com.br

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
At.: Sr. José Virgílio Lopes Enei
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.144 – 11º andar
São Paulo - SP 01451-000
Telefone: (11) 3150-7000
Fax: (11) 3150-7071
E-mail: jvirgilio@mmso.com.br
Internet: www.mmso.com.br

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a Oferta poderão ser obtidas junto aos
Coordenadores e/ou à Instituição Participante da Oferta e na sede da CVM e da CETIP.
A Emissora é responsável pela veracidade das informações encaminhadas à CVM, por meio do
Coordenador Líder da Oferta, por ocasião do registro. Potenciais investidores deverão conduzir suas
próprias investigações sobre tendências ou previsões discutidas ou inseridas neste Prospecto, bem como
sobre as metodologias e assunções em que se baseiam as discussões dessas tendências e previsões.
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CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
Esta Seção contém um resumo das características da Oferta, conforme estabelecidas na Escritura de Emissão
(conforme definido abaixo), mas não substitui a leitura completa da Escritura de Emissão.

Composição do Capital Social da Emissora
Na data deste Prospecto, o capital social totalmente subscrito e integralizado da Emissora era de
R$394.534.037,74, dividido em 211.045.506 ações, sendo 112.422.490 ações ordinárias e 98.623.016 ações
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. O capital social autorizado é de 600.000.000 ações, sendo
até 325.260.000 ações ordinárias e até 274.740.000 ações preferenciais, igualmente nominativas e sem valor
nominal.
A tabela a seguir demonstra os principais detentores das ações ordinárias da Emissora e suas respectivas
participações na presente data:
Acionistas
Gipar S.A.
Sobrapar Soc. Bras. Org. e Part. Ltda
Itacatu S.A.
Outros
TOTAL

Ações
ordinárias
63.775.190
38.043.720
5.705.040
4.898.540
112.422.490

%
56,72
33,84
5,07
4,37
100,00

Ações
preferenciais
2.021.100
78.644.465
312.565
17.644.886
98.623.016

%
2,05
79,74
0,32
17,89
100,00

Total de
ações
65.796.290
116.688.185
6.017.605
22.543.426
211.045.506

%
31,18
55,29
2,90
10,63
100,00

Posição Acionária do Capital Social
Tipo
Ordinárias
Preferenciais
Total

Quantidade de Ações
Nominativas
112.422.490
98.623.016
211.045.506

Valor do Capital Social
199.674,00
194.861,00
394.535,00

Capital Autorizado em Ações
325.260.000
274.740.000
600.000.000

Autorizações Societárias
A Emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração (“RCA”) da Emissora em reuniões realizadas (i) em 11 de
janeiro de 2008, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) em 18 de
janeiro de 2008, sob o nº 3875251, e publicada no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” em 17 de janeiro de
2008 e no jornal “Valor Econômico”, edição nacional, em 16 de janeiro de 2008; (ii) em 18 de março de 2008, cuja
ata foi registrada na JUCEMG em 4 de abril de 2008, sob o nº 3909317, e publicada no “Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais” em 9 de abril de 2008 e no jornal “Valor Econômico”, edição nacional, em 8 de abril de 2008; e (iii) em
18 de abril de 2008, que ratificou a taxa final de remuneração das Debêntures, cuja ata foi protocolada na JUCEMG
sob nº 08/160.381-9 e publicada em 25 de abril de 2008 no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal
“Valor Econômico”, edição nacional.
Número de Debêntures, Valor Nominal Unitário, Valor Total da Emissão e Data de Emissão
Serão emitidas 15.000 Debêntures, em série única, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (“Valor Nominal
Unitário”), perfazendo o montante total de R$150.000.000,00 (“Valor Total da Emissão”) na Data de Emissão
(definida abaixo).
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures é 1º de abril de 2008 (“Data de Emissão”).
Número de Séries
A Emissão será realizada em série única.
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Lotes Suplementares e Adicionais
Lote Adicional: A Emissora, mediante prévio acordo com os Coordenadores, poderia aumentar a quantidade de
Debêntures a serem distribuídas no âmbito da Oferta em até 20% com relação à quantidade originalmente
oferecida, sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM ou de modificação dos termos da Oferta, nos
termos do §2º do artigo 14 da Instrução CVM 400 (“Lote Adicional”).
Lote Suplementar: Sem prejuízo do Lote Adicional acima referido, para atender a um eventual excesso de
demanda pelas Debêntures, a Emissora outorgou aos Coordenadores a opção de aumentar a quantidade de
Debêntures a serem emitidas nos termos da Escritura de Emissão em até 15% com relação à quantidade
originalmente prevista, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400 (“Lote Suplementar”), respeitadas as
mesmas condições e preço das Debêntures originalmente ofertadas e a mesma Remuneração (conforme abaixo
definido) originalmente estabelecida no procedimento de bookbuilding aplicável.
Caso emitidas, as Debêntures do Lote Adicional e do Lote Suplementar seriam colocadas sob o regime de
melhores esforços.
Conversibilidade, Tipo e Forma
As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, sem emissão de cautelas ou
certificados.
Espécie
As Debêntures serão da espécie quirografária.
Prazo e Data de Vencimento
As Debêntures terão prazo de vencimento de seis anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em
1º de abril de 2014 (“Data de Vencimento”).
Colocação e Negociação
As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação do mercado secundário
respectivamente, através do SDT e do SND, ambos os sistemas administrados pela CETIP, com base nas
políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, com a distribuição e negociação liquidadas e as debêntures
custodiadas na CETIP.
Prazo e Forma de Integralização
As Debêntures poderão ser subscritas a qualquer tempo, dentro do prazo de distribuição pública informado neste
Prospecto e no Anúncio de Início da Oferta, com integralização à vista, em moeda corrente nacional, no ato da
subscrição, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP.
Preço de Subscrição
As Debêntures serão subscritas e integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da efetiva integralização (“Preço de Subscrição”).
Comprovação de Titularidade das Debêntures
A Emissora não emitirá certificados das Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será
comprovada pelo extrato emitido pelo Banco Citibank S.A., instituição financeira responsável pela escrituração das
Debêntures e pela prestação dos serviços de banco mandatário desta Emissão (“Banco Mandatário e Escriturador”).
Adicionalmente, será reconhecido, como comprovante de titularidade das Debêntures o “Relatório de Posição de
Ativos”, expedido pela CETIP, acompanhado de extrato, em nome do Debenturista, emitido pela instituição financeira
responsável pela custódia destes títulos quando depositados no SND.
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Remuneração das Debêntures
A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus à seguinte remuneração (“Remuneração”):
Atualização
O Valor Nominal Unitário não será atualizado.
Juros Remuneratórios
As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão,
incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário não amortizado, a serem pagos no fim de cada Período de
Capitalização (conforme definido abaixo) de acordo com a fórmula abaixo. As Debêntures renderão juros
correspondentes à variação acumulada das taxas médias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “extra
grupo” (a “Taxa DI”), expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculada e divulgada pela
CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br), acrescida
exponencialmente de spread, definido em Procedimento de Bookbuilding, de 1,10% ao ano, base 252 dias úteis
(o “Acréscimo sobre a Taxa DI”, sendo a Taxa DI e o Acréscimo sobre a Taxa DI, em conjunto, referidos como
a “Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias
úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário não amortizado das Debêntures desde a Data de
Emissão, ou da data de vencimento do último Período de Capitalização (conforme definido abaixo), conforme o
caso, até a data do seu efetivo pagamento, de acordo com a fórmula abaixo.
Define-se “Período de Capitalização” como sendo o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão, no
caso do primeiro Período de Capitalização, ou na data prevista do pagamento dos juros imediatamente anterior,
inclusive, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na data prevista para o pagamento de juros
correspondente ao período, exclusive. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de
continuidade, até a Data de Vencimento. Os juros correspondentes aos Períodos de Capitalização serão devidos
semestralmente, todo dia 1º de abril e 1º de outubro de cada ano sendo o primeiro vencimento em 1º de outubro
de 2008 e o último em 1º de abril de 2014.
J = VNe x [(FatorDI x FatorSpread) – 1]
onde:
J

valor unitário da Remuneração devida no final de cada Período de Capitalização (conforme
definido acima), calculado com 6 casas decimais sem arredondamento;

VNe

Valor Nominal Unitário da Debênture, não amortizado, no início de cada Período de
Capitalização (conforme definido acima), informado/calculado com 6 casas decimais, sem
arredondamento;

FatorDI

produtório das Taxas DI, da data de início de capitalização, inclusive, até a data de cálculo
exclusive, calculado com 8 casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
n

Fator DI = ∏ (1 + TDI k )
k =1

onde:
n

número total de Taxas DI consideradas em cada Período de Capitalização, sendo "n" um
número inteiro;
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TDI k

Taxa DI, expressa ao dia, calculada com 8 casas decimais com arredondamento, da seguinte
forma;

1

⎛ DI
⎞ 252
TDI k = ⎜ k + 1⎟ − 1
⎝ 100
⎠
onde:
k

1, 2, ..., n

DI k

Taxa DI Over divulgada pela CETIP, válida por 1 dia útil (overnight), utilizada com 2 casas
decimais;

FatorSpread

sobretaxa de juros fixos calculada com 9 casas decimais, com arredondamento, conforme
fórmula abaixo:
DP
⎧
⎫
n
DT
⎡
⎤
⎪⎪ ⎛ spread ⎞ 252
⎪⎪
FatorSpread = ⎨⎢⎜
+ 1⎟ ⎥ ⎬
⎠ ⎥ ⎪
⎪⎢⎣⎝ 100
⎦ ⎪
⎪⎩
⎭

Onde:
spread

spread ou sobretaxa, na forma percentual ao ano, apurado em Procedimento de Bookbuilding,
informado com 4 casas decimais;

n

número de dias úteis entre a data do próximo evento e a data do evento anterior, sendo “n” um
número inteiro;

DT

número de dias úteis entre o último e o próximo evento, sendo “DT” um número inteiro; e

DP

número de dias úteis entre o último evento e a data atual, sendo “DP” um número inteiro.

O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 casas decimais, sem arredondamento.
Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado
com 16 casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado.
Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8 casas decimais, com
arredondamento.
O fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 9 casas decimais, com
arredondamento.
A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade
responsável pelo seu cálculo.
No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária
prevista neste item, será utilizada, em sua substituição, a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI
conhecida, se houver, até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por
parte da Emissora quanto pelos Debenturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI respectiva.
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Na ausência de apuração e/ou divulgação da Taxa DI por prazo superior a 5 dias úteis contados da data esperada
para sua apuração e/ou divulgação (o “Período de Ausência da Taxa DI”), ou, ainda, no caso de sua extinção ou
impossibilidade de aplicação por imposição legal ou determinação judicial, o Agente Fiduciário deverá convocar
Assembléia Geral de Debenturistas (na forma e nos prazos estipulados no artigo 124 da Lei das Sociedades por
Ações), para definir, de comum acordo com a Emissora, observada a regulamentação aplicável, o novo
parâmetro a ser aplicado. A Assembléia Geral de Debenturistas será realizada no prazo máximo de 20 dias
corridos contados do último dia do Período de Ausência da Taxa DI, da data da extinção ou da data de
impossibilidade legal de sua aplicação, conforme o caso.
Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da Assembléia de Debenturistas, a referida Assembléia
não será mais realizada, e a Taxa DI, a partir de sua divulgação, passará novamente a ser utilizada para o cálculo
dos juros remuneratórios das Debêntures.
Caso não haja acordo sobre a nova Remuneração entre a Emissora e os Debenturistas representando no mínimo
75% das Debêntures em circulação, a Emissora deverá resgatar a totalidade das Debêntures em circulação, no
prazo de 30 dias contados da data da realização da respectiva Assembléia Geral de Debenturistas, pelo saldo de
seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração devida e não paga até a data do efetivo resgate, calculada
pro rata temporis, a partir da Data de Emissão ou da data do último pagamento da Remuneração, conforme o
caso. Nesta alternativa, para cálculo da Remuneração aplicável às Debêntures a serem resgatadas, para cada dia
do período em que ocorra a ausência de taxas, será utilizada a última Taxa DI divulgada publicamente.
Coletas de intenções de investimento (Bookbuilding): Para definição da Remuneração, foi adotado o
procedimento de Bookbuilding, organizado pelos Coordenadores por meio da coleta de intenções de
investimento, sem recebimento de reservas, sendo tal procedimento realizado e a Remuneração divulgada nos
termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM 400, ratificada pelo Conselho de
Administração da Emissora (“Procedimento de Bookbuilding”).
Após o Procedimento de Bookbuilding, o Conselho de Administração da Emissora ratificou a taxa de juros
aplicável às Debêntures, definida no Procedimento de Bookbuilding. As Partes promoveram o aditamento da
Escritura de Emissão, por meio do “Aditamento à Escritura Particular da 3ª Emissão sendo a 2ª para
Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série
Única, da Energisa S.A.”, celebrado em 18 de abril de 2008 entre a Emissora e o Agente Fiduciário, anexo a este
Prospecto, para incluir a taxa final de juros aplicável às Debêntures (definida no Procedimento de Bookbuilding).
Amortização Programada
As Debêntures serão amortizadas em 5 parcelas semestrais, iguais e sucessivas, a partir do 48° mês, inclusive,
contado da Data de Emissão, nos dias 1º de abril e 1º de outubro de cada ano, iniciando-se em 1º de abril de
2012 (cada uma, uma “Data de Amortização”), nos percentuais e valores que se seguem:
Data da Amortização
01/04/2012
01/10/2012
01/04/2013
01/10/2013
01/04/2014

Percentual de Amortização do Valor
Nominal Unitário
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

Valor amortizado
por debênture
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00

Pagamento da Remuneração
A Remuneração será paga semestralmente nos dias 1º de abril e 1º de outubro de cada ano, iniciando-se em 1º de
outubro de 2008.
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Aquisição Facultativa
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em circulação, por preço não superior ao Valor
Nominal Unitário não amortizado das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculado pro rata temporis desde
a Data de Emissão ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a
data da efetiva aquisição, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações.
As Debêntures objeto desse procedimento poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria da Emissora ou ser
colocadas no mercado.
Repactuação
Não haverá repactuação das Debêntures.
Resgate Antecipado
A Emissora poderá, a partir do 36º mês após a Data de Emissão, promover o resgate antecipado, total ou parcial,
das Debêntures em circulação nas datas de pagamento da Remuneração, mediante: (i) a deliberação do Conselho
de Administração da Emissora, e (ii) a publicação de "Aviso aos Debenturistas", com antecedência mínima de 20
dias úteis da data do resgate antecipado facultativo, informando a data (“Data do Resgate”) e o procedimento de
resgate (“Comunicação de Resgate”).
Na Comunicação de Resgate deverá constar (i) a Data do Resgate, (ii) o valor correspondente ao pagamento do
Valor Nominal Unitário das Debêntures, deduzidas as Amortizações realizadas e pagas anteriormente, acrescido
(a) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou da última data de pagamento da
Remuneração, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento; e (b) do prêmio de reembolso a ser
calculado de acordo com a seguinte fórmula (“Prêmio de Reembolso”):

Prêmio de Reembolso (%) =

Px(DD)
(TDC)

Onde:
P=

1,5% ;

DD =

nº de dias corridos contados a partir da Data do Resgate até a Data de Vencimento; e

TCD =

nº total de dias corridos desde o 36º mês contado da Data de Emissão até a Data de
Vencimento.

Exclusivamente no caso de resgate parcial, nos 10 dias úteis posteriores à publicação do Aviso aos
Debenturistas, os Debenturistas poderão se habilitar ao resgate das Debêntures de que sejam titulares. Se a
quantidade de Debêntures habilitadas exceder o número de Debêntures a serem resgatadas, será efetuado
rateio proporcional entre os titulares de Debêntures com base no número de Debêntures habilitadas. Se a
quantidade de Debêntures habilitadas for inferior ao número de Debêntures a serem resgatadas, a Emissora
deverá resgatar as Debêntures habilitadas e, sobre a diferença, realizar sorteio, nos termos do parágrafo 1º
do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, coordenado pelo Agente Fiduciário, para determinar as
demais Debêntures que serão resgatadas. As Debêntures objeto do resgate antecipado serão extintas por
ocasião deste por meio de cancelamento.
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A habilitação de que trata o item anterior deverá ser feita mediante comunicação formal ao Agente Fiduciário,
nos termos do item “Publicidade”, na página 43 abaixo, indicando-se o número de Debêntures que se pretenda
objeto do resgate, apresentando-se demonstrativo de titularidade das Debêntures nos termos do item
“Comprovação de Titularidade das Debêntures”, na página 34.
Para as Debêntures registradas no SND, o resgate parcial dar-se-á exclusivamente por meio de operação de
compra e venda definitiva, no mercado secundário, conforme regulamento de operações do SND, sendo todas as
etapas desses processos, incluindo habilitação dos Debenturistas, sorteio, apuração, definição do rateio e de
validação das quantidades, por Debenturista, a serem resgatadas, realizadas fora do âmbito da CETIP, mas na
presença do Agente Fiduciário. Para as Debêntures registradas no BovespaFix, o resgate parcial será
operacionalizado conforme os procedimentos que serão divulgados à época da publicação da Comunicação de
Resgate. Os titulares de Debêntures que não estejam registradas no SND ou no BovespaFix, se o caso,
observarão as instruções constantes da Comunicação de Resgate, sendo o processo de resgate parcial levado a
efeito perante o Banco Mandatário, com supervisão do Agente Fiduciário.
Multa e Encargos Moratórios
Ocorrendo atraso imputável à Emissora no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures,
os débitos em atraso ficarão sujeitos a multa moratória de 2% e juros de mora calculado pro rata temporis à taxa
de 1% ao mês, ambos calculados sobre os valores em atraso desde a data de inadimplemento até a data do
efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
Decadência dos Direitos aos Acréscimos
Sem prejuízo do disposto no item “Multa e Encargos Moratórios” acima, o não comparecimento do Debenturista
para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora nas datas previstas na
Escritura de Emissão, ou em comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de
qualquer rendimento, acréscimos ou encargos moratórios no período correspondente à data em que os recursos
forem colocados à disposição para pagamento e a data efetiva de comparecimento do Debenturista para
recebimento desses recursos, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo
vencimento.
Vencimento Antecipado
O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas às Debêntures e
exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures,
acrescido da Remuneração, devida desde a Data da Emissão, ou da última data de pagamento da Remuneração,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis, e demais encargos,
independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência de qualquer um
dos seguintes eventos (os “Eventos de Inadimplemento”):
(a)

descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura de Emissão, não
sanada no prazo de 2 dias úteis de seu vencimento;

(b)

descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária (incluindo covenants não
financeiros) relacionada às Debêntures estabelecida na Escritura de Emissão, não sanada no prazo de 30
dias da comunicação do referido descumprimento: (i) pela Emissora ao Agente Fiduciário, ou (ii) pelo
Agente Fiduciário ou por qualquer terceiro à Emissora, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse
prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico;

(c)

inveracidade de quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora na Escritura de Emissão
ou no Contrato de Colocação;

(d)

sentença transitada em julgado prolatada por qualquer juiz ou tribunal declarando a ilegalidade, nulidade
ou inexeqüibilidade da Escritura de Emissão;
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(e)

vencimento antecipado ou inadimplemento no pagamento de quaisquer outras obrigações financeiras, de
forma agregada ou individual, contraídas pela Emissora e/ou suas controladas diretas e indiretas, no
mercado local ou internacional, cujo valor considerado em conjunto seja superior a R$30.000.000,00;

(f)

protesto de títulos contra a Emissora e/ou suas controladas em valor individual ou agregado superior a
R$30.000.000,00, por cujo pagamento a Emissora e/ou suas controladas seja responsável, salvo se, no
prazo de 15 dias corridos contados do referido protesto, seja validamente comprovado pela Emissora que
(i) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros; (ii) o protesto for cancelado, ou ainda, (iii)
forem prestadas garantias em juízo;

(g)

a falta de pagamento nas respectivas datas de vencimento não sanada em até 5 dias úteis, pela Emissora
ou qualquer de suas controladas diretas e indiretas, de qualquer de suas obrigações financeiras em
montante individual ou total igual ou superior a R$30.000.000,00;

(h)

se, após a transferência de controle acionário direto ou indireto da Emissora, a Fitch, ou na falta desta,
uma das agências de classificação de risco, dentre a Standard & Poor's ou a Moody’s, rebaixar, por
motivos diretamente ligados à transferência de controle acionário, os ratings da Emissão e/ou da
Emissora em dois níveis em relação aos ratings da Emissão e da Emissora constantes do Anúncio de
Início, ou na data da última revisão anual dos referidos ratings, dos dois o que for mais recente;

(i)

liquidação, dissolução, cisão ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Emissora e/ou
suas controladas diretas e indiretas, que possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento pela
Emissora das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão, observado o disposto no art. 231 da Lei
das Sociedades por Ações;

(j)

resgate ou amortização de ações, redução de capital, pagamento de dividendos, juros sobre capital
próprio ou qualquer outra participação no lucro estatutariamente prevista ou qualquer outra forma de
distribuição, pela Emissora a seus acionistas, quando esta estiver em mora com relação às Debêntures,
ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações e o pagamento de dividendos prioritários (fixos ou mínimos) a que as ações
preferenciais eventualmente emitidas pela Emissora façam jus;

(k)

não cumprimento de qualquer decisão arbitral não sujeita a recurso ou sentença transitada em julgado,
pela Emissora e/ou suas controladas, em montante individual ou agregado igual ou superior a
R$30.000.000,00;

(l)

transformação da Emissora em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das
Sociedades por Ações;

(m)

requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial, pedido de autofalência ou declaração de falência
ou, ainda, qualquer procedimento similar que venha a ser criado por lei, requerido ou decretado contra a
Emissora e/ou suas controladas diretas ou indiretas;

(n)

extinção, por qualquer motivo exceto pelo término de prazo contratual, de concessão detida pela
Emissora ou por qualquer sociedade controlada direta ou indiretamente pela Emissora, para exploração
dos serviços de distribuição de energia elétrica;

(o)

intervenção, por qualquer motivo, em concessão detida pela Emissora ou por qualquer sociedade
controlada direta ou indiretamente pela Emissora, para exploração dos serviços de distribuição de energia
elétrica;

(p)

alteração do objeto social disposto no Estatuto Social da Emissora ou de suas controladas, que modifique
substancialmente as atividades atualmente por elas praticadas e exclusivamente relacionadas, direta ou
indiretamente, à exploração dos serviços de distribuição de energia elétrica;
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(q)

a venda de ativos utilizados na atividade de distribuição de energia pela Emissora e/ou suas subsidiárias
diretas ou indiretas, cujo valor individual seja superior a R$ 35.000.000,00, caso os recursos provenientes
dessa venda não sejam integralmente utilizados para o resgate das Debêntures;

(r)

não cumprimento pela Emissora, durante a vigência das Debêntures, dos seguintes índices financeiros,
apurados trimestralmente, com base em suas demonstrações financeiras consolidadas relativas a 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, feita a atualização, quando aplicável, mediante a
soma do trimestre em questão com os três trimestres imediatamente anteriores:
(i)

o índice obtido da divisão da Dívida Financeira Líquida pelo EBITDA Ajustado (conforme
definidos abaixo) não deverá ser superior a 3,0 até a publicação das demonstrações financeiras
anuais relativas a 31 de dezembro de 2008; e 2,75 até a publicação das demonstrações
financeiras anuais relativas a 31 de dezembro de 2009 em diante;

(ii)

o índice obtido da divisão do EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras Líquidas (conforme
definidos abaixo) não deverá ser inferior a 2,0 até a publicação das demonstrações financeiras
anuais relativas a 31 de dezembro de 2008; e 2,25 até a publicação das demonstrações
financeiras anuais relativas a 31 de dezembro de 2009 em diante;

Onde:
“Dívida Financeira Líquida” significa o valor calculado em bases consolidadas igual (a) à soma do
passivo referente a empréstimos, financiamentos, debêntures, encargos financeiros provisionados e não
pagos, notas promissórias (commercial papers), títulos emitidos no mercado internacional (bonds,
eurobonds, short term notes), parcelamentos com fornecedores, déficit de planos de previdência e
parcelamentos de impostos e contribuições, registrados no passivo circulante e no exigível a longo
prazo, (b) diminuído pelos saldos de caixa e aplicações financeiras registrados no ativo circulante;
“EBITDA Ajustado” é o valor calculado em bases consolidadas igual ao resultado líquido relativo a um
período de doze meses (calculado nos termos do caput deste item), e acrescido da participação de
minoritários, do imposto de renda, da contribuição social, do resultado não operacional, do resultado
financeiro, da amortização de ágio, da depreciação dos ativos, da participação em coligadas e
controladas, das despesas com ajuste de déficit de planos de previdência, do reajuste tarifário
extraordinário (receita compensatória das perdas com o racionamento em 2001-2002, com seu efeito
caixa) e da receita com acréscimo moratório sobre contas de energia elétrica; e
“Despesas Financeiras Líquidas” significam o resultado financeiro calculado pelo regime de
competência ao longo dos últimos doze meses (calculado nos termos do caput deste item), deduzido da
receita com acréscimo moratório sobre contas de energia elétrica, calculada pelo regime de competência
ao longo dos últimos doze meses em bases consolidadas.
A ocorrência de quaisquer dos eventos indicados nos subitens (a), (d), (e), (g), (h), (j), (l), (m), (n) e (q) acima
acarretará o vencimento antecipado automático das Debêntures, independentemente de qualquer consulta aos
Debenturistas, aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial.
Na ocorrência de quaisquer dos demais eventos indicados acima, exceto os citados no item imediatamente
anterior, o Agente Fiduciário deverá convocar, dentro de 48 horas da data em que tomar conhecimento da
ocorrência de qualquer dos referidos eventos, Assembléia Geral de Debenturistas para deliberar sobre a
declaração do vencimento antecipado das Debêntures, observado o procedimento de convocação previsto na
Cláusula VIII da Escritura de Emissão. Referida Assembléia Geral de Debenturistas poderá, por deliberação dos
Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 das Debêntures em circulação, determinar que o Agente
Fiduciário não declare o vencimento antecipado das Debêntures.
Não se realizando a Assembléia Geral de Debenturistas acima referida, não havendo sua convocação ou não
havendo deliberação na data originalmente estabelecida para sua realização, em qualquer caso decorrente de ato
ou fato não imputável ao Agente Fiduciário, este deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações
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decorrentes das Debêntures e exigir o imediato pagamento pela Emissora do saldo do Valor Nominal Unitário
das Debêntures, acrescido da Remuneração e encargos até a data de seu efetivo pagamento, exceto no caso de
suspensão dos trabalhos da referida Assembléia Geral de Debenturistas.
Prorrogação dos Prazos
Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos para pagamento de qualquer obrigação prevista ou
decorrente da Escritura de Emissão, inclusive pelos Debenturistas, no que se refere ao pagamento do Preço de
Subscrição, até o primeiro dia útil subseqüente, sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório
aos valores a serem pagos, quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo ou
dia em que não houver expediente comercial ou bancário na Cidade de São Paulo, na Cidade do Rio de Janeiro
ou na Cidade de Cataguases, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados pela CETIP, hipótese
em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com sábado, domingo ou feriado
nacional.
Forma de Pagamento
Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados no mesmo dia do respectivo vencimento
utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela CETIP, para as debêntures registradas no
SND; ou (ii) para os titulares de Debêntures que não estejam vinculados a esses sistemas, por meio do Banco
Mandatário. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados utilizando-se, conforme o caso: (i)
os procedimentos adotados pela CETIP, para as Debêntures registradas no SND; ou (ii) para os titulares de
Debêntures desta Emissão que não estejam vinculados a esses sistemas, por meio do Banco Mandatário e
Escriturador da presente Emissão.
Imunidade de Debenturistas
Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao
Banco Mandatário e Escriturador, no prazo mínimo de 10 dias úteis antes da data prevista para recebimento de
valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena
de ter descontados dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor.
Limite Legal
A Emissão atende aos limites previstos no artigo 60 da Lei das Sociedades por Ações, uma vez que o capital
social da Emissora nesta data é de R$394.534.837,74.
Assembléia Geral dos Debenturistas
Convocação
A Assembléia Geral de Debenturistas pode ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, por
Debenturistas que representem 10%, no mínimo, das Debêntures em circulação, ou pela CVM. A convocação
dar-se-á mediante anúncio publicado, pelo menos três vezes, nos órgãos de imprensa nos quais a Emissora deve
efetuar suas publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de
assembléias gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e da Escritura de
Emissão.
As Assembléias Gerais de Debenturistas serão convocadas com antecedência mínima de 15 dias corridos da
data de sua realização. A Assembléia Geral de Debenturistas em segunda convocação somente poderá ser
realizada em, no mínimo, 8 dias após a data marcada para a instalação da Assembléia Geral de Debenturistas
em primeira convocação. Independentemente das formalidades previstas na Lei e na Escritura de Emissão,
será considerada regular a Assembléia Geral de Debenturistas a que comparecerem os titulares de todas as
Debêntures em circulação.
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As deliberações tomadas pelos Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observados os quori
estabelecidos na Escritura de Emissão, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora e obrigarão a todos
os titulares das Debêntures em circulação, independentemente de terem comparecido à Assembléia Geral de
Debenturistas ou do voto proferido na respectiva Assembléia Geral de Debenturistas.
Quorum de Instalação
A Assembléia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Debenturistas
que representem a metade, no mínimo, das Debêntures em circulação e, em segunda convocação, com qualquer
número de Debenturistas.
Para efeito da constituição de todos e quaisquer dos quorum de instalação e/ou deliberação da Assembléia Geral
de Debenturistas, considera-se “Debêntures em circulação” todas as Debêntures subscritas, excluídas aquelas
mantidas em tesouraria pela Emissora e as de titularidade de suas controladoras (ou grupo de controle), suas
controladas diretas ou indiretas, e/ou administradores da Emissora, de empresas controladas pela Emissora
(diretas ou indiretas), ou de controladoras da Emissora (ou grupo de controle) incluindo, mas não se
limitando, pessoas direta ou indiretamente relacionadas a qualquer das pessoas anteriormente mencionadas.
Mesa Diretora
A presidência da Assembléia Geral de Debenturistas caberá ao Debenturista eleito pelos titulares das Debêntures
ou àquele que for designado pela CVM.
Quorum de Deliberação
Nas deliberações da Assembléia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em circulação caberá um voto,
admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não, observadas as formalidades e impedimentos legais.
Observado o disposto na Escritura de Emissão, as alterações nas características e condições das Debêntures e da
Emissão deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 das Debêntures em
circulação, salvo nos casos em que for estabelecido quorum específico, nos termos da Escritura de Emissão ou
da legislação em vigor.
As alterações na Remuneração, garantias e/ou prazos de vencimento, repactuação ou amortização das
Debêntures deverão contar com aprovação de Debenturistas representando 95% das Debêntures em circulação.
Alterações a qualquer quorum de deliberação previsto na Escritura de Emissão, sobre uma determinada matéria,
dependerão da aprovação de Debenturistas que representem o quorum de deliberação previsto na Escritura de
Emissão para referida matéria
Publicidade
Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos
Debenturistas deverão ser, obrigatoriamente, comunicados, na forma de avisos, na edição nacional do Jornal
Valor Econômico, edição nacional, bem como na página da Emissora na rede internacional de computadores –
internet (www.energisa.com.br).
Os prazos para manifestação dos Debenturistas, caso necessários, obedecerão ao disposto na legislação em
vigor, nesta Escritura ou, na falta de disposição expressa, o mínimo de 10 dias úteis contados da data da
publicação do aviso.
Local onde as Debêntures podem ser adquiridas
Os interessados em adquirir Debêntures poderão contatar os Coordenadores e/ou a Instituição Participante da
Oferta nos endereços abaixo indicados.
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Informações Complementares
Quaisquer informações complementares sobre a Emissora e a Emissão poderão ser obtidas na CVM, CETIP, ou
junto aos Coordenadores e/ou a Instituição Participante, nos endereços constantes abaixo.
Público Alvo da Oferta
O público alvo da presente Oferta é composto por investidores qualificados assim definidos pelas normas
vigentes no país, tais como pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização podendo, entretanto,
ser atendidos outros investidores, considerados não qualificados pelas normas vigentes no País, tais como fundos
de investimentos, pessoas físicas ou jurídicas, clientes ou não dos Coordenadores. Será garantido tratamento
justo e eqüitativo a todos os destinatários e aceitantes da Oferta.
Declaração de Inadequação de Investimento
O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que (a) necessitem de liquidez, tendo em vista a
possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercado secundário; e/ou (b)
não estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado.
Modificação ou Revogação da Oferta
Havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes
quando da apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante
dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a CVM poderá acolher o pleito de modificação
ou revogação da Oferta. Se for deferida a modificação, a Oferta poderá, por iniciativa da própria CVM, ou a
requerimento da Emissora, ser prorrogada por até 90 dias.
Em caso de revogação da Oferta, os boletins de subscrição eventualmente firmados ficarão automaticamente
cancelados.
A modificação da Oferta será imediatamente divulgada ao mercado, através dos mesmos meios utilizados para a
publicação do Anúncio de Início. Os Coordenadores e/ou a Instituição Participante tomarão as providências
cabíveis para se assegurar de que os investidores, ao formalizarem sua adesão à oferta, com a assinatura do
boletim de subscrição, estão cientes de que foi alterada a oferta original e de que têm conhecimento dos novos
termos e condições. Caso tenham assinado o boletim de subscrição anteriormente à modificação da oferta, serão
informados imediatamente pelos Coordenadores e/ou pela Instituição Participante a respeito da modificação
ocorrida e deverão, no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, confirmar seu
interesse na aquisição das Debêntures. Caso não haja manifestação do investidor até o final do prazo de 5 dias
úteis, será presumida a intenção do investidor na aquisição das Debêntures.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores,
devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às
Debêntures, no prazo de 5 dias úteis da data de divulgação da revogação, sem qualquer remuneração ou correção
monetária, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação de Valores Mobiliários e Termo de Adesão
Nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM 400, foi celebrado o “Instrumento
Particular de Contrato de Coordenação, Distribuição e Colocação Pública de Debêntures Simples, não
conversíveis em ações, da espécie Quirografária, em série única, sob regime de garantia firme de colocação da
3ª Emissão sendo a 2ª para Distribuição Pública da Energisa S.A.” (“Contrato de Colocação”), por meio do qual
a Companhia contratou os Coordenadores para realizar a colocação das Debêntures junto ao público. O Contrato
de Colocação estará disponível para consulta junto à Emissora, aos Coordenadores e à CVM, nos endereços
indicados neste Prospecto.
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Conforme previsto no artigo 34, §2º da Instrução CVM 400, será celebrado o “Termo de Adesão ao Instrumento
Particular de Contrato de Coordenação, Distribuição e Colocação Pública de Debêntures Simples, não
conversíveis em ações, da espécie Quirografária, em série única, sob regime de garantia firme de colocação da
3ª Emissão sendo a 2ª para Distribuição Pública da Energisa S.A.”, por meio do qual a Instituição Participante
irá aderir à distribuição pública das Debêntures (“Termo de Adesão”).
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Termo de Adesão, a distribuição pública das Debêntures será
realizada conforme as condições descritas a seguir.
Garantia Firme
Observadas as condições previstas no Contrato de Colocação e no Termo de Adesão, os Coordenadores e a
Instituição Participante realizarão a distribuição pública da totalidade das Debêntures, cuja colocação será
efetuada sob o regime de garantia firme de colocação sobre a totalidade das Debêntures, sem solidariedade
entre eles.
A garantia firme será prestada pelos Coordenadores na seguinte proporção,:
Coordenador

Montante objeto de Garantia Firme
perante à Emissora

% da Garantia Firme

Citibank

R$75.000.000,00

50%

HSBC

R$75.000.000,00

50%

Total

R$150.000.000,00

100%

Conforme previsto no Termo de Adesão, a Instituição Participante prestará garantia firme de subscrição perante
os Coordenadores no montante de R$15.000.000,00, valor este que será utilizado pelos Coordenadores para
cobertura de suas respectivas garantias firmes prestadas perante a Emissora no Contrato de Distribuição, sendo
dividido entre os Coordenadores em iguais proporções e sem solidariedade entre eles.
A garantia firme outorgada pelos Coordenadores e pela Instituição Participante será válida até a data de
liquidação das Debêntures.
As Debêntures do Lote Suplementar e do Lote Adicional, se houver, serão distribuídas pelos Coordenadores em
regime de melhores esforços, sem solidariedade entre os mesmos, respeitando a proporção de 50% para cada
Coordenador.
Os Coordenadores e a Instituição Participante poderão, a qualquer momento após a liquidação da Oferta e até a
Data de Vencimento, revender as Debêntures por eles adquiridas no âmbito da Oferta no caso de exercício da
garantia firme, pelo saldo não amortizado do Valor Nominal Unitário das Debêntures, atualizado pela
Remuneração, com ou sem aplicação de ágio ou deságio, de acordo com a demanda do mercado e com as
condições mercadológicas prevalecentes à época. A revenda das Debêntures ora tratada será efetuada de acordo
com a regulamentação aplicável.
Colocação e Plano de Colocação das Debêntures
As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação do mercado secundário
respectivamente, através do SDT e do SND, ambos os sistemas administrados pela CETIP, com base nas
políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, com a distribuição e negociação liquidadas e as debêntures
custodiadas na CETIP.
As Debêntures serão colocadas junto ao público de acordo com o plano de distribuição (“Plano de Distribuição”)
descrito a seguir.
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As Debêntures serão objeto de distribuição pública, não existindo reservas antecipadas, lotes mínimos ou máximos,
sendo atendidos, prioritariamente e nesta ordem, os clientes dos Coordenadores e os clientes investidores qualificados
dos Coordenadores que desejarem investir nas Debêntures, tendo em vista a relação dos Coordenadores com esses
clientes, bem como outros fundos de investimento (ainda que não sejam investidores qualificados).
Não será concedido qualquer tipo de desconto e/ou repasse pelos Coordenadores ou pela Instituição Participante
aos investidores interessados em adquirir as Debêntures.
Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Emissora.
Durante todo o Prazo de Colocação (abaixo definido), o preço de subscrição das Debêntures será o seu Valor
Nominal unitário, acrescido da Remuneração, calculados nos termos descritos na Escritura de Emissão, pro rata
temporis, desde a Data de Emissão até a data da efetiva integralização.
As Debêntures desta Emissão serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.
A colocação pública das Debêntures somente terá início após (a) a expedição do registro da Oferta pela CVM;
(b) a colocação do Prospecto Definitivo à disposição dos investidores; e (c) a publicação do anúncio de início de
distribuição pública das Debêntures (“Anúncio de Início”).
Os Coordenadores e a Instituição Participante deverão realizar a distribuição pública das Debêntures, de forma a
assegurar: (i) que o tratamento conferido aos investidores seja justo e eqüitativo, (ii) a adequação do
investimento ao perfil de risco dos seus clientes, e (iii) que os seus representantes de venda recebam previamente
o exemplar do Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa
designada para tal.
Plano de Distribuição
As datas indicadas na tabela abaixo são baseadas nas expectativas da Companhia, dos Coordenadores e,
portanto, estão sujeitas a alterações. O plano de distribuição foi fixado nos seguintes termos:
Início da Oferta

A Oferta, que será devidamente registrada perante a CVM, terá início após
a publicação do Anúncio de Início, prevista para o dia 28 de abril de 2008.

Prazo de colocação

Observado o disposto nos artigos 17 e 18 da Instrução CVM 400, o prazo
máximo para colocação pública das Debêntures será de até 6 meses, a
partir da publicação do Anúncio de Início (o “Prazo de Colocação”), ou até
a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Manifestação de aceitação da
Oferta pelos investidores

Iniciada a Oferta, os investidores interessados em adquirir Debêntures
poderão manifestar a sua intenção junto aos Coordenadores ou à
Instituição Participante, a qualquer momento a partir do primeiro dia útil
do Prazo de Colocação.

Subscrição e integralização
das Debêntures

A integralização das Debêntures deverá ser efetuada à vista, no ato da
assinatura dos respectivos boletins de subscrição. O pagamento das
Debêntures deverá ser realizado em moeda corrente nacional e não serão
emitidos certificados representativos das Debêntures.

Restituição de valores, nos
termos dos artigos 30 e 31 da
Instrução CVM 400

Na hipótese de não conclusão da Oferta, por qualquer motivo, os investidores
que já tiverem subscrito e integralizado Debêntures receberão os montantes
utilizados na integralização de Debêntures no prazo a ser indicado no Anúncio
de Início, deduzidos dos encargos e tributos devidos, sem qualquer
remuneração. Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos investidores,
conforme previsto acima, os investidores deverão fornecer recibo de quitação
relativo aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos boletins de
subscrição das Debêntures cujos valores tenham sido restituídos.
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Modificação ou revogação da
Oferta

Os Coordenadores e a Instituição Participante divulgarão imediatamente,
aos investidores, notícia sobre eventual modificação ou revogação da
Oferta, por meio dos mesmos meios utilizados para divulgação do Anúncio
de Início.

Prazo para manifestação de
aceitação da Oferta pelos
investidores, na hipótese de
modificação das condições da
Oferta

Na hipótese de modificação das condições da Oferta, os investidores que já
tiverem aderido à Oferta terão que manifestar seu interesse de não mais
participar da Oferta no prazo de 5 dias úteis contados da comunicação dos
Coordenadores e da Instituição Participante. A manutenção da aceitação da
Oferta será presumida em caso de silêncio.

Prazo para restituição de
valores aos investidores na
hipótese de modificação ou
revogação da Oferta

Em caso de (i) modificação da Oferta e o investidor não aceitar essa
modificação ou (ii) revogação da Oferta, os montantes eventualmente
entregues pelos investidores na subscrição e integralização de Debêntures
serão integralmente restituídos aos respectivos investidores no prazo de 5
dias úteis contados da manifestação nesse sentido pelo investidor, sem
qualquer remuneração ou atualização, deduzidos dos encargos e tributos
devidos.

Prazo e forma para revenda,
pelos
Coordenadores,
e
Instituição Participante das
Debêntures por ele adquiridas
no âmbito da Oferta no caso
de exercício da garantia firme
de colocação

A qualquer momento entre o registro da Oferta perante a CVM e a
liquidação da Oferta, pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures
acrescido da Remuneração, calculada pro rata tempore desde a Data
de Emissão até a data do efetivo pagamento. A revenda das
Debêntures pelos Coordenadores ou pela Instituição Participante após
a publicação do Anúncio de Encerramento e até a Data de
Vencimento das Debêntures, poderá ser feita pelo preço a ser apurado
de acordo com as condições de mercado verificadas à época. A
revenda das Debêntures aqui mencionada deverá ser efetuada
respeitada a regulamentação aplicável.

Dada da liquidação financeira

A data da liquidação financeira está prevista para o dia 29 de abril de
2008.

Divulgação do resultado da
Oferta

O resultado da Oferta será divulgado ao seu término, por meio da
publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta nos jornais indicados
no item “Publicidade”, na página 43 desta Seção, prevista para o dia 6 de
maio de 2008.

Demonstrativo do Custo da Distribuição
Na data da liquidação das Debêntures, pelo desempenho e execução dos serviços objeto do Contrato de
Colocação, a Emissora pagará aos Coordenadores uma comissão total de 0,50%, dividida entre os
Coordenadores da seguinte forma (“Comissão”):
a) Comissão de Coordenação e Estruturação: 0,15% calculados sobre o valor apurado mediante a
multiplicação do preço de subscrição e integralização pelo número total de Debêntures emitidas, sendo este
valor dividido em igual proporção entre os Coordenadores;
b) Comissão de Colocação: 0,15% calculados sobre o valor apurado mediante a multiplicação do preço de
subscrição e integralização pelo total de Debêntures efetivamente colocadas e/ou subscritas, sendo este valor
dividido em igual proporção entre os Coordenadores; e
c) Prêmio de garantia firme: 0,20% calculados sobre o valor apurado mediante a multiplicação do preço de
subscrição e integralização pelo número total de Debêntures objeto de garantia firme, sendo este valor
dividido em igual proporção entre os Coordenadores.
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Adicionalmente, a Emissora pagará aos Coordenadores uma comissão de sucesso de 25% da diferença a menor
entre o Acréscimo da Taxa DI de prestação da garantia firme (taxa inicial do bookbuilding) e taxa final de
resultado do Procedimento de Bookbuilding (“Diferença de Spread” e “Comissão de Sucesso”). A Comissão de
Sucesso será incidente sobre o número total de Debêntures emitidas e subscritas, multiplicado pelo Preço de
Subscrição de uma Debênture e será calculada pela multiplicação de 25% da Diferença de Spread pelo prazo
médio das Debêntures e será rateado em igual proporção entre os Coordenadores.
Será devida à Instituição Participante, pelos Coordenadores, em igual proporção e sem solidariedade entre eles, a
comissão total de 0,25%, calculada sobre o valor apurado mediante a multiplicação do preço de subscrição pelo
número total de Debêntures dadas em garantia firme pela Instituição Participante.
A liquidação financeira dar-se-á por meio de Transferência Eletrônica Disponível (“TED”) e/ou crédito de
recursos imediatamente disponíveis, pelos Coordenadores e/ou pela Instituição Participante, conforme o caso, do
valor obtido com a distribuição das Debêntures, líquido ou bruto da remuneração a que se refere este item, na
conta corrente de titularidade da Emissora a ser informada pela Emissora aos Coordenadores e/ou à Instituição
Participante, conforme o caso, em D+1 dia da liquidação financeira, conforme acordado entre a Emissora e os
Coordenadores e/ou entre os Coordenadores e a Instituição Participante.
Nenhuma outra remuneração será contratada ou paga pela Emissora aos Coordenadores ou à Instituição
Participante direta ou indiretamente, por força ou em decorrência de Contrato de Colocação e/ou Termo de
Adesão, salvo por determinação legal, judicial ou da CVM.
Despesas Decorrentes do Registro
Taxa de Registro da Oferta junto à CVM: 0,30%, incidente sobre o valor da Emissão, considerando como teto
para o pagamento da referida taxa o valor de R$82.870,00.
Taxa de Registro da Oferta junto à ANBID: 0,002%, incidente sobre o valor da Emissão, limitada ao valor
mínimo de R$5.000,00 e ao valor máximo de R$35.000,00.
A tabela abaixo indica os custos decorrentes do comissionamento ao Coordenador, do registro da distribuição
das Debêntures desta Emissão na CVM e das demais despesas com a distribuição:
% em relação ao valor Total
Custos da Distribuição (*)

Montante (R$)

da Oferta

Remuneração de Coordenação e Estruturação

225.000,00

0,15%

Premio de Garantia Firme

225.000,00

0,15%

Remuneração de Colocação

300.000,00

0,20%

0
82.870,00

0%
0,06%

5.000,00

0,00%

Despesas com publicação (estimada)

160.000,00

0,11%

Despesas com auditores independentes

230.000,00

0,15%

Despesas com agência de rating

48.427,00

0,03%

Despesas com advogados

75.000,00

0,05%

1.351.297,00

0,90%

Comissão de Sucesso
Taxa de Registro junto à CVM
Taxa de Registro junto à ANBID

Total

Montante Líquido por Debênture
Preço por Debênture (R$) (*)

Custo por Debênture (R$)

(R$)

R$10.000,00

R$90,09

R$9.909,91

(*) Com base no Valor Nominal Unitário da Debênture na Data de Emissão.
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Cópias do Contrato de Colocação e do Termo de Adesão
Cópias do Contrato de Colocação e do Termo de Adesão, após sua celebração, estarão disponíveis aos
investidores, para consulta ou reprodução, na CVM, na sede da Emissora, dos Coordenadores e/ou da Instituição
Participante.
Contrato de Garantia de Liquidez/Estabilização de Preço
Não será constituído fundo de sustentação de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez para as
Debêntures, assim como não será firmado contrato de estabilização de preços das Debêntures.
Classificação de Risco
A Emissora contratou a Fitch Ratings para a elaboração de relatório de classificação de risco para esta Emissão,
o qual se encontra no Anexo “3”, na página 303 deste Prospecto.
A Fitch Ratings classificou a presente Oferta como “A(bra)”.
Informações Complementares
O presente Prospecto foi elaborado de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para
as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º
Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 5032012,
atendendo, assim, a presente oferta pública, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não
cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou
ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública.
Para a obtenção de maiores informações a respeito da Emissão e das Debêntures, ou obter cópias do Prospecto,
os investidores interessados deverão dirigir-se à CVM, nos endereços: (i) Rua Sete de Setembro, n° 111, 5°
andar, Rio de Janeiro – RJ ou (ii) Rua Cincinato Braga, 340 – 2°, 3° e 4° andares, São Paulo – SP; à sede da
Emissora na Praça Rui Barbosa, 80 (parte), Cataguases - MG, telefone: (0xx21) 2122-6900; ou contatar
quaisquer das instituições participantes da Oferta, nos endereços a seguir:
Coordenador Líder
Banco Citibank S.A.
At. Sr. Hamilton Agle
Av. Paulista, nº 1111, 10º andar
São Paulo – SP 01311-200
Telefone: (11) 4009-2011
Fac-símile: (11) 4009-7558
E-mail: hamilton.agle@citi.com
www.citibank.com.br
Coordenador
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
At.: Sra. Roberta Laurindo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 4º andar
São Paulo – SP 01451-000
Telefone: (11) 3847-5886
Fac-símile: (11) 3847-9823
E-mail: roberta.b.laurindo@hsbc.com.br
http://www.hsbc.com.br/para-empresa/investimentos/mercado-capitais-domesticos.shtml
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Instituição Participante
BNB - Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Av. Paranjana, 5700, Passaré
Fortaleza – CE CEP: 60.740-000
At.: Sr. Cláudio Vasconcelos Frota
Telefone: (85) 3299-3022
Fac-símile: (85) 3299-3585
E-mail: cfrota@bnb.gov.br
www.bnb.gov.br
CETIP
Câmara de Liquidação e Custódia – CETIP
Avenida República do Chile, 230, 11º andar – Rio de Janeiro – RJ
Rua Líbero Badaró, 425, 24º andar – São Paulo – SP
www.cetip.com.br
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DECLARAÇÃO DA EMISSORA E DO COORDENADOR LÍDER
Nos termos da declaração assinada pelo Srs. Maurício Perez Botelho e Danilo de Souza Dias (Diretores), anexa a
este Prospecto Definitivo, a Emissora declara que o Prospecto Preliminar continha e o Prospecto Definitivo contém,
nas respectivas datas em que forem emitidos, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
investidores que venham a adquirir as Debêntures, da Emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, os
riscos inerentes à sua atividade e todas as outras informações relevantes a respeito da Emissora, sendo tais informações
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, assim como que este Prospecto foi elaborado de acordo com as
normas pertinentes.
Nos termos da declaração assinada pelo Sr. João Miranda e pelo Sr. William B. Meissner, anexa a este Prospecto, o
Coordenador Líder declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que
as informações prestadas neste Prospecto são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes.
Independentemente do disposto acima, determinadas informações referentes ao Brasil e ao setor de energia
elétrica incluídas neste Prospecto foram compiladas de dados coletados e analisados por entidades reconhecidas
nacional e internacionalmente no setor, que estão disponíveis ao público em geral, tais como ANEEL, ONS,
Abradee, Organização Latino-Americana de Energia, Banco Central do Brasil, IBGE, e sites de outras empresas
do setor elétrico.
Assunções, previsões e eventuais expectativas futuras constantes deste Prospecto estão sujeitas a incertezas de
natureza econômica, política e concorrencial e não devem ser interpretadas como promessa ou garantia de
resultados futuros ou desempenho da Companhia. Os potenciais investidores deverão conduzir suas próprias
investigações acerca de eventuais tendências ou previsões discutidas ou inseridas neste Prospecto, bem como
acerca das metodologias e assunções em que se baseiam as discussões dessas tendências e previsões.
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FATORES DE RISCO
Antes de tomar uma decisão de investimento nas Debêntures, os potenciais investidores devem considerar
cuidadosamente os fatores de risco descritos abaixo, bem como as demais informações contidas no presente
Prospecto, conforme posteriores complementações ou alterações.
A Emissora é uma sociedade de participações e serviços, portanto, qualquer menção a riscos ou a dados da
Emissora referentes a aspectos operacionais, atividades, mercado de atuação, consumidores e operações
representam riscos e dados consolidados da CFLCL, CENF, Energipe, CELB, SAELPA, CAT-LEO
Comercializadora, CAT-LEO Cise, Cataguazes Serviços Aereos de Prospecção S.A. e Energisa Geração. A
principal fonte de receita da Emissora provém da distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio
por suas controladas. Conseqüentemente, a situação financeira e a capacidade de pagamento da Emissora
dependem dos negócios, situação financeira e dos resultados operacionais de suas controladas.
Riscos adicionais e incertezas que não sejam atualmente de conhecimento da Emissora, ou aqueles que
atualmente sejam considerados irrelevantes, também poderão afetar adversa e substancialmente as operações
da Emissora. Caso qualquer dos riscos a seguir ocorra, poderá afetar substancialmente os negócios e situação
financeira da Emissora e/ou os resultados operacionais de suas controladas. Se este for o caso, os investidores
poderão perder seu investimento original no todo ou em parte.

RISCOS RELATIVOS AO BRASIL
O Governo Federal exerceu, e continua a exercer, influência significativa sobre a economia brasileira. Este
envolvimento, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, poderiam afetar adversamente os
negócios do Grupo Energisa, e o valor de mercado das Debêntures.
O Governo Federal freqüentemente intervém na economia do país, e ocasionalmente faz alterações significativas
na política e na legislação. As medidas do Governo Federal para controlar a inflação, assim como outras
políticas e regulamentações, freqüentemente envolveram, entre outras medidas, controles de preço,
desvalorizações da moeda, controles de capital, limites às importações e controles no consumo de energia
elétrica. Os negócios, situação financeira e resultados operacionais consolidados da Emissora poderão ser
afetados adversamente por mudanças na política ou na regulamentação que envolva ou afete controles cambiais,
bem como fatores como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

política monetária, cambial, e taxas de juros;
política de controle cambial;
políticas governamentais aplicáveis às atividades e ao setor da Emissora;
greve de portos, alfândegas e receita federal;
liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
políticas energéticas;
inflação;
instabilidade dos preços;
políticas fiscais e tributarias; e
outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que
o afetem.

Incertezas sobre se o Governo Federal implementará mudanças na política ou na regulamentação que afete estes
ou aqueles fatores no futuro podem contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para a elevada volatilidade
nos mercados de valores mobiliários e nos preços de valores mobiliários emitidos por emissoras brasileiras no
exterior. Não há previsão acerca de quais políticas serão adotadas pelo Governo Federal e se essas políticas irão
afetar negativamente a economia, os negócios da Emissora ou o seu desempenho financeiro. Adicionalmente, as
incertezas e os escândalos políticos, a instabilidade social e outros acontecimentos políticos ou econômicos
poderão impactar negativamente os negócios, a condição financeira, a capacidade de geração de caixa e os
resultados operacionais consolidados da Emissora, dificultando o pagamento das Debêntures.
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A inflação e os esforços do Governo Federal para combatê-la podem contribuir de maneira significativa para
a incerteza econômica no Brasil e poderão prejudicar os negócios do Grupo Energisa.
No passado, o Brasil enfrentou taxas de inflação extremamente elevadas. Mais recentemente, a taxa anual de
inflação registrou-se a 25,3% em 2002, 8,7% em 2003, 12,4% em 2004, 1,2% em 2005, 3,8% em 2006 e 7,75%
em 2007, conforme medida pelo IGP-M. A inflação e certas medidas do governo para combatê-la tiveram, no
passado, efeitos negativos sobre a economia brasileira, contribuindo para que se formasse uma incerteza
econômica no Brasil e o aumento da volatilidade nos mercados brasileiros de títulos e valores mobiliários.
Futuras medidas por parte do governo brasileiro poderão desencadear aumentos na inflação e,
conseqüentemente, causar impactos econômicos negativos sobre os negócios do Grupo Energisa, incluindo
aumentos em seus custos de financiamento. Além disso, se o Brasil enfrentar altas taxas de inflação no futuro, as
controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) podem não conseguir ajustar as tarifas
que cobram de seus consumidores para compensar os efeitos da inflação sobre as suas estruturas de custos, o que
poderia afetar adversamente suas margens operacionais. As pressões inflacionárias e percepções de pressões
inflacionárias também poderão impedir o acesso aos mercados financeiros internacionais ou levar o governo a
adotar políticas de combate à inflação que poderão prejudicar os negócios da Emissora ou afetar adversamente o
valor das Debêntures.
A instabilidade cambial pode afetar adversamente os resultados operacionais e financeiros do Grupo
Energisa, bem como o preço de mercado das Debêntures.
A moeda brasileira tem sofrido desvalorizações periódicas ao longo das últimas quatro décadas. Durante esse
período, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais,
incluindo desvalorizações repentinas, mini-desvalorizações periódicas (durante as quais a freqüência dos ajustes
variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio
duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o real e o dólar e outras
moedas. Por exemplo, o real sofreu uma desvalorização em relação ao dólar de 34,3% em 2002. Em 2003, 2004,
2005, 2006 e 2007 o real sofreu uma valorização de 22,3%, 8,8%, 13,4%, 9,5% e 17,1%, respectivamente, em
relação ao dólar. Em 31 de dezembro de 2007, a taxa cambial do real em relação ao dólar foi R$1,7713 para
US$1,00. Não há garantia de que a taxa cambial do real em relação ao dólar permanecerá nos níveis atuais.
As desvalorizações do real em relação ao dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e afetar
adversamente o Grupo Energisa. As depreciações geralmente dificultam o acesso aos mercados financeiros
estrangeiros e podem exigir a intervenção imediata do governo, incluindo a adoção de políticas governamentais
restritivas. Os resultados financeiros do Grupo Energisa podem ser afetados pela desvalorização do Real em
relação ao dólar, principalmente porque parte de seu endividamento e de suas obrigações relativas à aquisição de
eletricidade estão vinculadas à cotação do dólar, enquanto suas receitas são obtida em Reais. Dentre os impactos
causados por uma possível futura desvalorização do Real, destaca-se o aumento dos pagamentos de encargos das
obrigações financeiras do Grupo Energisa em moeda estrangeira. Nessa hipótese, os resultados financeiros da
Emissora poderão ser afetados negativamente.
Restrição sobre a movimentação de capitais para fora do Brasil poderão prejudicar a capacidade do Grupo
Energisa de cumprir determinadas obrigações de dívida.
Entre 1989 e 1990, o Governo Federal impôs restrições de remessa para o exterior por aproximadamente 6
meses. A lei brasileira permite que o Governo Federal imponha restrições temporárias à conversão da moeda
brasileira em moedas estrangeiras e à remessa para investidores estrangeiros dos recursos de seus investimentos
no Brasil, sempre que houver um desequilíbrio grave na balança de pagamentos brasileira ou motivos para que
se preveja a ocorrência de um sério desequilíbrio. O Governo Federal poderá tomar medidas semelhantes no
futuro, caso julgue necessário. Neste caso, o Grupo Energisa poderia ter dificuldade para acessar o mercado de
capitais internacional, bem como ficar impedido de efetuar os pagamentos de suas obrigações de dívida
denominadas em moeda estrangeira.
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Exposição à Variação de Taxas de Juros.
O COPOM estabelece as taxas de juros básicas para o sistema bancário brasileiro. Em anos recentes, a taxa de
juros básica tem oscilado, chegando a, aproximadamente, 45% em março de 1999 e caindo para 15,25% em 17
de janeiro de 2001. De fevereiro a julho de 2002, o COPOM diminuiu a taxa básica de juros de 19,00% para
18,00%. De outubro de 2002 a fevereiro de 2003, o COPOM aumentou a taxa básica de juros em 8,5 pontos
percentuais, para 26,5% em 19 de fevereiro de 2003. A taxa básica de juros permaneceu em alta até junho de
2003, quando o COPOM iniciou sua redução. Posteriormente, ao longo do ano de 2004 e nos primeiros meses de
2005, a taxa de juros básica voltou a sofrer majoração por decisão do COPOM. No segundo semestre de 2005, o
COPOM iniciou um novo processo de redução da taxa de juros básica, culminando em dezembro de 2005 em
uma redução para 18%. Em 2006, a taxa básica de juros variou entre 17,25% e 13,25%. Em 2007, a taxa básica
de juros variou entre 13,25% e 11,25%. Na data deste Prospecto, a taxa básica de juros, medida pela Selic, era de
11,25% ao ano.
No caso de variação das taxas de juros praticadas no mercado, as eventuais diferenças de indexadores dos ativos
e passivos do Grupo Energisa poderão resultar em aumento das despesas financeiras relacionadas com o custo
das obrigações financeiras do Grupo Energisa, assim como as receitas financeiras correspondentes aos ativos. A
ocorrência de tal situação poderá afetar os negócios, a condição financeira e o resultado das operações do Grupo
Energisa.
O acesso das empresas brasileiras ao mercado de capitais internacional é influenciado pela percepção de
risco no Brasil e em outras economias emergentes, e isso poderá prejudicar a capacidade do Grupo Energisa
de financiar suas operações.
Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países de mercados emergentes,
especialmente da América Latina, poderão influenciar o mercado em relação aos títulos e valores mobiliários
emitidos por companhias brasileiras. As reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros países
podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros.
Em razão dos problemas econômicos em vários países de mercados emergentes em anos recentes (como a
crise financeira da Ásia em 1997, a crise financeira da Rússia em 1998 e a crise financeira da Argentina que
começou em 2001), quanto nos mercados desenvolvidos (como a crise do mercado subprime de hipotecas,
que desde agosto de 2007 tem prejudicado fortemente os resultados dos grandes bancos europeus e norte
americanos), os investidores examinaram com maior prudência os investimentos em mercados emergentes. As
eleições no Brasil em 2002 também contribuíram para aumentar a instabilidade e produziram uma evasão de
Dólares do Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentassem custos mais altos para a captação
de recursos, tanto no País como no exterior, restringindo seu acesso ao mercado de capitais internacional. Não
há garantia de que o mercado de capitais permaneça aberto às companhias brasileiras ou de que os custos de
financiamento nesse mercado sejam vantajosos para o Grupo Energisa. Crises em outros países emergentes
poderiam restringir o interesse dos investidores em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por
companhias brasileiras, inclusive as do Grupo Energisa, dificultando a realização de seus planos de
investimento e afetando adversamente o valor de mercado das Debêntures. A ocorrência de um ou mais desses
fatores poderia causar um efeito adverso para a Emissora.
Mudanças na legislação tributária vigente poderão produzir um efeito adverso sobre os negócios e resultados
operacionais consolidados da Emissora.
O Governo Federal já implementou, e poderá voltar a implementar, alterações no regime fiscal que possam
afetar o setor elétrico especificamente. Estas mudanças incluem alterações nas alíquotas vigentes e,
ocasionalmente, a instituição de impostos temporários ligados a propósitos governamentais específicos. Algumas
destas medidas poderão levar ao aumento da carga tributária e é possível que as controladas pela Emissora
(Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) não sejam capazes de ajustar suas tarifas adequadamente, o que
poderá afetar adversamente os resultados operacionais consolidados da Emissora.
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A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países, principalmente nos considerados
emergentes, poderá afetar negativamente a economia brasileira e os negócios do Grupo Energisa.
A economia brasileira e as companhias brasileiras têm sido impactadas, em diferentes intensidades, pelas
condições econômicas de outros países. Mesmo que as condições econômicas sejam diferentes em cada país, a
reação dos investidores aos acontecimentos em um país pode levar o mercado de capitais de outros países a
sofrer flutuações. No passado recente, eventos políticos, econômicos e sociais em países de economia emergente,
incluindo os da América Latina, afetaram adversamente a disponibilidade de crédito para empresas brasileiras no
mercado externo, resultando em saída significativa de recursos do País e na diminuição na quantidade de moeda
estrangeira investida no País.
Não há como garantir que futuros acontecimentos em outros países, principalmente os emergentes, não afetarão
a oferta de crédito às companhias brasileiras, podendo, deste modo, vir a afetar negativamente a oferta de crédito
para o Grupo Energisa, podendo, ainda, resultar em impacto material adverso nos seus resultados.
RISCOS RELATIVOS AO SETOR DE ENERGIA BRASILEIRO
As tarifas cobradas de consumidores pelas vendas de eletricidade são determinadas de acordo com contratos
de concessão firmados com o Governo Federal, e as receitas operacionais das controladas pela Emissora
(Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) podem ser adversamente afetadas caso as alterações tarifárias
impostas pela ANEEL sejam desfavoráveis às controladas pela Emissora.
A ANEEL tem discricionariedade suficiente para determinar o valor das tarifas cobradas de consumidores em
relação a serviços de distribuição. As tarifas são determinadas de acordo com contratos de concessão firmados
com a União, por intermédio da ANEEL.
Os contratos de concessão de distribuição das distribuidoras controladas pela Emissora estabelecem um
mecanismo de limite de preço que permite três tipos de ajustes tarifários:
•

Reajuste anual. As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) são
autorizadas a solicitar, todos os anos, o Reajuste Tarifário Anual, criado para compensar alguns dos
efeitos da inflação sobre as tarifas e para permitir repasse aos consumidores de determinadas
mudanças na estrutura de custos da Emissora, alheios a seu controle, tais como o custo da energia
adquirida de seus fornecedores, além de outros encargos regulatórios.

•

Revisão periódica. A cada quatro ou cinco anos, a ANEEL realiza a Revisão Tarifária Periódica para
realinhar as tarifas das controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) aos
seus custos e estabelecer um fator, baseado em sua eficiência operacional, que será aplicado ao índice
de inflação dos futuros Reajustes Tarifários Anuais das distribuidoras controladas pela Emissora
(Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB). A finalidade dessas revisões tarifárias é restabelecer
um nível tarifário que cubra (i) custos da energia comprada e outros custos não administráveis; (ii)
custos de operação e manutenção de uma “Empresa de Referência” hipotética; e (iii) remuneração do
capital sobre sua base de ativos, utilizando uma metodologia de “substituição de custos”.

•

Revisão extraordinária. As distribuidoras controladas Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e
CELB) também são autorizadas a solicitar uma Revisão Tarifária Extraordinária, caso ocorram
alterações significativas e imprevisíveis em suas estruturas de custos, como a imposição de novos
encargos regulatórios.

Em maio de 2004, o Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou um relatório técnico criticando a metodologia
utilizada pela ANEEL para os ajustes tarifários acima mencionados. Neste relatório, o TCU determinava que a
ANEEL considerasse o benefício fiscal dos juros sobre capital próprio, ao invés de dividendos, no processo de
ajuste tarifário. A ANEEL recorreu desta decisão e, no recurso, a decisão do TCU foi transformada em uma
recomendação formal. O Ministério Público recorreu desta decisão, não tendo este segundo recurso ainda sido
julgado. A ANEEL manteve sua metodologia de cálculo existente para os ajustes tarifários subseqüentes. Se ao
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final a recomendação for acatada e a ANEEL mudar sua metodologia para refletir a recomendação do TCU, os
resultados operacionais consolidados da Emissora poderão ser adversamente afetados.
Não é possível assegurar que a ANEEL estabelecerá tarifas favoráveis e que permitirá às controladas pela
Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) repassarem aos seus consumidores todos os aumentos
de custo. Além disso, na medida em que quaisquer desses ajustes não forem concedidos pela ANEEL em tempo
hábil, como ocorreu em 2001 e 2002 em virtude do Programa de Racionamento, a situação financeira e os
resultados operacionais consolidados da Emissora poderão ser adversamente afetados. Para mais informações
sobre a ANEEL, vide a seção “O Setor de Energia Brasileiro - Principais Autoridades”, nas páginas 110 e 111.
Além das restrições e exigências mencionadas acima, a ANEEL tem competência para regular e fiscalizar vários
outros aspectos dos negócios das controladas pela Emissora – exceto a Teleserv -, incluindo a decisão de
determinar que as tarifas das distribuidoras sejam reduzidas ou que seus investimentos sejam aumentados. Caso
as controladas pela Emissora – exceto a Teleserv - sejam obrigadas pela ANEEL a efetuarem investimentos
adicionais e inesperados e não seja permitido ajustarem suas tarifas adequadamente, ou caso a ANEEL emita
resoluções que modifiquem regulamentos relativos a tal ajuste, seus resultados de operação poderão ser
adversamente afetados.
As controladas pela Emissora estão sujeitas a uma extensa regulamentação, a qual é passível de mudanças,
cujos efeitos sobre do Grupo Energisa – exceto a Teleserv - e respectivos resultados operacionais não podem
ser antecipados.
O setor de distribuição de energia elétrica é bastante regulamentado no Brasil. Nos últimos anos, o Governo
Federal adotou políticas que tiveram um grande impacto sobre o setor elétrico. A Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico, que regulamenta o setor elétrico, foi promulgada em 15 de março de 2004. Nos termos da Lei do Novo
Modelo do Setor Elétrico, uma parte significativa da energia comprada por Distribuidoras deverá ser adquirida
em leilões públicos periódicos.
Não se pode assegurar que as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) suprirão
todas as suas demandas de energia em futuros leilões. Adicionalmente, o Governo Federal poderá adotar novos
procedimentos para a comercialização de energia caso os leilões de energia não sejam bem sucedidos, e não é
possível garantir quais serão os efeitos dos novos procedimentos sobre a situação financeira e os resultados
operacionais consolidados da Emissora.
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico permanece sujeita a resoluções da ANEEL para sua implementação, e
sua constitucionalidade está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, o qual ainda não emitiu a uma
decisão final a respeito. Portanto, a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico encontra-se atualmente em vigor. No
entanto, caso toda ou uma parte da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico seja declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, o projeto regulatório instituído pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico poderá
não ser integralmente implantado e/ou poderá deixar de vigorar, gerando incertezas sobre como e quando o
Governo Federal será capaz de introduzir mudanças no setor elétrico.
O resultado do referido processo e de potenciais futuras reformas no setor elétrico são difíceis de prever ou
avaliar, mas considerando-se a influência da atual regulamentação sobre os negócios das controladas pela
Emissora – exceto a Teleserv - e suas respectivas receitas, eles podem prejudicar de forma significativa seus
negócios, condições financeiras e resultados operacionais.
A ANEEL poderá impor penalidades por descumprimento dos termos de contratos de concessão e da
regulamentação aplicável às controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB), o que
poderia resultar em multas, outras penalidades e, dependendo da gravidade do descumprimento, na extinção
de suas concessões e/ou autorizações.
As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) realizam atividades de distribuição
de acordo com seus respectivos contratos de concessão firmados com a União, por meio da ANEEL, com prazo
final de vigência em diversas datas entre 2015 e 2031, com uma possibilidade de prorrogação. Com base nas
disposições dos seus contratos de concessão e na legislação aplicável, a ANEEL poderá aplicar penalidades caso
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não seja cumprida alguma disposição de seus respectivos contratos de concessão. Dependendo da gravidade do
descumprimento, tais penalidades poderão incluir o seguinte:
• advertências;
• multas por infração de até 2,0% do faturamento das distribuidoras controladas pela Emissora (Energipe,
CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) nos últimos doze meses imediatamente anteriores à data da
notificação;
• restrições à construção de novas instalações ou a compra de novos equipamentos;
• restrições à operação de instalações existentes;
• suspensão temporária de participação em processos de licitação para novas concessões;
• intervenção em concessões pelo poder concedente; e
• declaração da caducidade das concessões.
Adicionalmente, o Governo Federal tem o poder para terminar as concessões antes do final do prazo contratual
em caso de falência ou dissolução, ou por meio de encampação.
Atualmente, as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) acreditam que observam
todos os termos relevantes de seus contratos de concessão. No entanto, não se pode garantir que a ANEEL não aplique
penalidades pelo descumprimento de seus contratos de concessão, ou que as concessões das controladas pela Emissora
(Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) não serão terminadas no futuro. Caso qualquer dos contratos de
concessão seja terminado, as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) não poderão
operar seus negócios e distribuir eletricidade a seus consumidores na área coberta. Além disso, as indenizações às
quais tem direito em caso de extinção de suas concessões poderão não ser suficientes para liquidação total de seus
passivos, e o pagamento de tal indenização poderá ser postergado por muitos anos.
Se qualquer contrato de concessão das controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB)
terminarem por sua culpa, o valor da indenização paga poderá ser reduzido substancialmente por meio da
imposição de multas ou outras penalidades pagas à ANEEL e/ou ao Governo Federal. Adicionalmente, o direito
a eventuais indenizações em caso de extinção antecipada das concessões das controladas pela Emissora
(Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) foram onerados (cessão fiduciária) em favor de um Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios, e também oneradas a determinados outros credores. Conseqüentemente, a
indenização a que as controladas pela Emissora têm direito no caso de extinção antecipada de suas concessões de
distribuição poderá não estar disponível aos detentores das Debêntures. A imposição de multas ou penalidades às
controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) ou a extinção de suas concessões e/ ou
autorizações poderão causar um efeito adverso relevante na situação financeira e resultados de operações
consolidadas da Emissora.
Os equipamentos, instalações e operações das controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF,
SAELPA e CELB) estão sujeitos a ampla regulamentação ambiental que pode se tornar mais rigorosa no
futuro e resultar em maiores responsabilidades e investimentos de capital.
As atividades de distribuição estão sujeitas a uma abrangente legislação no âmbito federal, estadual e municipal,
bem como à supervisão por agências governamentais responsáveis pela implementação de normas e políticas
ambientais e de saúde. Entre outros, estas normas incluem a obrigação de obtenção de licenças ambientais para a
construção de novas instalações ou para a instalação e operação de novos equipamentos necessários para os
negócios das controladas pela Emissora. As regras são complexas e poderão mudar com o tempo, dificultando
ou mesmo eliminando a capacidade de cumpri-las e, portanto, impedindo a continuidade de operações de
distribuição ou operações de distribuição futuras. Pessoas físicas, organizações não-governamentais e agências
governamentais têm determinados direitos de ajuizar ações para obter liminares para suspender ou cancelar o
processo de licenciamento, bem como para a reparação de danos ambientais. Além disso, agências
governamentais também poderiam ajuizar ações de cumprimento de obrigação contra a Emissora por qualquer
descumprimento da legislação aplicável. Tal ação de cumprimento de obrigação poderia incluir, entre outros, a
imposição de multas, revogação de licenças e suspensão de operações. Tais descumprimentos também podem
resultar em responsabilidade criminal, além da responsabilidade objetiva de remediação ambiental e de
indenização a terceiros por danos ambientais. É possível que a observância de normas ambientais e de saúde

57

forcem a realização de investimentos de capital e, conseqüentemente, forcem a realocação de recursos de outros
investimentos planejados. Quaisquer realocações de recursos podem afetar adversamente a situação financeira
consolidada da Emissora e seu respectivo resultado operacional.
A construção, expansão e operação das instalações das controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL,
CENF, SAELPA e CELB) e equipamentos de distribuição de eletricidade envolvem riscos significativos que
poderão causar perda de receitas ou aumento de despesas.
A construção, expansão e operação das controladas pela Emissora e equipamentos para a distribuição de energia
elétrica envolvem muitos riscos, inclusive:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a incapacidade de obter alvarás e aprovações governamentais;
problemas ambientais e de engenharia imprevistos;
indisponibilidade de equipamentos;
interrupções de fornecimento;
paralisações do trabalho;
agitações trabalhistas;
agitações sociais;
interferências meteorológicas e hidrológicas;
aumentos das perdas de energia, incluindo perdas técnicas e comerciais;
atrasos operacionais e de construção ou custos excedentes não previstos; e
indisponibilidade de financiamento adequado.

Se as controladas pela Emissora enfrentarem quaisquer desses ou outros problemas, podem não conseguir
distribuir eletricidade em montante consistente com seus planos de negócios, e isso poderá causar um efeito
adverso sobre suas situações financeiras e resultados operacionais.
As tarifas de distribuição, ainda que determinadas pela ANEEL, podem ser questionadas judicialmente, o que
pode afetar adversamente a receita consolidada da Emissora.
As revisões e reajustes tarifários das controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) estão
sujeitos à aprovação da ANEEL, bem como aos limites estabelecidos no Contrato de Concessão e na legislação
brasileira. As decisões da ANEEL acerca das tarifas das controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF,
SAELPA e CELB) podem ser objeto de contestação judicial, inclusive pelo Ministério Público na defesa dos
interesses difusos dos consumidores das áreas de concessão das controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF,
SAELPA e CELB), dada a natureza de serviço público da atividade de distribuição de energia elétrica. Neste sentido,
eventuais questionamentos de aumentos tarifários concedidos pela ANEEL podem afetar a capacidade financeira das
controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB).
Períodos de escassez de energia elétrica podem afetar o custo da energia elétrica e os preços que as
controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) podem cobrar dos seus clientes.
Devido à dependência do setor de energia elétrica de variáveis naturais e sazonais, como os níveis de chuva e de
água, a deterioração dessas condições pode afetar severamente a geração de energia elétrica no País.
Em 2001, o Brasil sofreu severa redução de capacidade de gerar energia elétrica. A crise deveu-se em grande
parte à falta de investimento em geração de energia elétrica e à situação de seca na maior parte do país, que
fizeram com que os níveis de água nas usinas hidrelétricas caíssem para menos de um terço da sua capacidade.
A fim de evitar a possibilidade de blecautes, em 2001 o Governo Federal baixou medidas destinadas à redução do
consumo de energia elétrica nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil em 20% em média e instituiu
sobretaxas para os que não atingissem suas quotas de redução e recompensas para os que o fizessem. O Governo
brasileiro também determinou que as empresas de distribuição de energia localizadas nas regiões afetadas do país
reduzissem o fornecimento de energia a seus consumidores. As restrições perduraram até 28 de fevereiro de 2002.
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No futuro, o Governo brasileiro poderá adotar novas medidas para reduzir o consumo de energia se a capacidade de
geração no Brasil não aumentar para suprir o crescimento da demanda. Tais medidas, se adotadas no futuro, incluindo
redução do consumo de energia elétrica dos clientes das controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF,
SAELPA e CELB), podem ter efeito adverso relevante sobre as condições financeiras e os resultados de operações das
controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB). Além disso, a escassez de energia elétrica
pode provocar volatilidade de preços se o processo de estocagem de água não for suficientemente adequado ao
crescimento da demanda, ou os investimentos em geração não acompanharem adequadamente crescimento de
demanda, o que também pode afetar negativamente os resultados consolidados da Emissora
Previsões incorretas das necessidades de energia nas áreas de distribuição das controladas pela Emissora
(Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) podem afetar adversamente os seus resultados operacionais.
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL,
CENF, SAELPA e CELB) correm o risco de serem impedidas de repassarem integralmente aos seus clientes os
custos das suas compras de energia se errarem na previsão da sua demanda de energia. De acordo com a Lei do
Novo Modelo do Setor Elétrico, um distribuidor de energia deve contratar com antecedência, por meio de
licitações públicas, 100% das necessidades de energia previstas para as suas áreas de concessão nos cinco anos
seguintes, podendo ajustar sua previsão inicial. Sempre que as projeções iniciais ficarem aquém da demanda do
mercado, e após leilões de ajuste e do mecanismo de compensação de sobras e déficits entre as distribuidoras, as
controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) poderão ser obrigadas a cobrirem a
diferença contratando energia no mercado de curto prazo. As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL,
CENF, SAELPA e CELB) podem errar na previsão de demanda e comprarem mais ou menos eletricidade do
que necessitam, podendo pagar preços significativamente mais altos no mercado de curto prazo para
satisfazerem suas obrigações de distribuição de energia elétrica e sofrerem certas penalidades impostas pela
ANEEL, além de poderem ser impedidas de repassarem integralmente aos seus clientes os custos das suas
compras. As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) não podem garantir que a
sua previsão de demanda de eletricidade será correta.
As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) podem ser forçadas a comprar
energia no mercado de curto prazo para atenderem a demanda dos consumidores e o preço de compra de
energia no mercado de curto prazo pode ser substancialmente maior que o preço da energia sob os contratos
de compra de energia de longo prazo das controladas pela Emissora.
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as distribuidoras de eletricidade, incluindo as
controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB), devem contratar, por meio de
licitações públicas conduzidas pela ANEEL, a totalidade de sua demanda de energia elétrica projetada para as
respectivas áreas de concessão, em um período de cinco anos antes do efetivo fornecimento dessa energia.
Sempre que as projeções iniciais ficarem aquém da demanda efetiva de eletricidade, as controladas pela
Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) poderão ser obrigadas a cobrir a diferença com
contratos de compra de eletricidade de curto prazo. As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF,
SAELPA e CELB) não podem assegurar que suas projeções iniciais da demanda de energia em sua área de
concessão de distribuição serão precisas e exatas e, se não o forem, poderão pagar preços significativamente
mais altos no mercado de curto prazo para satisfazerem suas obrigações de distribuição de energia elétrica e
sofrerem certas penalidades impostas pela ANEEL. Tal situação poderá impactar negativamente a situação
econômico-financeira do Grupo Energisa.
O projeto de Reforma das Agências Reguladoras em tramitação no Congresso Nacional pode afetar a
competência da ANEEL.
Há projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, que dispõe sobre a gestão, a organização e o controle
social das Agências Reguladoras. Esse projeto de lei visa alterar a estrutura de tais agências, mediante, dentre
outros pontos, a criação (i) de contratos de gestão, que deverão ser firmados entre as Agências e os Ministérios a
que estiverem vinculadas, e, também, (ii) de ouvidoria nas Agências, com o objetivo de zelar pela qualidade dos
serviços prestados e acompanhar o processo interno de apuração das denúncias e reclamações dos usuários, seja
contra a atuação da Agência, seja contra entes regulados, sendo que o ouvidor, responsável pela respectiva
ouvidoria, será indicado pelo Presidente da República.
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Caso a mencionada lei entre em vigor, as medidas dela decorrentes poderão reduzir as atribuições da ANEEL,
passando o Poder Concedente, por outro lado, sobretudo o MME – ao qual a ANEEL é vinculada – a ter maior
atuação e influência no setor elétrico brasileiro. Não há como garantir que as alterações a serem aprovadas não
afetarão negativamente as empresas distribuidoras de energia elétrica, incluindo as controladas pela Emissora –
exceto a Teleserv.
RISCOS RELATIVOS À EMISSORA
É possível que as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) não sejam
capazes de repassarem, por meio de tarifas, todos ou uma parte significativa dos seus custos com a compra de
energia elétrica, e que sejam obrigadas a adquirirem energia elétrica de curto prazo para suprirem a
demanda de seus consumidores. Uma vez que o custo da energia elétrica de curto prazo poderá ser superior à
adquirida em contratos de longo prazo, seus negócios e resultados operacionais poderão ser negativamente
afetados.
Nos termos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as Distribuidoras devem contratar antecipadamente, por
meio de leilões de energia elétrica, aproximadamente 100% de suas necessidades de energia elétrica previstas
para os cinco anos seguintes. A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece as condições para o repasse de
preços de compra de energia. Se a energia contratada pelas controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL,
CENF, SAELPA e CELB), incluindo a energia comprada em leilões, for inferior a 100% de sua necessidade
total, elas poderão estar sujeitas a multas e poderão não ser capazes de repassar aos seus consumidores todos os
custos de compras adicionais de energia, que poderão ser efetuadas a preços mais altos no mercado à vista. Se a
energia contratada, incluindo energia comprada em leilões, representar mais de 100% e menos de 103% de suas
necessidades totais de energia, poderá haver repasse do volume total da energia adquirida aos consumidores.
Entretanto, se a energia contratada pelas controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e
CELB), incluindo a energia adquirida em leilões, for superior a 103% de sua necessidade total de energia, elas
terão que assumir o risco de preço de comprar em leilões e vender o excedente no mercado à vista. A Lei do
Novo Modelo do Setor Elétrico restringe sua capacidade de repassar aos consumidores o custo das compras de
energia elétrica caso seus custos ultrapassem o Valor Anual de Referência estabelecido pela ANEEL. Este valor
é baseado no preço médio ponderado pago por todas as Distribuidoras nos leilões de Energia Nova, a ser
entregue de três a cinco anos a partir da data do leilão, e será aplicado somente durante os primeiros três anos
após o início da entrega da energia comprada.
Considerando os inúmeros fatores que afetam as previsões de demanda de energia elétrica das controladas pela
Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB), incluindo o crescimento econômico e populacional,
condições hidrológicas, Racionamento e reação dos consumidores ao Racionamento, não é possível assegurar
que sua previsão de demanda de energia será precisa. Se houver variações significativas entre suas necessidades
de energia elétrica e o volume de suas compras, os resultados de suas operações poderão ser adversamente
afetados.

Os Contratos de Concessão de energia elétrica da CFLCL e da CENF vencem a partir de julho de 2015
(sendo o de Energipe a partir de 2027, o de CELB a partir de 2029 e o de Saelpa a partir de 2030) e não há
garantia de que tais concessões serão prorrogadas ou se seus termos e condições serão revistos.
Os contratos de concessão de energia elétrica da CFLCL e da CENF vencem em julho de 2015 (sendo o de
Energipe a partir de 2027, o de CELB a partir de 2029 e o de SAELPA a partir de 2030), e sua prorrogação por
mais 20 anos está condicionada à análise pela ANEEL da conveniência e oportunidade de prorrogar tais
concessões, à luz do interesse público, sem prejuízo da possibilidade de a ANEEL requerer revisão ou ajuste de
alguns dos termos e condições desses contratos de concessão. Caso tais concessões não sejam prorrogadas, ou
seus termos e condições sejam revisados, a Emissora poderá ter seu fluxo de receitas negativamente impactado.
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As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) geram parte de suas receitas
operacionais a partir de consumidores qualificados como consumidores potencialmente livres, que podem
procurar fornecedores alternativos de energia elétrica.
Dentro de suas áreas de concessão, as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB)
não enfrentam concorrência na distribuição de energia elétrica. Entretanto, em virtude da Lei nº 9.074/95 e
respectiva regulamentação, geradoras de energia elétrica e outros participantes do mercado podem vender energia, a
preços de mercado, diretamente a determinados consumidores (aos quais esta pode fornecer energia elétrica apenas
a tarifas reguladas) se estes assim optarem e se tornarem Consumidores Livres. Consumidores potencialmente
livres são aqueles cuja demanda excede 3 MW, em tensão igual ou superior a 69 kV (ou em qualquer nível de
tensão se o fornecimento começou em 1995). Estes consumidores potencialmente livres poderão optar por não
participar do sistema de distribuição regulado mediante o término de seus contratos com as controladas pela
Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) ou por meio de notificação prévia de um ano caso seu
contrato tenha sido firmado por prazo indeterminado. Em geral, consumidores potencialmente livres são grandes
consumidores industriais. Além disso, consumidores com demanda contratada de 500 kW ou mais podem se tornar
Consumidores Livres se optarem por energia de fontes renováveis, tais como energia eólica, biomassa ou pequenas
centrais hidrelétricas. Atualmente, consumidores industriais que compram sua energia de Distribuidoras no
Ambiente de Contratação Regulado o fazem a preços subsidiados. Este subsídio, conhecido como “subsídio
cruzado,” começou a ser gradualmente extinto em julho de 2003, e, de um modo geral, foi eliminado no final de
2007, sujeito a algumas exceções aplicáveis a distribuidoras com reajuste tarifário no primeiro semestre de 2008.
A perda de receita advinda da migração de consumidores para o mercado livre é parcialmente compensada pela
cobrança da TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) pela concessionária, mantendo seu fluxo de caixa
operacional. Entretanto, tais consumidores livres deixam de pagar a RTE (Reajuste Tarifário Extraordinário),
que permite às distribuidoras recuperar nos próximos anos parte da receita perdida com o Programa de
Racionamento. Dessa forma, a realização do ativo registrado, relativamente à RTE, e a lucratividade da CELB
podem ser adversamente afetadas em caso de não recebimento da RTE no futuro. Com relação às demais
controladas da Emissora (CFLCL, CENF, SAELPA e ENERGIPE), o o prazo de recuperação da perda de receita
e da energia livre já está esgotado.
As controladas pela Emissora são objetivamente responsáveis por quaisquer danos resultantes do
fornecimento inadequado de serviços de distribuição de energia.
De acordo com a legislação brasileira, as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB)
são objetivamente responsáveis por danos resultantes do fornecimento inadequado de serviços de distribuição de
energia elétrica, tais como interrupções repentinas de fornecimento ou distúrbios resultantes dos sistemas de geração,
transmissão ou distribuição. As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) podem ser
consideradas responsáveis por 35,7% dos danos causados a terceiros em virtude de interrupções ou distúrbios
resultantes do sistema interconectado, caso tais interrupções ou distúrbios não sejam atribuídos a um membro
identificável do ONS. As responsabilidades decorrentes destas interrupções ou distúrbios que não forem cobertas por
apólices de seguro ou que excedam seus limites de cobertura poderão resultar em custos adicionais significativos e
poderão afetar adversamente os resultados operacionais consolidados da Emissora.
As apólices de seguro das controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) poderão
não cobrir integralmente seus danos resultantes da prestação inadequada de serviços de eletricidade.
As controladas pela Emissora possuem seguro para danos resultantes de fogo, explosões, inundações, curtoscircuitos e faltas de energia elétrica em suas diversas subestações, prédios e instalações, bem como por danos
materiais decorrentes de acidentes de trânsito. Também possui seguro de responsabilidade civil cobrindo danos
físicos, materiais e morais que possam ser sofridos por terceiros. As controladas pela Emissora não podem
assegurar que seu nível de seguro seja suficiente para cobrir integralmente todas as responsabilidades que
possam surgir no curso de seus negócios, ou que este seguro continuará disponível no futuro. Além disso, as
controladas pela Emissora poderão não ser capazes de obterem, no futuro, seguros nas mesmas condições que os
atuais. Seus resultados operacionais poderão ser adversamente afetados se incorrer em responsabilidades que não
sejam integralmente cobertas por suas apólices de seguro.
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As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) possuem um percentual
significativo de contas inadimplentes que, se não forem pagas, poderão afetar adversamente seus resultados
financeiros.
Em 31 de dezembro de 2007, as contas de energia vencidas e não pagas de consumidores das controladas pela
Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) somavam R$100,8 milhões, representando 4,16% de
sua receita operacional bruta anual. Aproximadamente 8,36% deste valor se refere a dívidas de consumidores do
setor público. Se não puderem recuperar uma parcela significativa destes créditos, os resultados financeiros
consolidados da Emissora serão afetados adversamente. A provisão consolidada da Emissora para contas de
recebimento duvidoso variou em 30,0%, de R$27,0 milhões em 31 de dezembro de 2006, para R$35,1 milhões
em 31 de dezembro de 2007, sendo que grande parte do aumento da Emissora resultou da incorporação das
demais empresas do Grupo Energisa após o Processo de Desverticalização (para maiores detalhes, vide seção
“Desverticalização e Reestruturação”, na página 170 deste Prospecto). Uma eventual deterioração da economia
brasileira nas regiões em que as controladas pela Emissora atuam poderá afetar adversamente a solvência de seus
consumidores, aumentando ainda mais suas contas a receber vencidas e não pagas e suas provisões para contas
de recebimento duvidoso. Para mais informações, veja a seção “Discussão e Análise da Administração sobre a
Situação Financeira e Resultados Operacionais - Liquidez e Recursos de Capital - Fluxos de Caixa”, nas páginas
103 a 105.
A alavancagem e obrigações de serviço de dívida da Emissora, bem como as disposições restritivas de seus
contratos de dívida, poderiam afetar adversamente a capacidade de operar seus negócios e de efetuar os
pagamentos da dívida.
A Emissora prestou garantias na emissão de Notes Units pela Energipe e SAELPA, no segundo decênio do mês
de julho de 2006, no valor US$ 250 milhões, equivalente na época à R$548 milhões, utilizados no prépagamento de dívidas mais onerosas e de curto prazo, transferindo R$220 milhões do curto prazo para o longo
prazo. Apesar de esperar poder quitar o principal e os juros dessas dívidas de curto prazo com fundos gerados
internamente, poder-se-ia precisar de financiamento adicional para quitar uma parcela do referido endividamento
de longo prazo por ocasião de seu vencimento. O nível de endividamento da Emissora aumenta a possibilidade
de que ela seja incapaz de gerar caixa suficiente para pagar o principal, juros ou outros montantes devidos em
relação às suas dívidas. Além disso, a Emissora pode incorrer em dívidas adicionais, de tempos em tempos, para
financiar investimentos ou para outros propósitos, sujeito às restrições aplicáveis ao seu endividamento
existente. Se a Emissora incorrer em dívidas adicionais, os riscos associados à sua alavancagem substancial,
incluindo sua capacidade de efetuar pagamentos das Debêntures, aumentariam. Para maiores informações a
respeito da exposição cambial da Emissora, vide seção “Discussão e Análise da Administração sobre a Condição
Financeira e Resultados Operacionais”, nas páginas 75 a 106.
Os contratos que regem a dívida da Emissora contêm restrições e limitações que poderiam restringir
significativamente a forma pela qual ela opera seus negócios. Por exemplo, a Emissora é obrigada a
observar disposições de cross default, cumprir diversos índices financeiros que restringem sua capacidade
de contratar novas dívidas ou de obter linhas de crédito e restrições na concessão de garantias e direitos de
garantia a seus credores.
Qualquer inadimplemento dos contratos financeiros que não for solucionado ou sanado pode levar os credores a
exigir o pagamento do valor devido imediatamente e, ainda, pode causar o vencimento antecipado de outros
contratos financeiros. Algumas obrigações contratuais impõem restrições relativas a investimentos financeiros de
capital nos quais a Emissora pode incorrer, o que poderiam afetar sua situação financeira e resultados
operacionais.
As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) cederam uma parcela
substancial de seus recebíveis futuros em uma operação de securitização por meio da criação FIDCs. Assim,
esses recebíveis não estarão disponíveis para o cumprimento de suas outras obrigações comerciais e
financeiras, inclusive as Debêntures.
Em 13 de julho de 2005, a Energipe, SAELPA e CELB estabeleceram um programa de securitização de
recebíveis, pelo qual securitizaram R$150 milhões de seus recebíveis (R$65,0 milhões da Energipe, R$70,0
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milhões da SAELPA e R$15,0 milhões da CELB) de consumidores de baixa voltagem, ou consumidores do
Grupo B, o que representa uma redução de R$7,8 milhões de receita por mês até o final do programa. Os
recebíveis securitizados foram então cedidos a um FIDC criado para esta finalidade, e não estarão à disposição
da Emissora para o cumprimento das outras obrigações financeiras.
Em 17 de outubro de 2007, a Energipe, SAELPA, CELB, CENF e CFLCL estabeleceram um programa de
securitização de recebíveis, pelo qual securitizaram R$150 milhões de seus recebíveis (R$40 milhões da
Energipe, R$20 milhões da SAELPA, R$20 milhões da CELB, R$20 milhões da CENF e R$50 milhões da
CFLCL) de consumidores de baixa voltagem, ou consumidores do Grupo B, o que representa uma redução de
R$1,4 milhões de receita por mês durante o período de carência (24 meses) e redução de R$4,9 milhões de
receita por mês durante o período de amortização (36 meses). Os recebíveis securitizados foram então cedidos a
um FIDC criado para esta finalidade, e não estarão à disposição da Emissora para o cumprimento das outras
obrigações financeiras.
Além disso, a Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB efetuaram cessão fiduciária de seus direitos de
receber indenização do poder concedente em caso do término antecipado de suas concessões em garantia de
obrigações assumidas no âmbito dos FIDCs, na medida em que tais direitos de receber indenização não estejam
onerados em favor de outros credores. Se qualquer desses eventos ocorrer, a situação financeira da Emissora e
seus resultados operacionais poderão ser adversamente afetados.
Uma parcela significativa das receitas da Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB foram empenhadas ou
oneradas em favor de seus credores e obrigações regulatórias, nos termos de diversos contratos financeiros e
comerciais.
Nos termos de determinados contratos, uma parcela substancial das receitas geradas pela Energipe, CFLCL,
CENF, SAELPA e CELB foram empenhadas e/ou os rendimentos daí derivados onerados em favor de
determinados credores, incluindo a credores financeiros e a empresas geradoras de energia das quais a Energipe,
a SAELPA e demais controladas pela Emissora, conforme aplicável, compram energia. Em caso de
inadimplemento de tais contratos, as receitas oneradas poderão ser utilizadas para quitar obrigações vencidas das
controladas pela Emissora, o que poderá provocar um efeito adverso substancial na situação financeira da
Emissora.
Os compromissos da Emissora e suas controladas de atenderem a obrigações com plano de pensão de seus
funcionários, obrigações essas não integralmente reconhecidas no balanço, podem ser superiores aos
atualmente estimados e, como resultado, a Emissora e suas controladas poderão ser obrigadas a efetuarem
contribuições adicionais a seus planos de pensão.
A Energipe, a SAELPA e CELB mantêm e patrocinam fundos de pensão para seus funcionários sob o
regime de benefício definido, o que significa que são obrigadas a cobrir quaisquer déficits atuariais de seus
fundos de pensão. Em 31 de dezembro de 2007, a Energipe, a SAELPA e CELB tinham registrado uma
provisão para cobertura dos déficits dos fundos de pensão por elas patrocinados no montante de R$82,8
milhões. O aumento nos déficits dos fundos de pensão poderá obrigar as empresas a efetuar novos aportes
de capital, que podem afetar adversamente os resultados operacionais e situação financeira da Energipe, da
SAELPA e da CELB.
Se as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) não conseguirem controlar
com sucesso as perdas de energia em seu negócio de distribuição, os resultados de suas operações e sua
situação financeira poderão ser adversamente afetados.
As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) sofrem dois tipos de perdas de
energia: técnicas e comerciais. Perdas técnicas são aquelas que ocorrem no curso regular de distribuição de
energia elétrica. Perdas comerciais resultam de ligações ilegais, furto, erros de medição e de faturamento. As
perdas totais consolidadas da Emissora no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 foram 14,46%
do total de energia elétrica distribuída. A Emissora não pode assegurar que as estratégias a serem implementadas
pelas suas controladas (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) para combaterem perdas de energia
elétrica serão eficazes. Uma parcela de suas perdas de energia elétrica não poderá ser repassada por meio de
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aumento das tarifas, e não é possível assegurar que as medidas do governo em resposta a uma possível escassez
de energia no futuro, bem como um aumento nas perdas de energia, não venham a afetar adversamente a
situação financeira e resultados operacionais consolidados da Emissora.
O programa de “universalização” do governo brasileiro exige que empresas distribuidoras de energia elétrica,
como as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB), forneçam energia elétrica
a determinados consumidores de baixa voltagem e realizem investimentos de capital e investimentos
operacionais que podem não ser vantajosos.
Em 2002, o governo brasileiro iniciou a implantação de um programa de “universalização” criado para tornar
energia elétrica disponível a consumidores de baixa renda que, de outra forma, não teriam acesso à eletricidade.
Estes consumidores tendem a ser pessoas físicas de baixa renda. Sob o programa, empresas distribuidoras de
eletricidade arcam com os custos iniciais de construção da infra-estrutura para fornecer energia elétrica a estes
consumidores a uma voltagem de até 50 kV. De acordo com o programa, a ANEEL estabeleceu metas para cada
distribuidor de eletricidade e, se as controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB) não
cumprirem suas metas, suas tarifas poderão ser reduzidas até que as cumpra.
A Emissora acredita que o programa de universalização possa requerer investimentos de capital e custos
operacionais significativos da Emissora e de suas controladas, uma vez que um número significativo de
consumidores está qualificado para receber os benefícios deste programa. Sujeitos à discricionariedade da
ANEEL na revisão das tarifas das Distribuidoras, em geral deve-se aguardar até a próxima revisão tarifária
periódica, que ocorre a cada quatro ou cinco anos, para repassar os custos do programa aos consumidores. Além
disso, uma vez que o programa fornece energia elétrica primordialmente a indivíduos de baixa renda, o capital
investido e os investimentos operacionais podem não gerar retornos que sejam comparáveis aos retornos que
normalmente seriam gerados por investimentos realizados de acordo com as decisões negociais das controladas
pela Emissora.
Portanto, é possível que as controladas pela Emissora tenham um retorno mais baixo de seus investimentos sob
dito programa se a ANEEL não as compensar por meio do ajuste adequado de suas tarifas. Além disso, o
governo brasileiro poderá impor obrigações adicionais no futuro, sob o programa de universalização ou outros
programas similares, que aumentariam de maneira significativa os investimentos de capital ou os custos
operacionais das controladas pela Emissora e que poderiam afetar adversamente suas situações financeiras e
resultados operacionais.
Decisões adversas em um ou mais processos judiciais em que as controladas pela Emissora são partes
poderiam afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
As controladas pela Emissora estão atualmente envolvidas em processos judiciais e administrativos relativos a
diversas questões legais, incluindo processos relativos à responsabilidade civil, responsabilidade fiscal,
obrigações trabalhistas e outras questões. Em 31 de dezembro de 2007, a Emissora era ré em processos que
envolviam aproximadamente R$168,8 milhões, com aproximadamente R$54,6 milhões desembolsados como
depósitos judiciais. O montante provisionado para estes processos era de aproximadamente R$43,1 milhões.
As provisões referidas acima não envolvem processos para os quais não é possível estimar obrigações potenciais.
Não obstante, é possível que o valor efetivo das contingências seja superior ao provisionado. As controladas pela
Emissora não podem assegurar que uma decisão adversa referente a qualquer processo judicial existente ou a ser
iniciado futuramente não terá um efeito adverso significativo sobre os resultados de suas operações ou condição
financeira.
A Emissora é controlada pela Gipar S/A – detentora da maioria do capital votante –, empresa controlada pela
Família Botelho, que conseqüentemente detém o poder de controle da Emissora e suas controladas.
A família Botelho, acionista controlador indireto da Emissora, detém o poder de controle na Emissora, inclusive
com poderes para: (i) eleger a maioria dos membros do conselho de administração da Emissora, estabelecer a sua
política administrativa e exercer o controle geral sobre a sua administração e suas controladas; (ii) vender ou de
alguma forma transferir ações que representem o controle da Emissora por ele detidas, nos termos do estatuto

64

social da Emissora; e (iii) determinar o resultado de qualquer deliberação dos acionistas da Emissora, inclusive
operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, aquisições e alienações de ativos, assim como
determinar a época de distribuição e o pagamento de quaisquer dividendos futuros.
A Emissora está envolvida, e espera continuar a se envolver periodicamente, em operações comerciais e
financeiras com o acionista controlador ou com outras pessoas ligadas. Mesmo sendo realizadas em condições de
mercado, tais operações comerciais e financeiras geram potenciais, ou podem resultar em, conflitos de interesses
com os demais acionistas. Para mais detalhes sobre determinadas operações com partes relacionadas, vide
“Operações com Partes Relacionadas”, nas páginas 183 e 184.
A Emissora poderá adquirir outras empresas do setor elétrico ou aumentar sua participação em suas
controladas, como ocorreu no passado, e tais aquisições absorverão tempo da administração da Emissora e
poderão não resultar em aumento da eficiência operacional.
Periodicamente, a Emissora analisa oportunidades para adquirir outras empresas e aumentar sua participação em suas
controladas, que atuam em todos os segmentos da geração e distribuição de energia elétrica no Brasil. A eventual
aquisição de outras empresas do setor elétrico consumirá uma parte da atenção de sua administração e poderá
aumentar sua alavancagem ou reduzir sua rentabilidade. Além disso, a Emissora pode não ser capaz de integrar as
atividades da empresa adquirida e atingir as economias de escala e os ganhos esperados de eficiência que
freqüentemente motivam tais aquisições, o que pode prejudicar sua situação financeira e resultados operacionais.
Poderá não ser possível efetuar a penhora de uma parcela significativa dos ativos da Emissora e suas
controladas para garantir a execução de decisões judiciais.
Os tribunais brasileiros não executarão nenhuma penhora de bens que sejam dedicados à prestação de serviços
públicos essenciais. Uma parcela substancial dos ativos da Emissora e das suas controladas, incluindo sua rede
de distribuição de energia, seria considerada pelos tribunais como dedicada à prestação de serviços públicos
essenciais. Tais ativos não estariam disponíveis para liquidação no caso de uma falência ou penhora para garantir
a execução de decisões judiciais, e em tais casos seriam revertidos, nos termos das concessões e da legislação
aplicável, ao Governo Federal. Embora o Governo Federal seja obrigado, em tal situação, a indenizar por tais
reversões, a indenização recebida poderá ser inferior ao valor de mercado dos ativos. Além disso, tais direitos a
indenização foram cedidos, sob certas condições, aos FIDCs, como garantia pelo pagamento de determinadas
obrigações assumidas no âmbito dos FIDCs e também a determinados outros credores. Estas restrições à
liquidação e penhora, bem como qualquer ação de execução das garantias prestadas, podem reduzir
significativamente os valores que os investidores teriam, de outra forma, direito a receber em caso da liquidação
da Emissora e das suas controladas ou em caso de término de suas concessões, e poderão causar um impacto
adverso na capacidade da Emissora de repagar as Debêntures ou obter novos financiamentos.
A Emissora é uma sociedade de participações e serviços, depende principalmentee do fluxo de dividendos e
juros sobre capital próprio para efetivar o pagamento de suas obrigações, inclusive as obrigações das
Debêntures.
A Energisa S.A. é uma sociedade holding pura, obtendo receita por meio da distribuição de dividendos ou juros sobre
o capital próprio por suas controladas. Não há garantias de que suas controladas apresentarão lucros no futuro e/ou
distribuirão dividendos ou juros sobre o capital próprio à Emissora, bem como não há garantia de que esta terá
capacidade para honrar as obrigações relativas às Debêntures na hipótese de inadimplemento de suas controladas.

RISCOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES
As obrigações da Emissora constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas às hipóteses de vencimento
antecipado.
A Escritura de Emissão estabelece hipóteses que ensejam o vencimento antecipado das obrigações da Emissora
com relação à Oferta. Caso ocorra a declaração do vencimento antecipado, a Emissora poderá não ter os recursos
financeiros necessários para realizar o pagamento das Debêntures.
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A baixa liquidez do mercado secundário brasileiro e a participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderão
ter impactado a definição da taxa final de remuneração das Debêntures.
O mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta historicamente baixa
liquidez, e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado ativo para negociação das Debêntures
que permita aos seus subscritores sua alienação caso estes assim decidam. Dessa forma, os titulares de
Debêntures podem ter dificuldade em realizar a venda das Debêntures no mercado secundário. Adicionalmente,
a remuneração final das Debêntures emitidas foi determinada após a conclusão do procedimento de
Bookbuilding. A participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá ter impactado a
definição da taxa final de remuneração das Debêntures.
Eventual rebaixamento na classificação de risco da Emissão poderá acarretar redução de liquidez das
Debêntures para negociação no mercado secundário.
Para se realizar classificação de risco, certos fatores relativos à Emissora são levados em consideração, tais
como sua condição financeira, administração e desempenho. São analisadas, também, características da
própria emissão e das Debêntures, assim como as obrigações assumidas pela Emissora e os fatores políticoeconômicos que podem afetar a condição financeira da Emissora. Dessa forma, as avaliações representam
uma opinião quanto às condições da Emissora de honrar seus compromissos financeiros, tais como
pagamento do principal e juros no prazo estipulado. Um eventual rebaixamento na classificação de risco da
Oferta durante a vigência das Debêntures poderá afetar negativamente o preço das Debêntures e sua
negociação no mercado secundário.
As informações acerca do futuro da Emissora contidas no Prospecto podem não ser precisas.
Este Prospecto pode conter informações acerca das perspectivas do futuro da Emissora que refletem suas
opiniões em relação ao desenvolvimento futuro e que, como em qualquer atividade econômica, envolvem riscos
e incertezas. Não há garantias de que o desempenho futuro da Emissora seja consistente com essas informações.
Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui indicadas, dependendo de vários fatores
discutidos nesta Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 52 a 67 em outras seções deste Prospecto. Os potenciais
investidores são advertidos a examinar com toda a cautela e diligência as informações acerca do futuro da
Emissora e não tomar decisões de investimento unicamente baseados em previsões futuras ou expectativas. A
Emissora não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer informação acerca das perspectivas de
seu futuro, exceto pelo que dispõem os artigos 8º e 13º da Instrução CVM nº 202, de 6 de dezembro de 1993,
conforme alterada, e a Instrução CVM 400.
Possibilidade de não validação da estipulação da Taxa DI, divulgada pela CETIP caso se faça necessária a
cobrança judicial das Debêntures.
A Súmula nº 176 editada pelo STJ enuncia que é nula a cláusula que sujeita o devedor ao pagamento de juros de
acordo com a Taxa DI, divulgada pela CETIP. Referida Súmula não vincula as decisões do Poder Judiciário. No
entanto, caso o Poder Judiciário considere inválida a utilização da Taxa DI como fator de remuneração das
Debêntures, o índice que vier a ser indicado para substituir a Taxa DI poderá conceder aos titulares das
Debêntures uma remuneração inferior à remuneração inicialmente estabelecida para as Debêntures.
Modificação dos Termos da Oferta.
Mediante manifestação da Emissora e a critério do Coordenador Líder e das demais instituições intermediárias
da distribuição das Debêntures, na hipótese de, durante o período de distribuição, ocorrer alteração substancial,
posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro da
Emissão perante a CVM, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela
Emissora e inerentes à própria Emissão, os termos da presente Emissão poderão ser alterados, mediante prévia
autorização da CVM.
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Em caso de eventual modificação dos termos da Emissão, não há garantia de que as novas condições
estabelecidas sejam mais favoráveis aos Debenturistas ou que os prejudiquem, sendo-lhes preservado, no
entanto, o direito de não manter a titularidade das Debêntures e à restituição integral dos valores dados em
contrapartida à subscrição das Debêntures, na forma e condições previstas neste Prospecto.
Ainda, nos termos do Contrato de Distribuição, caso a CVM não autorize a modificação dos termos da Emissão,
ocorrerá a rescisão do referido contrato, o que importará, nos termos da legislação em vigor, no cancelamento do
registro da Emissão.
Em caso de falência da Emissora, não há garantia que os investidores titulares de Debêntures quirografárias
receberão seus créditos.
Para as Debêntures quirografárias deve-se considerar que, na hipótese de falência da Emissora, os investidores
titulares destes títulos estarão subordinados aos demais credores da Emissora que contarem com garantia real ou
privilégio (em atendimento ao critério legal de classificação dos créditos na falência). Dessa maneira, nessa
hipótese, tais investidores somente preferirão aos titulares de créditos subordinados aos demais credores da
Emissora e aos acionistas em relação à ordem de recebimento de seus créditos. Em caso de falência da Emissora,
não há garantia, portanto, de que os investidores titulares de Debêntures quirografárias receberão a totalidade ou
mesmo parte de seus créditos.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos obtidos por meio desta emissão de Debêntures serão integralmente utilizados para resgate
antecipado da 1ª emissão de Notas Promissórias Comerciais, no valor de R$150.000.000,00 com vencimento em
9 de junho de 2008 e juros de 0,5% ao ano, além da variação diária do DI (Depósitos Interbancários divulgado
pela CETIP), subscritas e integralizads pelos Coordenadores.
Abaixo, encontra-se um demonstrativo das fontes e da utilização programada pela Emissora para os recursos
captados através da presente Emissão de Debêntures:
Fonte
Terceira emissão de debêntures da Emissora

Destinação (Descrição das Operações)
Resgate antecipado da 1ª emissão de Notas Promissórias
Comerciais, no valor de R$150.000.000,00 com
vencimento em 9 de junho de 2008 e juros de 0,5% ao ano,
além da variação diária do DI (Depósitos Interbancários
divulgado pela CETIP).

Valor (R$)
150.000.000,00

%
100

Valor (R$)

%

150.000.000,00

100

A 1ª emissão de Notas Promissórias Comerciais da Energisa teve por objetivo a integralização de capital no
valor de R$ 120,8 milhões na Empresa Energética de Sergipe S.A. – Energipe, através de aumento de capital
aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de dezembro de 2007, a amortização de
dívidas de curto prazo da Emissora no montante de R$22,0 milhões com o Banco Itaú BBA S.A., bem como a
amortização de dívidas com outras instituições financeiras totalizando R$7,2 milhões.
O aumento de capital da Energipe teve por objetivo a adequação de sua estrutura de capital, com incremento do
capital próprio e redução de capital de terceiros, através da amortização das seguintes dívidas bancárias, no
montante de R$100,4 milhões: recompra de títulos de dívida emitida no exterior no valor de 17,8 milhões,
pagamento de swap cambial no valor de R$ 41,4 milhões, Banco Credit Suisse no valor de R$32,3 milhões e
outras operações financeiras no valor de 8,8 milhões.
Para considerações concernentes ao impacto da destinação dos recursos na situação patrimonial e nos resultados
da Emissora, vide a seção “Capitalização” na página 74 deste Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE MERCADO
As informações financeiras consolidadas da Emissora contidas no presente Prospecto referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007 são derivadas das demonstrações financeiras consolidadas da
Emissora, a não ser que de outra forma indicado neste Prospecto.
As demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora foram preparadas de acordo com as Práticas
Contábeis Brasileiras, conforme estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, nas normas e regulamentos
editados pela CVM, na legislação específica aplicável às concessionárias de serviços públicos de energia elétrica
estabelecidas pela Aneel e nos boletins técnicos publicados pelo IBRACON e pelo CFC, que se encontram
disponíveis na CVM. As demonstrações financeiras consolidadas da Emissora referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006 foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes. As informações consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2007 foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes, cujo parecer de auditoria está anexo a este
Prospecto e contém parágrafos de ênfase com relação aos seguintes assuntos:
As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006 foram examinadas por
outros auditores independentes que, sobre elas, emitiram parecer datado de 6 de março de 2007, sem ressalvas e
com ênfase sobre o endividamento apresentado nas demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro
de 2006 e quanto a conclusão, em 1 de março de 2007, do processe de desverticalização requerido pela Lei
10.848/04. Conforme mencionado na nota explicativa 1 dessas demonstrações financeiras a Administração vinha
executando nos últimos anos um plano de reestruturação de dívidas, incluindo a alienação em 2007 de alguns
ativos, o que proporcionou um alongamento do perfil de endividamento da Companhia e a melhoria do capital
circulante líquido
Alguns valores apresentados neste Prospecto poderão não resultar em um somatório preciso em razão de
arredondamentos. As informações sobre o setor de energia elétrica constantes neste Prospecto, inclusive as
informações sobre as participações da Emissora no referido setor, foram extraídas de fontes públicas
reconhecidas (órgãos governamentais), tais como a ANEEL.
A Emissora é uma sociedade de participação (holding) não-operacional. Portanto, qualquer menção a dados da
Emissora referentes a resultados operacionais, consumidores e operações representam os dados consolidados de
suas controladas: (i) nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006: Energipe, CELB e SAELPA;
(ii) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 (em função do Processo de Desverticalização e
Reestruturação Societária ter sido concluído em 28 de fevereiro de 2007): Energipe, SAELPA, CELB, CENF,
CFLCL, CAT-LEO Comercializadora e Teleserv.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
Emissora
As demonstrações financeiras consolidadas da Emissora referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2005 e 2006 foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. As
demonstrações financeiras consolidadas da Emissora referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2007 foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes, cujo parecer de auditoria está anexo a este
Prospecto e contém parágrafos de ênfase conforme descrito na seção “Apresentação das Informações Financeiras
e de Mercado”, na página 69 deste Prospecto.
A tabela a seguir mostra as informações financeiras da Emissora e selecionadas para os períodos indicados. A
leitura desta informação deverá ser feita juntamente com as demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, incluídas neste Prospecto, e com a seção “Discussão e Análise da Administração sobre as
Demonstrações Financeiras e os Resultados Operacionais”, nas páginas 75 a 106.
Informações de Resultado (em milhares de R$)
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2005

% do
total

2006

% do
total

2007

% do
total

%
05/06

%
06/07

Receita operacional Bruta
Fornecimento de energia elétrica
Suprimento de energia elétrica
Disponibilização do sist. de transm. e de
distribuição
Outras Receitas Operacionais

1.277.883

142,2

1.490.075

143,6

2.099.323

130,4

16,6

40,9

15.485

1,7

11.674

1,1

16.215

1,0

(24,6)

38,9

63.893

7,1

106.538

10,3

129.556

8,0

66,7

21,6

14.424

1,6

15.605

1,5

174.684

10,8

8,2

1.019,4

1.371.685

152,6

1.623.892

156,5

2.419.778

150,3

18,4

49,0

(276.103)

(30,7)

(323.202)

(31,1)

(452.531)

(28,1)

17,1

40,0

(22.937)

(2,6)

(27.355)

(2,6)

(40.387)

(2,5)

19,3

47,6

(105.693)

(11,8)

(135.568)

(13,1)

(197.466)

(12,3)

28,3

45,7

(359)

(0,0)

(262)

(0,0)

(2.182)

(0,1)

(27,0)

732,8

Deduções da Receita Operacional
ICMS
PIS
COFINS
ISS
Quotas para RGR

(9.448)

(1,1)

(10.273)

(1,0)

(14.067)

(0,9)

8,7

36,9

(58.454)

(6,5)

(89.409)

(8,6)

(102.788)

(6,4)

53,0

15,0

(472.994)

(52,6)

(586.069)

(56,5)

(809.421)

(50,3)

23,9

38,1

898.691

100,0

1.037.823

100,0

1.610.357

100,0

15,5

55,2

Custo com energia elétrica

(425.785)

(47,4)

(472.535)

(45,5)

(653.182)

(40,6)

11,0

38,2

Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso do sist. de transm. e
distribuição

(352.673)

(39,2)

(399.221)

(38,5)

(571.255)

(35,5)

13,2

43,1
11,7

Outras (CCC, CDE, P&D e PEE)
Receita Operacional Líquida
Custo do serviço de energia elétrica

(73.112)

(8,1)

(73.314)

(7,1)

(81.927)

(5,1)

0,3

Custo de operação

(88.681)

(9,9)

(116.629)

(11,2)

(200.444)

(12,4)

31,5

71,9

Pessoal e administradores

(33.520)

(3,7)

(44.378)

(4,3)

(88.606)

(5,5)

32,4

99,7

Material

(5.967)

(0,7)

(5.021)

(0,5)

(6.592)

(0,4)

(15,9)

31,3

Serviços de terceiros

(14.361)

(1,6)

(14.275)

(1,4)

(20.101)

(1,2)

(0,6)

40,8

Depreciação e amortização

(35.435)

(3,9)

(40.758)

(3,9)

(71.800)

(4,5)

15,0

76,2

Provisões para contingências

10.139

1,1

1.241

0,1

(4.266)

(0,3)

(87,8)

(443,8)

Outros

(9.537)

(1,1)

(13.438)

(1,3)

(9.079)

(0,6)

40,9

(32,4)

Custo do serviço prestado a terceiros

(4.849)

(0,5)

(3.643)

(0,4)

(14.088)

(0,9)

(24,9)

286,7

(519.315)

(57,8)

(592.807)

(57,1)

(867.714)

(53,9)

14,2

46,4
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Exercício encerrado em 31 de dezembro de
% do
total

2005

Lucro Operacional Bruto

% do
total

2006

2007

% do
total

%
05/06

%
06/07

379.376

42,2

445.016

42,9

742.643

46,1

17,3

66,9

Despesas com vendas

(39.506)

(4,4)

(72.921)

(7,0)

(131.522)

(8,2)

84,6

80,4

Despesas gerais e administrativas

(59.631)

(6,6)

(65.929)

(6,4)

(130.502)

(8,1)

10,6

97,9
71,4

Despesas operacionais

Depreciação e Amortização
Resultado do Serviço

(5.922)

(0,7)

(6.658)

(0,6)

(11.410)

(0,7)

12,4

(105.059)

(11,7)

(145.508)

(14,0)

(273.434)

(17,0)

38,5

87,9

274.317

30,5

299.508

28,9

469.209

29,1

9,2

56,7

6.086

0,7

8.662

0,8

19.307

1,2

42,3

122,9

26.019

2,9

24.788

2,4

34.326

2,1

(4,7)

38,5

(174.280)

(19,4)

(166.946)

(16,1)

(212.463)

(13,2)

(4,2)

27,3

5.476

0,6

3.531

0,3

2.891

0,2

(35,5)

(18,1)

Receitas (despesas) financeiras
Receita de aplicações financeiras
Var. mon. e acréscimo moratório de energia
vendida
Encargos de dívidas
( - ) Transferência para obras em curso
Outras receitas (despesas) financeiras

23.208

2,6

31.028

3,0

(62.942)

(3,9)

33,7

(302,9)

(113.491)

(12,6)

(98.937)

(9,5)

(218.881)

(13,6)

(12,8)

121,2

(20.219)

(2,2)

(24.393)

(2,4)

(45.237)

(2,8)

20,6

85,5

-

-

695

0,1

20.680

1,3

-

2.875,5

140.607

15,6

176.873

17,0

225.771

14,0

25,8

27,6

Outras despesas operacionais
Amortização do Ágio
Equivalência Patrimonial
Resultado operacional
Resultado não operacional
Receita não operacional
Despesa não operacional

10.368

1,2

5.616

0,5

385.545

23,9

(45,8)

6.765,1

(626)

(0,1)

(4.144)

(0,4)

(154.798)

(9,6)

562,0

3.635,5

9.742

1,1

1.472

0,1

230.747

14,3

(84,9)

15.575,7

150.349

16,7

178.345

17,2

456.518

28,3

18,6

156,0

(6.746)

(0,8)

(16.621)

(1,6)

(34.155)

(2,1)

146,4

105,5

Imposto de renda
Lucro líquido antes das participações e da
reversão dos juros sobre o capital próprio
Participações
de
empregados
e
administradores

(13.237)

(1,5)

(19.797)

(1,9)

(68.976)

(4,3)

49,6

248,4

130.366

14,5

141.927

13,7

353.387

21,9

8,9

149,0

(3.102)

(0,3)

(4.646)

(0,4)

(9.436)

(0,6)

49,8

103,1

Participações minoritárias

(54.589)

(6,1)

(57.770)

(5,6)

(16.193)

(1,0)

5,8

(72,0)

72.675

8,1

79.511

7,7

327.758

20,4

9,4

312,2

% do
total

%
05/06

Lucro antes da CS, IR e participações
Contribuição social

Lucro líquido do período

Balanço Patrimonial (em milhares de R$)
Em 31 de dezembro de
Ativo

2005

% do
total

2006

% do
total

2007

%
06/07

Circulante
Caixa e bancos
Recursos vinculados
Aplicações no mercado aberto
Consumidores e concessionárias
Títulos de créditos a receber
Recomposição tarifária extraordinária
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

62.280

2,5

89.207

3,2

374.440

11,6

43,2

9.170

0,4

25.302

0,9

60.194

1,9

175,9

319,7
137,9

27.391

1,1

6.669

0,2

173.755

5,4

(75,7)

2.505,4

223.510

9,0

261.537

9,2

360.569

11,2

17,0

37,9

46.681

1,9

60.968

2,2

68.009

2,1

30,6

11,5

47.983

1,9

39.797

1,4

7.490

0,2

(17,1)

(81,2)

(38.183)

(1,5)

(59.295)

(2,1)

(95.925)

(3,0)

55,3

61,8
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Estoques

1.182

0,0

2.384

0,1

6.118

0,2

101,7

156,6

Créditos tributários

20.283

0,8

31.135

1,1

20.500

0,6

53,5

(34,2)

Impostos a recuperar

41.962

1,7

54.781

1,9

64.757

2,0

30,5

18,2

-

0,0

7.249

0,3

6.874

0,2

-

(5,2)

Despesas pagas antecipadamente

69.166

2,8

53.479

1,9

65.128

2,0

(22,7)

21,8

Outros

19.674

0,8

34.302

1,2

88.461

2,7

74,4

157,9

531.099

21,5

607.515

21,5

1.200.370

37,2

14,4

(0,1)

Recomposição tarifária extraordinária

32.359

1,3

2.458

0,1

2.065

0,1

(92,4)

(16,0)

Consumidores e concessionárias

20.473

0,8

20.944

0,7

16.408

0,5

2,3

(21,7)

Títulos de créditos a receber

76.729

3,1

76.302

2,7

75.121

2,3

(0,6)

(1,5)

Benefício fiscal – ágio incorporado

Realizável a longo prazo

Debêntures
Créditos com partes relacionadas

-

0,0

52.181

1,8

-

0,0

-

(100,0)

225.233

9,1

427.093

15,1

-

0,0

89,6

(100,0)

24.299

1,0

34.732

1,2

50.790

1,6

42,9

46,2

110.153

4,5

90.299

3,2

164.624

5,1

(18,0)

82,3

-

0,0

118.066

4,2

122.265

3,8

-

3,6

Depósitos e cauções vinculados

25.134

1,0

86.322

3,1

94.720

2,9

243,4

9,7

Despesas pagas antecipadamente

20.235

0,8

34.648

1,2

-

0,0

71,2

(100,0)

Impostos a recuperar
Créditos tributários
Benefício fiscal – ágio incorporado

Outros

5.021

0,2

459

0,0

2.768

0,1

(90,9)

503,1

539.636

21,8

943.504

33,3

528.761

16,4

74,8

(44,0)

Permanente
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido

155

0,0

13.796

0,5

11.052

0,3

8.800,6

(19,9)

1.384.371

56,0

562.743

19,9

776.192

24,0

(59,4)

37,9

15.559

0,6

702.365

24,8

710.722

22,0

4.414,2

1,2
195,5

381

0,0

287

0,0

848

0,0

(24,7)

1.400.466

56,7

1.279.191

45,2

1.498.814

46,4

(8,7)

17,2

Total do Não Circulante

1.940.102

78,5

2.222.695

78,5

2.027.575

62,8

14,6

(8,8)

Total do Ativo

2.471.201

100,0

2.830.210

100,0

3.227.945

100,0

14,5

14,1

Em 31 de dezembro de
Passivo

% do
total

2005

2006

% do
total

% do
total

2007

%
05/06

%
06/07

Circulante
Fornecedores
Encargos de dívidas
Empréstimos e financiamentos
Debêntures

114.098

4,6

107.500

3,8

126.307

3,9

(5,8)

17,5

2.761

0,1

26.956

1,0

20.418

0,6

876,3

(24,3)

409.902

16,6

184.524

6,5

252.810

7,8

(55,0)

37,0

-

0,0

34.945

1,2

2.228

0,1

-

(93,6)
(8,9)

1.062

0,0

1.851

0,1

1.687

0,1

74,3

62.535

2,5

73.413

2,6

114.198

3,5

17,4

55,6

9.842

0,4

15.415

0,5

13.102

0,4

56,6

(15,0)

16.514

0,7

43.191

1,5

95.638

3,0

161,5

121,4

Participações a pagar

3.108

0,1

4.635

0,2

-

0,0

-

-

Obrigações estimadas

6.814

0,3

8.183

0,3

13.548

0,4

20,1

65,6

Encargos do consumidor a recolher

3.115

0,1

12.437

0,4

8.877

0,3

299,3

(28,6)

Taxa de iluminação pública

4.041

0,2

3.858

0,1

3.439

0,1

(4,5)

(10,9)

Déficit atuarial

10.391

0,4

10.391

0,4

14.309

0,4

-

37,7

Outras contas a pagar

29.612

1,3

51.676

2,0

59.803

1,9

72,1

6,2

673.795

27,3

578.975

20,5

726.364

22,5

(14,1)

25,5

Folha de pagamento
Tributos e contribuições sociais
Parcelamento de impostos
Dividendos a pagar
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Exigível a longo prazo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos

17.710

0,7

3.317

0,1

2.112

0,1

(81,3)

479.228

19,4

792.735

28,0

1.279.536

39,6

65,4

61,4

-

0,0

353.778

12,5

72.430

2,2

-

(79,5)

Debêntures

(36,3)

Débitos com partes relacionadas

143.373

5,8

3.227

0,1

-

0,0

(97,7)

(100,0)

Tributos e contribuições sociais

12.402

0,5

1.878

0,1

3.012

0,1

(84,9)

60,4

Parcelamento de impostos

45.029

1,8

27.392

1,0

28.939

0,9

(39,2)

5,6

Provisão para contingências

54.172

2,2

36.751

1,3

43.171

1,3

(32,2)

17,5

Provisão de déficit atuarial

50.672

2,1

55.365

2,0

68.450

2,1

9,3

23,6

1.440

0,1

1.012

0,0

8.892

0,3

(29,7)

778,7

804.026

32,5

1.275.455

45,1

1.506.542

46,7

58,6

18,1

Outras contas a pagar

Resultado de Exercícios Futuros
-

-

95

-

294.794

-

-

-

Total Não Circulante

804.026

32,5

1.275.550

45,1

1.801.336

55,8

58,6

41,2

Participação minoritária

195.640

7,9

117.318

4,1

64.876

2,0

(40,0)

(44,7)

755.904

30,6

755.904

26,7

394.535

12,2

-

(47,8)

41.836

1,7

102.463

3,6

240.834

7,5

144,9

135,0

797.740

32,3

858.367

30,3

635.369

19,7

7,6

(26,0)

2.471.201

100,0

2.830.210

100,0

3.227.945

100,0

14,5

14,1

Deságio na aquisição de investimentos

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros

Total do Passivo

Outras Informações (em milhares de R$)
Em 31 de dezembro de
2005

Descrição

2006

2007

Lucro Líquido

72.675

79.511

327.758

Participação Minoritária

54.589

57.770

16.193

3.102

4.646

9.436

13.237

19.797

68.976

Participação nos Lucros de empregados e administradores
Imposto de Renda
Contribuição Social
Resultado Não Operacional
Resultado Financeiro (líquido)

6.746

16.621

34.155

(9.742)

(1.472)

(230.747)
218.881

113.491

98.937

Amortização de Ágio + Equivalência Patrimonial

20.219

23.698

24.557

Depreciação e Amortização

41.357

47.416

83.210

Acréscimo Moratório s/ contas de Energia

26.019

24.788

34.326

Fundo de Pensão

13.679

11.224

23.015

Receita Tarifária Extraordinária

48.484

51.096

34.500

403.856

434.032

644.260

EBITDA Ajustado

__________________________________
(1) O EBITDA Ajustado representa o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA Ajustado não deve ser considerado como uma
alternativa ao lucro líquido ou fluxo de caixa, mas como uma medida de desempenho operacional e comparação com outras companhias. O EBITDA
Ajustado não é uma medida estabelecida de acordo com as Práticas Contábeis Brasileiras e pode variar em sua definição e cálculo pelas diversas empresas.
O EBITIDA Ajustado, para qualquer período e conforme apresentada nas mais recentes demonstrações financeiras consolidadas auditadas ou nas
demonstrações financeiras consolidadas trimestrais não-auditadas da Emissora, conforme o caso, é o valor igual à soma (sem duplicidade) do: (i) resultado
operacional (excluindo-se receitas e despesas financeiras) da Emissora e suas subsidiárias; (ii) todos os valores atribuídos a depreciação e amortização; (iii)
todos os valores atribuídos a planos complementares de pensão e aposentadoria e programas de assistência classificados na conta de “Custo dos Serviços
Prestados” para tal período determinado em conformidade com o GAAP do Brasil conforme descrito nas notas explicativas das demonstrações financeiras
consolidadas auditadas da Emissora para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007 e exercícios subseqüentes; (iv) todo caixa recebido atribuído a
ajustes extraordinários de tarifas, em conformidade com a Medida Provisória nº 14, de 21 de dezembro de 2001 (Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002),
conforme descrito nas notas explicativas “Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE) – consolidado”das demonstrações financeiras da Emissora
constante nas páginas 309 a 433, e (v) todos os valores recebidos em atraso de contas de consumidores vencidas nas demonstrações de resultados da
Emissora.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela abaixo apresenta o endividamento de curto e de longo prazo, bem como o patrimônio líquido da
Emissora em 31 de dezembro de 2007, conforme (1) apresentado em suas demonstrações financeiras auditadas, e
(2) ajustado para refletir o impacto da emissão das Debêntures.
(1) 31 de dezembro de 2007)
%
(mil Reais)

(2) 31 de dezembro de 2007
(ajustado)
%
(mil Reais)

Dívidas de Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos
Parcelamento de impostos
Déficit Atuarial
Encargos de Dívidas

255.038
13.102
14.309
20.418

10,7%
0,5%
0,6%
0,9%

254.248
13.102
14.309
20.418

10,7%
0,5%
0,6%
0,9%

Total de dívidas de curto prazo

302.867

12,7%

302.077

12,7%

Dívidas de Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos
Parcelamento de impostos
Déficit Atuarial

1.351.966
28.939
68.450

56,6%
1,2%
2,9%

1.351.966
28.939
68.450

56,7%
1,2%
2,9%

Total de Dívidas de Longo Prazo

1.449.355

60,7%

1.449.355

60,8%

Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Lucros

394.535
240.834

16,5%
10,1%

394.535
239.408

16,5%
10,0%

Total Patrimônio Líquido

635.369

26,6%

633.943

26,6%

2.387.591

100,0%

2.385.375

100,0%

Total Capitalização
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DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A CONDIÇÃO
FINANCEIRA E RESULTADOS OPERACIONAIS
A análise e discussão da administração sobre a situação financeira e o resultado operacional a seguir deve ser
lida em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007 e respectivas notas explicativas incluídas neste Prospecto,
bem como com as informações apresentadas em “Apresentação das Informações Financeiras e de Mercado”,
na página 69, e “Informações Financeiras Selecionadas”, nas páginas 70 a 73. As demonstrações financeiras
constantes do presente Prospecto foram elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Brasileiras.
A discussão a seguir contém afirmações com relação ao futuro que envolvem riscos e incertezas. Os resultados
efetivos da Emissora podem ser substancialmente diferentes dos resultados discutidos nas afirmações com
relação ao futuro por diversas razões, incluindo, mas não se limitando, a fatores de risco indicados na seção
“Fatores de Risco”, nas páginas 52 a 67.

ACONTECIMENTOS RECENTES
Dividendos
Em 12 de março de 2008, o Conselho de Administração da Emissora aprovou o pagamento de dividendos
intercalares correspondentes a R$0,40 por ação ordinária e R$0,44 por ação preferencial, os quais foram
imputados ao valor dos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2007. Para o pagamento dos dividendos
foi considerada a posição acionária da Emissora em 12 de março de 2008, sendo que os dividendos foram pagos
a partir de 24 de março 2008.
Orçamento
Em 14 de fevereiro de 2008, o Conselho de Administração da Emissora aprovou o orçamento da Emissora para
2008.
Demonstrações Financeiras
Em 06 de março de 2008, o Conselho de Administração da Emissora aprovou as Demonstrações Financeiras de
2007 da Emissora, que foram publicadas no jornal Valor Econômico em 12 de março de 2008.

FIDC II
Em 17 de outubro de 2007, a Energipe, SAELPA, CELB, CENF e CFLCL estabeleceram um programa de
securitização de recebíveis, pelo qual securitizaram R$150 milhões de seus recebíveis (R$40 milhões da
Emissora, R$20 milhões da SAELPA, R$20 milhões da CELB, R$20 milhões da CENF e R$50 milhões da
CFLCL) de consumidores de baixa voltagem, ou consumidores do Grupo B, o que representa uma redução de
R$1,4 milhões de receita por mês durante o período de carência (24 meses) e redução de R$4,9 milhões de
receita por mês durante o período de amortização (36 meses). Os recebíveis securitizados foram então cedidos a
um FIDC criado para esta finalidade, e não estarão à disposição da Energipe para o cumprimento das outras
obrigações financeiras.
Alienação da UTEJF
Em 4 de outubro de 2007, a Emissora firmou: (i) com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras contrato de
compra e venda de 100% das ações da UTEJF e (ii) com a Petrobras Comercializadora de Energia Ltda.
contrato envolvendo direitos sobre a comercialização de energia com suas subsidiárias localizadas na região
nordeste, pelo valor total transacionado de aproximadamente R$ 204 milhões, dos quais R$ 50 milhões
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referem-se a dívidas líquidas transferidas ou que serão pagas diretamente pela Petrobras. A operação foi
aprovada pela ANEEL e sua liquidação financeira e a efetivação da transferência das ações ocorreu em 28 de
dezembro de 2007.

VISÃO GERAL
Emissora
A Emissora é uma empresa holding e, por meio de suas controladas, atua na distribuição de eletricidade nos
Estados brasileiros do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sergipe e Paraíba. Em 2005, 2006 e 2007, a Emissora
gerou receitas de R$1.371,7 milhões, R$1.623,9 milhões e R$2.419,8 milhões, respectivamente. As receitas
da Emissora derivam principalmente da distribuição de eletricidade (ou seja, da venda de eletricidade a
consumidores finais) por meio de suas controladas. Em 2005, 2006 e 2007, 93,2%, 91,8% e 86,8% da
receita operacional bruta da Emissora, respectivamente, tiveram origem na distribuição de energia elétrica.
O saldo da receita da Emissora provém (i) do fornecimento de energia para outras distribuidoras; (ii) da
utilização de seu sistema de distribuição por consumidores livres; e (iii) de produtos e serviços relativos ao
fornecimento de energia.
Os resultados operacionais da Emissora são afetados de maneira significativa por inúmeros fatores, incluindo:
•
•
•
•
•
•

alterações nas tarifas de eletricidade que a Emissora poderá cobrar de seus clientes;
impostos sobre vendas de eletricidade;
condições econômicas no Brasil em geral e nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sergipe e
Paraíba em particular;
disponibilidade de fornecimento adequado de energia;
capacidade da Emissora de reduzir perdas de eletricidade, em especial na área de atuação da
SAELPA; e
aspectos regulatórios.

Os fatores mais importantes do desempenho financeiro da Emissora são a margem de receita operacional e
fluxos de caixa de seus negócios de distribuição regulados.

Tarifas de Distribuição Reguladas
Emissora
Os resultados operacionais da Emissora são afetados significativamente por alterações nas tarifas de distribuição
reguladas que a Emissora cobra pela eletricidade fornecida a seus consumidores, uma vez que as receitas da
Emissora são geradas por vendas de eletricidade a consumidores finais cativos a tarifas reguladas. Em 2007, as
vendas de energia elétrica da Emissora a consumidores cativos representaram 95,9% do volume de eletricidade
entregue e 86,4% de suas receitas operacionais. Em 2006, suas vendas a consumidores cativos representaram
94,8% do volume de eletricidade entregue e 91,8% de suas receitas operacionais. Para uma descrição da
regulamentação de tarifas, veja “O Setor de Energia Brasileiro”, nas páginas 107 a 124.
Cálculo das tarifas
As tarifas que as Distribuidoras da Emissora podem cobrar são calculadas com base em valores históricos
estabelecidos em seus contratos de concessão e são determinadas separadamente para cada empresa, como
segue:
• Reajuste Anual. Todos os contratos de concessão das Distribuidoras da Emissora prevêem um reajuste anual
para refletir mudanças em seus custos, com base na fórmula a seguir:

76

Tarifa Anual
Índice de Reajuste Tarifário
(IRT)

=

Custos da Parcela A1 + Custos da Parcela B0 x (IGP-M+/- (Fator X))
Receitas0

Onde:
Custos da Parcela A1 = Custos da Parcela A na data do reajuste anual;
Custos da Parcela B0 = Custos da Parcela B na data do reajuste anual anterior; e
Receitas0 = Receita operacional bruta para o período de doze meses precedente, descontados determinados
impostos, incluindo o Programa de Integração Social, ou PIS, e o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público, ou PASEP, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, ou COFINS, e o
Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS.
Custos da Parcela A
Os Custos da Parcela A são aqueles que as Distribuidoras da Emissora não pode controlar e incluem, entre
outros, preços sob contratos de fornecimento de energia de longo prazo, bem como encargos regulatórios, redes
de transmissão e encargos de acesso. Os Custos da Parcela A aumentam de acordo com o valor projetado dos
respectivos custos. Quaisquer variações nos Custos da Parcela A entre as datas de aniversário das tarifas são
registrados na Conta de Variação de Parcela A, ou CVA, sobre a qual incidem juros à taxa do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia, ou taxa SELIC. Para uma descrição das taxas SELIC recentes, ver item “Visão Geral
do Mercado – A Situação Econômica Brasileira”, nas páginas 84 a 86 abaixo.
Mediante a implementação das recentes reformas regulatórias, a capacidade de empresas distribuidoras
repassarem integralmente seus custos de compra de eletricidade aos consumidores finais tornou-se sujeita a uma
série de restrições, incluindo aquelas provocadas pela incapacidade de tais empresas preverem suas necessidades
de energia de maneira precisa e um teto atrelado à média ponderada dos custos de aquisição de eletricidade
baseada nos preços de eletricidade de todos os leilões públicos realizados pela ANEEL, no âmbito do Ambiente
de Contratação Regulado, em relação à eletricidade a ser entregue cinco ou três anos posteriores a tal leilão, ou o
Valor Anual de Referência. O Valor Anual de Referência apenas será aplicável durante o primeiro período de
três anos seguintes ao início da entrega da eletricidade adquirida.
Custos da Parcela B
Os Custos da Parcela B são aqueles que estão sob controle da Emissora e incluem, entre outros, um retorno sobre
investimento relacionado à área de concessão da Emissora e a sua expansão, bem como impostos sobre suas
receitas, depreciação, custos de manutenção e outros custos operacionais, descontados o PIS, PASEP, COFINS e
ICMS.
O IGP-M
O IGP-M é um índice de inflação calculado mensalmente com base nos preços gerais de mercado no Brasil. O
IGP-M é formado por três componentes: (a) o Índice de Preços por Atacado, ou IPA, que representa 60% do
IGP-M, (b) o Índice de Preços ao Consumidor, ou IPC, que representa 30% do IGP-M, e (c) o Índice Nacional
de Custo da Construção, ou INCC, que representa 10% do IGP-M. O valor do IGP-M aplicado ao Reajuste
Tarifário Anual é a variação cumulativa do IGP-M durante os 12 meses precedentes. Para uma descrição das
taxas IGP-M recentes, ver item “Visão Geral do Mercado – A Situação Econômica Brasileira”, nas páginas 84 a
86 abaixo.
O Fator X
O fator X é utilizado para aumentar ou reduzir o índice IGP-M aplicado aos Custos da Parcela B, e é formado
por três componentes:
(i)

Xc. Xc é um fator baseado na satisfação dos consumidores da Emissora, conforme pesquisado pela
ANEEL, e é estabelecido todos os anos;
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(ii)

Xa. Xa é um fator baseado na diferença entre o Índice de Preços ao Consumidor – Amplo, ou IPC-A, e
o IGP-M, multiplicada pelo custo total da folha de pagamento da Emissora (uma vez que o aumento de
mão-de-obra da Emissora baseia-se no IPC-A e o aumento de suas tarifas baseia-se no IGP-M), e é
estabelecido todos os anos (para uma descrição das taxas IPC-A recentes, vide item “Visão Geral do
Mercado – A Situação Econômica Brasileira”, nas páginas 84 a 86 abaixo; e

(iii)

Xe. Xe é um fator baseado nos ganhos de produtividade técnica da Emissora em um período de quatro
ou cinco anos (quatro para a CFLCL, CENF, CELB e a SAELPA e cinco para a Energipe), e é
estabelecido ao término do período. No primeiro período da Emissora, de 1999 a 2003, o fator X foi
estabelecido como zero. O fator X da CELB, estabelecido em fevereiro de 2005, foi de 0,5432%. O
fator X da SAELPA estabelecido em agosto de 2005 foi de 0,5414%. O fator X da Energipe,
estabelecido em abril de 2003, foi de 1,0971%. O fator X da CFLCL, estabelecido em junho de 2004,
foi de 0,3880. O fator X da CENF, estabelecido em junho de 2004, foi de 0,7438.

•

Revisão Periódica. Os contratos de concessão da Emissora prevêem uma Revisão Tarifária Periódica a
cada quatro anos (com exceção da Energipe, a cada 5 anos), que estabelece o nível dos custos
operacionais eficientes e a taxa justa de retorno sobre o capital que as tarifas deverão cobrir. Esta revisão
afeta as tarifas dos Custos da Parcela B da Emissora, mas não afeta as tarifas de seus custos da Parcela A,
uma vez que os custos da Parcela A são, em geral, totalmente repassados aos consumidores. O nível dos
custos operacionais efetivos baseia-se no conceito de uma “empresa de referência” teórica, que considera
as condições reais geográficas, climáticas e econômicas da área em que está localizada a empresa de
distribuição de eletricidade. O retorno sobre o capital é o resultado da multiplicação da taxa mínima de
retorno exigida (definida como 11,3% para todas as empresas de distribuição no Brasil) pela taxa básica,
que é o total dos ativos necessários para fornecer serviços de distribuição. Todas as empresas
distribuidoras da Emissora tiveram Revisões Tarifárias Periódicas entre 2003 e 2005, a Energipe, assim
como a CFLCL e CENF terão a próxima revisão tarifária em 2008.

•

Revisão Extraordinária. A legislação brasileira e todos os contratos de concessão da Emissora também
dispõem sobre uma Revisão Tarifária Extraordinária, para considerar alterações imprevistas na estrutura
de custos da Emissora e manter o equilíbrio econômico-financeiro de seus contratos de concessão. Em
especial, atualmente a Emissora cobra tarifas suplementares que foram introduzidas em virtude do
Programa de Racionamento. Para maiores detalhes, vide item “Programa de Racionamento e Medidas
Regulatórias Pertinentes”, nas páginas 83 a 84 abaixo.

Variações de Custos Recuperáveis – Custos da Parcela A
No início de 2001, o Governo Federal criou a Conta CVA com a finalidade de contabilizar as variações dos
custos da Parcela A entre os reajustes anuais. Sempre que esses custos forem superiores àqueles incluídos nas
tarifas de distribuição de energia da Emissora,a Emissora tem o direito de recuperar a diferença por meio de
Reajustes Anuais de Tarifas subseqüentes. Da mesma forma, se os custos da Parcela A forem inferiores aos
custos incluídos em suas tarifas de distribuição de energia, geralmente há repasse dessa economia para os
consumidores por meio de tarifas mais baixas no futuro.
Quando há variações nos custos da Parcela A que serão refletidas em tarifas futuras, a Emissora difere tais
valores (ou seja, os custos ou economias aumentados resultantes dos custos mais baixos) e os lança em seu
balanço na Conta CVA. Essas quantias serão contabilizadas como ativos ou passivos, conforme aplicável, no
momento em que a Emissora cobrar o aumento de tarifas pertinente., A Emissora registrava passivo de R$ 9,8
milhões e R$ 11,8 milhões na Conta CVA em 31 de dezembro de 2007 e 31 de dezembro de 2006
respectivamente, e ativos na Conta CVA somente em 31 de dezembro de 2006, no valor de R$ 5,7 milhões.
Esses montantes são corrigidos pela taxa SELIC.
Variações de Custos Gerenciáveis – Custos da Parcela B
Os Custos da Parcela B são aqueles sobre os quais a Emissora tem controle e incluem, entre outros, o retorno
sobre o investimento referente à sua área de concessão e sua expansão, bem como impostos sobre suas receitas e
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custos de depreciação, manutenção e demais custos operacionais, descontados o PIS, PASEP, COFINS e ICMS.
Como o Reajuste Anual de Tarifa da Emissora é calculado, em parte, multiplicando-se os Custos da Parcela B
pelo IGP-M (conforme ajustado pelo Fator X), na medida em que a Emissora consegue manter os aumentos de
seus custos operacionais abaixo da taxa do IGP-M, a Emissora recebe nas tarifas a diferença entre o aumento
efetivo dos custos e o aumento ajustado pela inflação, o que aumentaria diretamente a rentabilidade da Emissora.
Da mesma forma, na medida em que seus custos operacionais excederem o IGP-M, a rentabilidade da Emissora
será adversamente afetada.
Ao longo de 2002, os reajustes anuais foram os mesmos (em termos percentuais) para todos os consumidores da
Emissora. A partir de 2003, a Emissora passou a aplicar diferentes aumentos de tarifas a diferentes classes de
consumidores, com aumentos geralmente maiores para clientes que usam maiores voltagens, com a finalidade de
reduzir os efeitos dos subsídios históricos cruzados a seu favor. A tabela a seguir apresenta informações sobre as
tarifas médias de vendas de energia em relação às vendas de energia durante os períodos indicados. As tarifas
deverão ser avaliadas à luz da taxa de inflação no Brasil.
Tarifas Médias de Vendas de Energia (1)(2)
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
Tarifas residenciais (R$/MWh)........................................................
Tarifas industriais (R$/MWh) ..........................................................
Tarifas comerciais (R$/MWh)..........................................................
Tarifas rurais (R$/MWh)..................................................................
Outras tarifas (R$/MWh) .................................................................
Tarifa média (R$/MWh) ..................................................................
Diferença entre aumento médio de tarifa e inflação média (3) ...........
Total de receitas de vendas de eletricidade (em milhões de Reais) ..

2007

2006

2005

436,15
278,02
425,49
224,00
283,07
356,66
3,2%
2.099,32

408,38
247,02
410,25
179,91
271,02
330,79
10,6%
1.501,7

368,91
213,14
363,53
160,60
237,34
290,22
17,9%
1.293,4

(1) As taxas de vendas de eletricidade foram calculadas dividindo-se (a) as vendas faturadas com o ICMS (imposto sobre circulação de
mercadorias) por (b) MWh de eletricidade vendida.
(2) As taxas excluem um reajuste extraordinário de 2,9% para consumidores residenciais e rurais (excluindo consumidores de baixa renda) e
um reajuste extraordinário de 7,9% para todas as demais classes de consumidores de 7 de dezembro de 2001 em diante.
(3) Taxa média de inflação conforme medida pelo IGP-M.

VISÃO GERAL DO MERCADO
A tabela a seguir mostra a porcentagem das vendas totais de eletricidade no mercado de varejo a consumidores
finais representados por cada um dos segmentos de consumidores da Emissora durante os períodos indicados.
Distribuição de Energia por Grupo de Consumidores
(% de receita de vendas de eletricidade)
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2007

2006

2005

Residenciais .............................................................

42,8%

41,5%

41,0%

Industriais ................................................................

17,3%

17,3%

19,3%

Comerciais ...............................................................

21,3%

22,1%

21,3%

Rurais.......................................................................

4,5%

3,4%

3,3%

Outros ......................................................................

14,1%

15,8%

15,1%

Total.........................................................................

100,0%

100,0%

100,0%
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Vendas a Consumidores Potencialmente Livres
O Governo Federal introduziu mudanças regulatórias com a finalidade de estimular o crescimento de negócios
de energia no mercado livre, permitindo que clientes qualificados optem por não participar do sistema de tarifa
regulada e tornem-se consumidores livres autorizados a comprar eletricidade no mercado livre.
Em 31 de dezembro de 2007, as controladas pela Emissora forneciam energia a doze potenciais consumidores
livres e a quatro consumidores parcialmente livres. Em 2007, aproximadamente 5,4% das vendas de energia
elétrica em volume (incluindo o consumo cativo dos consumidores parcialmente livres) foram feitas a
consumidores potencialmente livres, comparando-se com 6,9% em 2006. Em 2007, nas controladas pela
Emissora três consumidores cativos tornaram-se potencialmente livres, um consumidor potencialmente livre
optou por ser livre, um consumidor livre optou por ser potencialmente livre e um consumidor parcialmente livre
tornou-se potencialmente livre. Em 2006, nas controladas pela Emissora quatro dos consumidores cativos
optaram por se tornar consumidores livres e dois dos consumidores cativos tornaram-se consumidores
parcialmente livres. Os três consumidores cativos que se tornaram consumidores potencialmente livres em 2007
consumiram 45,2 GWh de energia elétrica em 2007. O consumidor potencialmente livre que se tornou livre em
2007 consumiu 82,7 GWh de energia elétrica em 2006. Para maiores informações, vide seção “Fatores de Risco
– Riscos Relativos à Emissora - As controladas pela Emissora (Energipe, CFLCL, CENF, SAELPA e CELB)
geram parte de suas receitas operacionais a partir de consumidores qualificados como consumidores
potencialmente livres, que podem procurar fornecedores alternativos de energia elétrica”, na página 61.
Consumidores industriais que compravam sua eletricidade de distribuidoras no Ambiente de Contratação
Regulado a um preço subsidiado, o fizeram apenas até 2007, com exceção da CELB, que encerra os subsídios
aos consumidores industriais em fevereiro de 2008. A Emissora não acredita que outros consumidores
potencialmente livres optarão por se tornarem consumidores livres, em vista da expectativa da oferta de energia
nos próximos anos não atender à previsão de crescimento da demanda, o que já acredita estar refletido hoje nos
preços de energia no mercado a vista, considerando que já estão superiores às tarifas reguladas para
consumidores industriais. Muito embora essa situação seja acentuada pela escassez de chuvas no último
trimestre de 2007, a administração da Emissora, diante do cenário atual, acredita que alguns consumidores livres
venham a solicitar a condição de cativos, para o que as distribuidoras têm até 5 anos para voltar a fornecer
energia a estes clientes.
Mesmo que um cliente decida migrar do sistema de tarifas reguladas e se tornar um consumidor livre, ele deverá
pagar às Distribuidoras da Emissora taxas pelo uso de rede TUSD. Até agora, o impacto financeiro líquido de
quaisquer dessas migrações não provocou um impacto relevante nos resultados operacionais da Emissora. No
entanto, a Emissora não pode assegurar que futuras migrações não afetarão adversamente seus resultados
operacionais futuros. Para maiores informações, vide seção “Fatores de Risco – Riscos Relativos à Emissora – A
Emissora gera parte de suas receitas operacionais a partir de consumidores qualificados como consumidores
potencialmente livres, que podem procurar fornecedores alternativos de energia elétrica”, na página 61.
Preços da Energia Elétrica Comprada
A Emissora compra a maior parte de sua energia elétrica de acordo com contratos de longo prazo firmados com
grandes empresas geradoras brasileiras e os preços nos termos destes contratos estão sujeitos à regulação, sendo
atualmente estabelecidos por meio de um leilão público realizado periodicamente pela ANEEL.
Nos períodos em discussão, a Emissora comprou energia elétrica de acordo com diversos tipos de acordos de
fornecimento:
•

compras por meio do processo de leilão público, que teve início em dezembro de 2004, e que
representaram 75,7% e 87,8% do fornecimento de energia da Emissora para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2007 e 2006, respectivamente;
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•

Contratos de Fornecimento Iniciais, que terminaram em dezembro de 2005, e que representaram
27,4% do fornecimento de energia da Emissora para o exercício encerrado em 31 de dezembro de
2005;

•

Contratos bilaterais de longo prazo firmados com geradoras privadas, que representaram 23,4% e
11,1% do fornecimento de energia da Emissora para os exercícios encerrados em 31 de dezembro
de 2007 e 2006, respectivamente; e

•

compras no mercado à vista ou no MAE/CCEE, que representaram 0% e 2,5% do fornecimento de
energia da Emissora para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2006 e 2005,
respectivamente.

Após a implantação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, sujeito a certas exceções descritas na seção “O
Setor de Energia no Brasil – Ambiente de Contratação Livre Compras de Energia de acordo com a Lei do Novo
Modelo do Setor Elétrico”, nas páginas 115 e 116 deste Prospecto, a Emissora não está autorizada a firmar
contratos bilaterais no Ambiente de Contratação Regulado e, conseqüentemente, a Emissora precisa comprar
toda sua energia adicional futuramente necessária em leilões públicos realizados pela ANEEL. Entretanto, os
contratos bilaterais da Emissora em vigor antes da implantação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
permanecerão em vigor até que sejam terminados de acordo com seus termos.
Os Contratos de Fornecimento Iniciais terminaram em 31 de dezembro de 2005 (foram reduzidos 25% por ano
em volume desde 2003). Na prática, a substituição da energia comprada nos termos dos Contratos de
Fornecimento Iniciais pela energia comprada nos termos dos novos contratos de fornecimento de eletricidade
ocorreu em janeiro de cada ano. O preço pelo qual a Emissora compra sua nova eletricidade contratada no leilão
público de 2005 foi aproximadamente o mesmo pelo qual a Emissora comprou sua eletricidade nos termos de
seus Contratos de Fornecimento Iniciais. A ANEEL autorizou a inclusão na Conta CVA de quaisquer diferenças
entre os custos de aquisição de eletricidade e os preços cobrados de seus consumidores que não foram
considerados nos reajustes tarifários do ano precedente. Este reajuste eliminaria a diferença no resultado
decorrente de quaisquer variações nos Custos da Parcela A. No entanto, os fluxos de caixa da Emissora
continuarão a ser adversamente afetados até que os valores a serem pagos por meio da CVA sejam integralmente
recebidos nos anos futuros.
Antes da promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a ANEEL determinou reajustes tarifários
baseados em custos projetados de eletricidade adquirida no ano anterior ao reajuste tarifário. Como tal, o reajuste
tarifário em qualquer ano determinado não consideraria as mudanças que poderiam ocorrer na composição das
fornecedoras de eletricidade (especialmente na medida em que Contratos de Fornecimento Iniciais foram
gradualmente eliminados), o que poderia tornar o preço médio efetivamente pago pela eletricidade comprada
superior ao quanto planejado pela ANEEL e repassado às tarifas. Com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico,
o método de cálculo dos custos de energia comprada foram alterados, e agora o reajuste deve refletir os custos de
eletricidade no mercado de referência futuro. A eletricidade adquirida antes da implementação do processo de
leilão público está sujeita à regulação existente antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, e a eletricidade a
ser comprada em leilões está sujeita à nova regulação.
Como os Contratos de Fornecimento Iniciais terminaram e a Emissora espera um aumento de suas necessidades
de fornecimento de eletricidade para suprir a demanda, a Emissora firmou outros contratos de fornecimento de
longo prazo por meio de concorrências públicas no Ambiente de Contratação Regulado. O sucesso da Emissora
na administração deste processo poderá afetar suas margens e sua exposição ao risco de preço, uma vez que suas
capacidades de repassar alguns custos das compras de eletricidade estarão vinculada à projeção correta de suas
demandas esperadas. Atualmente, a Emissora acredita que possuei eletricidade contratada suficiente para suprir
suas necessidades projetadas até 2014. A Emissora não espera necessitar comprar quantidades substanciais de
eletricidade adicional até 2014.
A tabela a seguir especifica, para os períodos indicados, certas informações sobre taxas e volume relacionadas à
energia comprada pela Emissora de seus principais fornecedores em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005:
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Energia Comprada (GWh)
%

2007

2006

%

2005

%

Leilões
613,2

8,6

Leilão 2005 (2005 - ,2012)

1.710,6

Leilão 2006 (2006 - 2013)

162,7

Leilão 2006 (2006 - 2008)

2,1

Leilão 2007 (2007 - 2014)

3.046,1

42,5

MCSD Ajuste

(108,5)

(1,5)

5.426,2

75,7

5.175,4

CHESF (2002) .....................................................

Total ................................................................

613,2

10,4

613,2

10,2

23,9

2.804,0

47,5

2.928,6

48,7

2,3

1.723,9

29,2

-

-

0,0

0,1

0,0

-

-

-

-

-

-

34,2

0,6

-

-

87,8

3.541,8

58,9

Contratos de Fornecimento Iniciais
AMPLA (CERJ)

-

-

-

-

-

-

FURNAS

-

-

-

-

-

-

CEMIG

-

-

-

-

-

-

CHESF

-

-

-

-

1.627,1

27,1

CELPE / COELCE / COSERN

-

-

-

-

17,9

0,3

SAELPA

-

-

-

-

3,0

0,0

CELB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.648,0

27,4

-

-

-

-

-

26,3

0,4

-

-

-

-

323,3

4,5

-

-

-

-

Total ................................................................
Contratos Bilaterais
UTE JF
Cat-Leo Energia S.A. (atual BESA)
Grapon

200,3

2,8

-

-

-

-

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

657,0

9,2

657,1

11,1

657,1

10,9

Zona da Mata Geração

169,0

2,4

-

-

-

-

Ampla (Cerj) - Suprimento

269,1

3,8

-

-

-

-

36,0

0,5

-

-

-

-

1.680,9

23,4

657,1

11,1

657,1

10,9

63,0

0,9

20,4

0,3

-

-

MAE ....................................................................

-

-

44,6

0,8

167,8

2,8

Total (GWh) ....................................................

7.170,1

100,0

5.897,5

100,0

6.014,7

100,0

Outros
Total ................................................................
PROINFA

A Emissora e outras distribuidoras do grupo compram uma pequena parcela de sua energia elétrica de empresas
do Grupo Energisa. A Emissora e as outras distribuidoras do grupo contabilizam essas compras da mesma
forma que contabilizam energia elétrica comprada de outras distribuidoras.
De acordo com a Resolução nº 110/2004 da ANEEL, as tarifas dos contratos de energia celebrados no Ambiente
de Contratação Regulada serão reajustadas de acordo com a variação do IPC-A. A Emissora não prevê nenhum
impacto significativo em seus resultados devido à utilização do IPC-A, porque os custos de energia são
repassados aos consumidores por meio de mecanismos de Reajuste Tarifário Anual.
A tabela a seguir especifica as quantidades de energia elétrica que a Emissora acordou comprar da CHESF no
futuro, de acordo com o leilão realizado.
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Leilão

Contratos de leilão público
(2002)

Adquirente
ENERGIPE
CELB
SAELPA
CFLCL
CENF

Tarifa (R$/MWh)
57,77
57,77
57,77
57,77
57,77

Energia Contratada
(MW Médio)
59,00
6,00
5,00
6,00
0,00

Prazo
2003 a 2008
2003 a 2008
2003 a 2008
2003 a 2008
2003 a 2008

O Programa de Racionamento e Medidas Regulatórias Pertinentes
Nos anos que antecederam 2001, os níveis reduzidos dos reservatórios provocados por níveis pluviométricos
extraordinariamente baixos prejudicaram a oferta de energia na maior parte do território brasileiro. O Governo
Federal adotou o Programa de Racionamento de junho de 2001 a fevereiro de 2002, e o consumo de energia
elétrica diminuiu consideravelmente. Como resultado, as vendas de energia elétrica da Emissora aos
consumidores finais foram reduzidas em 7,9% de 2000 a 2001. O preço da energia elétrica nos contratos de curto
prazo também aumentou drasticamente durante o período de falta de energia. Além disso, os preços da energia
elétrica em contratos de longo prazo aumentaram substancialmente devido aos altos níveis de inflação em 2002.
Esses acontecimentos afetaram adversamente o setor elétrico brasileiro e a situação financeira das empresas
distribuidoras e geradoras, e no final de 2001 e início de 2002 as empresas distribuidoras e geradoras entraram
em acordo com o Governo Federal sobre um pacote de medidas para tratar de alguns desses efeitos. Essas
medidas, que afetaram o desempenho financeiro da Emissora, principalmente em 2001, autorizavam a Emissora
a contabilizar as receitas antes de seu respectivo recebimento, permitiram o Reajuste Tarifário Extraordinário
mencionado abaixo para compensar as baixas receitas de venda de energia elétrica causadas pelo Programa de
Racionamento e compreenderam empréstimos do BNDES correspondentes a 90% das perdas resultantes do
Programa de Racionamento mais os Custos da Parcela A de janeiro a outubro em 2001. As conseqüências
regulatórias dessas medidas continuam afetando adversamente a situação financeira da Emissora. As principais
medidas adotadas em resposta ao Programa de Racionamento foram as seguintes:
• Empréstimos do Racionamento do BNDES. Por meio do BNDES, o Governo Federal disponibilizou
empréstimos a Distribuidoras para financiar (1) 90% dos prejuízos resultantes das baixas vendas como
conseqüência do Racionamento e (2) o valor excedente dos Custos da Parcela A de janeiro a outubro de
2001. A dívida total da Emissora era de R$11,4 milhões e R$22,9milhões (principal) em aberto de
empréstimos do BNDES em 31 de dezembro de 2007 e 2006, respectivamente. Sobre estes
empréstimos há incidência de juros (Selic mais 1% a.a.) às mesmas taxas que incidem sobre valores que
a Emissora estão autorizadas a receber nos termos da Revisão Tarifária Extraordinária discutida abaixo.
• Revisão Tarifária Extraordinária. Em 2001 e início de 2002, em virtude do Programa de Racionamento,
os clientes da Emissora compraram menos energia elétrica do que o previsto. O Governo Federal e a
ANEEL estabeleceram uma Revisão Tarifária Extraordinária cuja finalidade era permitir que empresas
de distribuição, como a Emissora e as outras Distribuidoras do grupo, recuperassem, no futuro, parte da
receita perdida e quitassem o empréstimo do racionamento do BNDES mencionado acima. Parte das
quantias que a Emissora e as outras Distribuidoras do grupo recuperaram com a Revisão Tarifária
Extraordinária deverá ser repassada a seus fornecedores de energia elétrica para compensá-los pela
perda de receita durante o Programa de Racionamento. Em 31 de dezembro de 2007, o saldo da Revisão
Tarifária Extraordinária (reconhecido como receita de anos anteriores, mas ainda não pago) da
Emissora era de R$21,7 milhões, e o valor devido aos fornecedores de energia elétrica de R$13,1
milhões. Sobre os saldos da Revisão Tarifária Extraordinária incidem juros à taxa SELIC mais 1,0% ao
ano.

• O aumento de tarifas resultante da Revisão Tarifária Extraordinária está em vigor desde dezembro de
2001, e permaneceu em vigor por um período de 49 meses para a Energipe, 71 meses para a SAELPA,
25 meses para a CFLCL, 64 meses para a CENF e permanece em vigor há 81 meses para a CELB (até
fevereiro de 2008) a contar da data na qual a Emissora começou a cobrar estas tarifas aumentadas. As
projeções de faturamento da controlada CELB, indicam que o prazo máximo estipulado pela ANEEL
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será insuficiente para a realização da Recuperação Tarifária e Energia Livre na sua plenitude. Diante
disso, a administração da CELB optou por registrar uma provisão de perdas da RTE, da ordem de
R$15,9 milhões (R$9,6 milhões em 2006), em contrapartida de outras despesas com vendas – outras
despesas operacionais. Da mesma forma, foi constituída provisão da ordem de R$5,1 milhões (R$2,9
milhões em 2006) da rubrica de fornecedores correspondente ao passivo regulatório de RTE (energia
livre) não faturado no prazo de recuperação em contrapartida de “outras receitas operacionais”. Saelpa,
CENF e Energipe – tais controladas terminaram o prazo de recuperação da perda de receita (Saelpa e
CENF) e da energia livre (Saelpa, CENF e Energipe), que demonstrou ser insuficiente para a
recuperação total desses ativos. Diante disso, as controladas efetuaram a baixa dos ativos da perda de
receita e energia livre nos montantes de R$13,2 milhões, R$3,1 milhões e R$5,5 milhões,
respectivamente, tendo sido contabilizado em despesas com vendas - outras despesas operacionais. Da
mesma forma, foram baixados da rubrica de fornecedores o montante de R$7,1 milhões, R$0,7 milhão e
R$5,5 milhões correspondente ao saldo do passivo regulatório de RTE (Energia Livre) não faturado no
prazo de recuperação em contrapartida de “outras receitas operacionais”. A CFLCL efetuou a
liquidação da cobrança da RTE (Perda de receita e Energia Livre) desde o exercício de 2004, dentro do
prazo estipulado pela ANEEL.
Ao receber essas quantias de seus consumidores, a Emissora repassa aos seus fornecedores de energia elétrica a
parcela atribuível a eles e ao BNDES as quantias necessárias para pagar os empréstimos do BNDES. Essas
transações reduzem o montante das contas a receber e a pagar em seu balanço, mas não afetam suas
demonstrações de resultado porque as receitas e custos relacionados foram previamente contabilizados em 2001
e 2002. O efeito sobre o fluxo de caixa da Emissora é mínimo porque em 2002 e 2003 a Emissora recebeu do
BNDES adiantamentos desses recursos (como discutido acima) e, portanto, os recursos obtidos com a Revisão
Tarifária Extraordinária em razão do racionamento são utilizados para quitar uma parcela do empréstimo
concedido à Emissora pelo BNDES.
Deduções das Receitas Operacionais
Para calcular as receitas operacionais líquidas da Emissora, foram deduzidos, das receitas operacionais os
diversos encargos regulatórios e impostos, dentre os quais o mais importante é o ICMS cobrado pelos Estados.
Essas deduções representaram 33,5%, 36,1% e 34,5% da receita operacional bruta da Emissora no período
encerrado em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005, respectivamente. O aumento nas deduções de ICMS como
porcentagem da receita operacional bruta em 2007, 2006 e 2005 deveu-se principalmente: (1) à imposição de
uma taxa de capacidade emergencial que entrou em vigor em março de 2002; (2) pelo ICMS sobre tarifas
atribuíveis à Revisão Tarifária Extraordinária; e (3) à decisão de seus consumidores potencialmente livres, pelos
quais a Emissora paga ICMS muito baixo, de se tornarem consumidores livres, o que produz o efeito de
aumentar o ICMS como uma porcentagem da energia elétrica distribuída. Em 2001, a Emissora lançou as
receitas em relação ao Programa de Racionamento devido à Revisão Tarifária Extraordinária que a Emissora não
faturou aos clientes e, portanto, não havia ICMS associado a tais receitas. Em 2002, a Emissora faturou e cobrou
as tarifas do Reajuste Tarifário Extraordinário e, embora tais montantes já tivessem sido contabilizados e,
portanto, não tivessem afetado as receitas operacionais brutas da Emissora, contabilizou-se o ICMS a eles
associado como uma dedução e assim a Emissora chegou à receita operacional líquida. Como resultado, a
alíquota vigente de ICMS da Emissora aumentou substancialmente desde 2002. Para maiores informações, vide
item “O Programa de Racionamento e Medidas Regulatórias Pertinentes”, nas páginas 83 a 84 acima. A partir do
exercício social de 2007, a ANEEL determinou que os encargos setoriais, tais como CDE, PEE, CCC, P&D
dentre outros, fossem contabilizados como Abatimento da Receita Operacional, sendo ajustado neste Prospecto
para os anos anteriores para efeito de comparabilidade.

A Situação Econômica Brasileira
Como uma empresa que tem todas as suas operações no Brasil, o desempenho da Emissora é afetado pelas condições
econômicas gerais do país. O desempenho geral da economia brasileira afeta especialmente a demanda de energia
elétrica e a inflação afeta os custos e margens da Emissora. O ambiente econômico do Brasil tem sido caracterizado
por variações significativas nas taxas de crescimento econômico e nas taxas de inflação e de câmbio. De 2001 a 2003,
o Brasil passou por um período de crescimento bastante baixo no produto interno bruto, ou PIB.
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Em 2001, a crise econômica da Argentina, o baixo crescimento da economia norte-americana e o Programa de
Racionamento provocaram quedas no investimento e no consumo no Brasil. Em 2001, o PIB real no Brasil
cresceu 1,3%, o Real sofreu desvalorização de 18,7% frente ao Dólar e a inflação medida pelo IGP-M registrouse em 10,4%. O Banco Central aumentou a taxa básica de juros de 15,3% no início de 2001 para 19% a partir de
julho de 2001.
Em 2002, a economia brasileira sofreu os efeitos combinados da crise econômica da Argentina e da incerteza
política causada pelas eleições presidenciais, uma vez que os investidores temiam que o Partido dos
Trabalhadores mudasse as políticas econômicas adotadas pelo governo anterior. Em 2002, o PIB real do Brasil
cresceu 1,9% e a inflação, medida pelo IGP-M, registrou-se em 25,3%. O Real sofreu desvalorização de 52,3%
frente ao Dólar em 2002, de R$2,321 por Dólar em 31 de dezembro de 2001 para R$3,533 por Dólar em 31 de
dezembro de 2002. As taxas de juros aumentaram conforme o Banco Central elevou repetidamente a taxa básica
de juros, de 19,0% no início de 2002 para 25,0% no final do ano.
Em 2003, o novo governo deu continuidade, em grande parte, às políticas macroeconômicas da administração
anterior. Em 2003, o Real teve uma valorização de 18,2% frente ao Dólar, de R$ 3,533 por Dólar em 31 de
dezembro de 2002 para R$ 2,889 por Dólar em 31 de dezembro de 2003. A inflação de 2003, medida pelo IGPM, foi de 8,7%. Entretanto, o PIB real aumentou apenas 0,5% durante 2003, em parte devido às altas taxas de
juros aplicadas no início de 2003, que inibiram o crescimento econômico.
A economia brasileira teve uma melhora significativa em 2004, como resultado da redução das taxas de juros, de
um aumento nas exportações e da redução da incerteza política relativa à nova administração federal. Em 2004,
o Brasil obteve um saldo comercial positivo de $33,7 bilhões, o maior já obtido até então, e o PIB brasileiro
aumentou em 4,9%. O Real valorizou-se em 8,1% frente ao Dólar em 2004, de R$2,889 por Dólar em 31 de
dezembro de 2003 para R$2,654 em 31 de dezembro de 2004. O Banco Central reduziu a taxa básica de juros
para 16,25% em março de 2004, seguida por uma nova redução, em abril de 2004, para 16,0%. Em setembro de
2004, o Banco Central iniciou um aumento gradual na taxa de juros bancária brasileira, com o objetivo de
reduzir a inflação. Entre setembro de 2004 e maio de 2005, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros de
16% para 19,75%. A inflação, conforme medida pelo IGP-M, foi de 12,4% em 2004.
A economia brasileira continuou a melhorar em 2005, como resultado de um aumento nas exportações e da
inflação baixa. Em 2005, o Brasil obteve um saldo comercial positivo de US$44,8 bilhões, e o PIB brasileiro
aumentou em 2,3%. Houve uma valorização do Real frente ao Dólar de 11,8% durante o ano, de R$2,654 em 31
de dezembro de 2004 para R$2,341 por Dólar em 31 de dezembro de 2005. O Banco Central elevou a taxa
básica de juros, de 17,75% em 31 de dezembro de 2004 para 18,00% em 31 de dezembro de 2005. A média da
taxa de juros vigente em 2005 foi de 19,0% contra uma taxa média de 16,2% em 2004. A inflação no Brasil foi
baixa, com o IGP-M caindo para 1,2% em dezembro de 2005.
Em 2006, a atividade econômica doméstica sentiu os efeitos da apreciação cambial e dos juros reais ainda
elevados, que se refletiram em um crescimento apenas modesto da produção industrial e do Produto Interno
Bruto – PIB. Em contrapartida, o mercado de consumo interno mostrou dinamismo acima do previsto,
sustentado pelos aumentos reais do salário mínimo e da renda média, pela concessão de benefícios sociais e pela
continuidade da expansão do crédito. Setores específicos da agroindústria também apresentaram desempenho
positivo, notadamente açúcar e álcool, suco de laranja e café – atividades com forte inserção no interior paulista.
O cenário macroeconômico esperado para 2007 contempla a expectativa de aceleração e da atividade econômica,
liderada por uma ampliação do investimento público e pela criação de mecanismos de estímulo ao investimento
privado, num contexto de preservação da estabilidade econômica.
Os resultados macroeconômicos do ano de 2007 apontam para uma aceleração do ritmo do crescimento
econômico com estabilidade monetária. As reservas internacionais do país, que em dezembro de 2006
totalizavam US$ 85,8 bilhões, ultrapassaram a marca histórica dos US$180,3 bilhões, em dezembro de 2007. O
ritmo de crescimento da economia continua acelerado, respaldada pelo prosseguimento da redução da taxa
básica de juros, que na data deste Prospecto estava em 11,25%, concomitante à evolução da oferta de crédito.
Ademais em 2007, o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, por meio do
qual acredita que fará com que o nível de investimentos no país chegue a R$ 503,9 bilhões nos próximos quatro
anos, incluindo recursos da iniciativa privada.
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A tabela a seguir mostra a inflação, as taxas SELIC, o crescimento do PIB real e a valorização ou
desvalorização do Real frente ao Dólar nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006, 2005,
2004, 2003, 2002 e 2001.
Exercício encerrado em 31 de dezembro
2007
(1)

2006

2005

2004

2003

2002

2001
10,4%

Inflação (IGP-M) .....................................................

7,8%

3,8%

1,2%

12,4%

8,7%

25,3%

Inflação (IPC-A)(2) .....................................................

4,5%

3,1%

5,7%

7,6%

9,3%

12,5%

7,7%

Taxa de juros SELIC vigente (3) .................................

11,3%

15,1%

19,0%

16,2%

23,3%

19,1%

17,3%

Crescimento no PIB real ............................................

5,4% (5)

3,7%

2,9%

4,9%

0,5%

1,9%

1,3%

Desvalorização (valorização) do Real frente ao
Dólar norte-americano ...............................................

(17,2)%

(8,7)%

(11,8)%

(8,1)%

(18,2)%

52,3%

18,7%

Taxas de câmbio no fim do período (R$/US$) ...........

1,7713

2,138

2,341

2,654

2,889

3,533

2,321

Taxa de câmbio média (R$/US$)(4) ............................

1,963

2,177

2,433

2,926

3,071

2,934

2,353

Fontes: Fundação Getúlio Vargas, IBGE e Banco Central.
(1) Inflação (IGP-M) é o índice geral de preços do mercado medido pela Fundação Getúlio Vargas.
(2) Inflação (IPC-A) é um índice de preços ao consumidor – amplo, medido pelo IBGE.
(3) A SELIC foi calculada com base na taxa média mensal de janeiro a dezembro de cada ano.
(4) Representa a média das taxas do cambio comercial para venda no último dia de cada mês durante o período.
(5) Variação acumulada ao final de 2007.

A inflação afeta fundamentalmente os negócios da Emissora, porque aumenta os custos operacionais e as
despesas financeiras de seus instrumentos de dívida indexados à inflação. A Emissora pode recuperar o aumento
dos custos, que estão incluídos nos Custos da Parcela A, mas normalmente há um intervalo de tempo entre a
ocasião em que se incorre nos custos aumentados e a ocasião em que as receitas são aumentadas após os
Reajustes Tarifários Anuais.
Perdas de Energia
Desde 2001, a Emissora adota um plano abrangente com a finalidade de reduzir perdas técnicas e comerciais,
incluindo o lançamento de campanhas para promover pagamentos no prazo, bem como a adoção de novas
estratégias de recolhimento para recuperar contas a receber e negociar dívidas em aberto.
Em 2007, as perdas técnicas consolidadas da Emissora reduziram 0,54 pontos percentuais, alcançando 8,93% e
as perdas comerciais reduziram 0,72 pontos percentuais com relação a 2006, atingindo 5,53%, principalmente
pela incorporação das distribuidoras CFLCL e CENF, que trabalham com perdas em menores níveis.
Adicionalmente, a taxa de inadimplemento da Emissora aumentou 0,93 pontos percentuais, para 4,16% no
mesmo período, devido a um grande cliente da CELB que passou a pagar em juízo suas faturas. Atualmente,
nenhuma das Distribuidoras da Emissora opera com perdas superiores a 13%, exceto pela SAELPA. Desde a
privatização da SAELPA, em dezembro de 2000, a Emissora conseguiu reduzir as perdas técnicas e comerciais
da SAELPA de 35,0% em 2000 para 20,18% em 2007.
POLÍTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS
Ao preparar as demonstrações financeiras incluídas neste prospecto, a Emissora elaborou estimativas que
considerava razoáveis, baseadas em suas experiências históricas e em outros fatores. Para a apresentação de suas
situações financeiras e dos resultados operacionais, faz-se necessário que a administração da Emissora elabore
estimativas sobre assuntos inerentemente incertos, tais como o valor contábil de os ativos da Emissora, de suas
obrigações e, conseqüentemente, de seus resultados operacionais. A apresentação financeira da Emissora seria
adversamente afetada se fossem utilizadas estimativas diferentes ou se fossem alteradas estimativas da Emissora
em resposta a acontecimentos futuros. Para proporcionar um entendimento de como a administração da Emissora
avalia acontecimentos futuros, incluindo os fatores e hipóteses que servem de base a tais estimativas, foram
identificadas as seguintes políticas contábeis críticas.
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Valor de Recuperação de Ativos de Longa Duração
Ativos de longa duração, que incluem imóveis, plantas e equipamentos, ágio e investimentos, representam um
valor significativo do total de ativos da Emissora. A Emissora efetuou lançamentos em seus balanços com base
nos valores históricos líquidos de depreciação e amortização acumuladas. De acordo com as Práticas Contábeis
Brasileiras, a Emissora é obrigada a avaliar periodicamente se estes ativos se realizam, ou seja, se a capacidade
futura de cada uma de gerar dinheiro não justifica sua manutenção nos valores contabilizados. Se eles não
sofrem depreciação, a Emissora deverá reconhecer uma provisão para perda, reduzindo os lançamentos
correspondentes. A análise que a Emissora realizar requere que sejam estimados os fluxos de caixa futuros
atribuíveis a tais ativos, e estas estimativas obrigam a Emissora a efetuar diversos julgamentos sobre suas
operações futuras. Mudanças nestes julgamentos poderiam obrigar a Emissora a reconhecer perdas relativas à
não realização desses ativos em períodos futuros. As avaliações da Emissora em 2007 e 2006 não resultaram em
nenhuma constituição de provisão de perda de seus imóveis, plantas e equipamentos ou ágio consolidado.
Vida Útil de Imóveis, Plantas e Equipamentos
A Emissora registrou ativos fixos, tais como imóveis, plantas e equipamentos, a seu custo de aquisição ou
construção, e os depreciou de acordo com sua vida útil estimada, conforme determinado pela ANEEL. Além
disso, a Emissora poderá reduzir a vida útil estimada de um ativo fixo se ele sofrer danos materiais significativos
ou se ele estiver sujeito a uma falha mecânica significativa. Quando a Emissora reduz a vida útil de qualquer
ativo fixo, calcula-se a vida útil revista com base em estudos de engenharia e no uso que a Emissora espera
razoavelmente obter de tal ativo. A vida útil média restante estimada para os ativos fixos da Emissora é de
aproximadamente 23 anos.
A sensibilidade de um impacto em alterações nas vidas úteis de imóveis, plantas e equipamentos da Emissora foi
calculada por meio da aplicação de um aumento de 10% nas taxas de depreciação em 31 de dezembro de 2007.
Esta alteração hipotética resultaria, para a Emissora, em um aumento com incremento nas despesas anuais de
depreciação de R$5,0 milhões no ano da alteração.
Impostos Diferidos
A Emissora contabilizara seus impostos de renda nos termos da Instrução CVM nº. 371/02. Assim, os efeitos de
diferenças entre a base de cálculo de ativos e obrigações e os valores reconhecidos em suas demonstrações
financeiras foram tratados como diferenças temporárias para os fins de lançamento de imposto de renda diferido.
A Emissora avalia regularmente seus ativos de impostos diferidos para recuperação. De acordo com as Práticas
Contábeis Brasileiras, o ativo fiscal não é reconhecido se os critérios definidos na Instrução CVM nº 371/02 não
forem atendidos. Se a Emissora não for capaz de gerar lucros tributáveis futuros suficientes, ou se houver uma
mudança significativa nas alíquotas atualmente vigentes ou no prazo no qual as diferenças temporárias
subjacentes se tornem tributáveis ou dedutíveis, a Emissora poderá ser obrigada a criar uma provisão para
avaliação contra toda ou uma parcela substancial de seus ativos de tributos diferidos, resultando em um aumento
significativo em suas respectivas alíquotas vigentes e um impacto adverso relevante em seus resultados
operacionais.
Avaliação de Ativos Regulatórios Diferidos
Como discutido acima, a Emissora capitalizou custos da Parcela A que a Emissora espera recuperar por meio de
aumentos de tarifa, e em 2001 e 2002 a Emissora reconheceu receitas que irão liquidar em anos futuros de
acordo com a Revisão Tarifária Extraordinária. A Emissora adotou essa abordagem conforme Práticas Contábeis
Brasileiras. O valor total de ativos regulatórios diferidos líquidos refletidos no balanço patrimonial consolidado,
incluindo juros que foram reconhecidos pela Emissora, era de R$7,5 milhões e R$40,4 milhões em 31 de
dezembro de 2007 e 2006, respectivamente.
A Emissora tem direito a recuperar estes custos por meio da regulamentação brasileira. A ANEEL executa um
reajuste de taxa anualmente. Se a ANEEL excluir o total ou parte de um custo da recuperação, aquela parcela do
ativo regulatório diferido estará prejudicada e será reduzida de acordo com a extensão do custo excluído.
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O diferimento e capitalização de despesas, bem como o reconhecimento e diferimento de receitas desta forma
baseia-se na avaliação da Emissora de que ela irá, de fato, recuperar os valores em futuros aumentos de taxa. Em
função do término do prazo para recuperação dos ativvvos advindos da RTE as controladas da Emissora
reconheceram em 2006 e 2007 perdas desses ativos regulatórios.
Provisão para contingências
Atualmente, a Emissora é parte em vários processos judiciais. A Emissora contabilizou os custos prováveis e
determinados custos possíveis envolvidos com estes litígios conforme discutido na nota 27 das demonstrações
financeiras auditadas da Emissora e das demonstrações financeiras auditadas e consolidadas da Emissora de 31
de dezembro de 2007, 2006 e 2005 incluídas neste Prospecto e descritas no item “Negócios da Emissora –
Contingências Judiciais e Administrativas”, nas páginas 167 a 169 deste Prospecto.
Para o cálculo de tais provisões, foram consultados assessores externos e internos que representam a Emissora
nesses processos, e as estimativas da Emissora baseiam-se em uma análise de possíveis resultados, considerando
as estratégias aplicáveis de atuação contenciosa e acordos. A Emissora solicita, anualmente, um inventário dos
processos sob os cuidados de seus advogados externos, que identifica os casos nos quais há potencial prejuízo. A
contabilização para contingências requer análise cuidadosa, pela administração da Emissora, das probabilidades
estimadas e graus de exposição a obrigações potenciais. O resultado dessas contingências poderá variar
significativamente, e poderia causar impacto relevante nos resultados operacionais, fluxos de caixa e situação
financeira da Emissora.
Provisão para Devedores Duvidosos
A Emissora efetuou provisões para devedores duvidosos com base em suas estimativas de recebíveis que não
serão liquidados de acordo com as metodologias contábeis da ANEEL. A provisão para devedores duvidosos é
constituída para consumidores residenciais que estejam em atraso por mais de 90 dias, para consumidores
comerciais que estejam em atraso por mais de 180 dias ou para outros consumidores que estejam em atraso por
mais de 360 dias, e é baseada em uma análise de recebíveis vencidos. O valor é considerado suficiente para
cobrir quaisquer prejuízos em cobrar valores recebíveis de consumidores e concessionárias.
Obrigações Relacionadas a Fundos de Pensão
A Emissora patrocinam planos de pensão e planos de benefício por morte para praticamente todos os seus
funcionários. Estes benefícios foram contabilizados em conformidade com as Práticas Contábeis Brasileiras. A
determinação do valor das obrigações para pensão e outros benefícios posteriores à aposentadoria depende de
determinadas premissas atuariais. As despesas da Emissora nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2007, 2006 e 2005 foram de R$23,0 milhões, R$11,2 milhões e R$13,7 milhões, respectivamente. As
premissas atuariais, incluindo a taxa de desconto aplicável a obrigações futuras e aumentos de salários e
benefícios, são descritas na Nota 32 das demonstrações financeiras consolidadas e auditadas da Emissora de 31
de dezembro de 2007 e Nota 31 das demonstrações financeiras consolidadas e auditadas da Emissora de 31 de
dezembro de 2006 e 2005.
Benefícios aos Empregados
As obrigações atuariais relativas aos planos de benefícios de aposentadoria e pensão são contabilizadas de
acordo com as disposições da Deliberação CVM nº 371/2000, com base em estudos atuariais elaborados por
atuários independentes. Estes estudos foram baseados no método da unidade de crédito projetada, líquido dos
ativos utilizados como garantia do plano, sendo que os custos de referência para o aumento do valor presente da
obrigação, resultante do serviço prestado pelo funcionário, são reconhecidos ao longo do tempo de serviço do
funcionário. O método da unidade de crédito projetada considera cada tempo de serviço como base para uma
unidade de benefício, considerada no cálculo da obrigação final. Também são utilizadas, no cálculo, premissas
como a estimativa da evolução de custos de atendimento médico e hipóteses biométricas e econômicas, bem
como informações históricas sobre despesas incorridas e contribuições dos funcionários.
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Reajuste de Tarifas
A Emissora cobra seus consumidores pelo consumo de eletricidade com base nas Revisões Tarifárias Periódicas
e nos Reajustes Tarifários Anuais. Como as Revisões Tarifárias Periódicas ocorrem a cada quatro anos (no caso
da Energipe, cinco anos), a ANEEL realinha suas tarifas com seus custos e determina um fator com base em suas
eficiências operacionais respectivas que a ANEEL compara com todos os demais Reajustes Tarifários Anuais
que ocorreram desde a última Revisão Tarifária Periódica. Assim, uma Revisão Tarifária Periódica poderá
ajustar retroativamente tarifas que a ANEEL havia determinado em um ou mais Reajustes Tarifários Anuais
desde o Reajuste Tarifário Anual imediatamente precedente. Além disso, ao determinar o valor de Reajustes
Tarifários Anuais, a ANEEL reexamina o Reajuste Tarifário Anual imediatamente precedente e também poderá
ajustá-lo retroativamente, à luz dos custos efetivos nos quais a Emissora incorre durante aquele período de 12
meses (conforme a ANEEL tenha utilizado determinados custos variáveis estimados ao determinar a tarifa).
Assim, em Revisões Tarifárias Periódicas e em Reajustes Tarifários Anuais, a ANEEL freqüentemente
recompõe tarifas cobradas em anos anteriores.
A tabela a seguir determina o impacto médio nas receitas dos ajustes de tarifa mais recentes publicados pela
ANEEL para cada uma das Distribuidoras da Emissora para os anos indicados.
Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de
2007

2006

2005

(em %)
CFLCL.......................................................................

1,50%

17,44%

6,05%

CENF .........................................................................

(14,92)%

(3,99)%

14,25%

CELB .........................................................................

(2,03)%

9,26%

8,98%

SAELPA ....................................................................

6,34%

6,34%

22,60%

Energipe.....................................................................

1,63%

1,80%

17,94%

A ANEEL aplica estes ajustes retroativos de tarifa de forma prospectiva, reduzindo ou aumentando as tarifas das
distribuidoras controladas pela Emissora durante o ano no qual o Reajuste Tarifário Anual anterior é recomposto
pela diferença entre o Reajuste Tarifário Anual anterior e a tarifa anual recomposta. Conseqüentemente, embora
a ANEEL publique oficialmente um aumento específico nas tarifas como parte do Reajuste Tarifário Anual, o
valor efetivo cobrado pelas distribuidoras controladas pela Emissora a seus respectivos consumidores poderá
diferir da taxa publicada oficialmente para compensar as controladas por subtaxar seus consumidores pelo
pagamento excessivo de serviços de eletricidade passados.
Valor Justo dos Instrumentos Financeiros
Com relação aos instrumentos financeiros, deve-se estimar as taxas de juro e de câmbio futuras. Para uma
discussão dos possíveis impactos de flutuações na taxa de câmbio e de juros sobre os principais instrumentos e
posições financeiras da Emissora, ver item “Risco de Mercado”, nas páginas 105 a 106.
Lei nº 11.638
A Lei nº. 11.638 publicada no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2007 alterou diversos dispositivos
da Lei nº.6.404 (Sociedades por Ações). Estas alterações entram em vigor em 01 de janeiro de 2008.
Dentre as principais alterações introduzidas, destacamos os seguintes assuntos que na avaliação de nossa
Administração poderão modificar a forma de apresentação de nossas demonstrações financeiras e de nossas
controladas e os critérios de apuração de nossa posição patrimonial e financeira e do nosso resultado a partir do
exercício a findar-se em 2008:
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•

Foi extinta a obrigatoriedade da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR, sendo
substituída pela Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC. No caso das companhias abertas a
Demonstração do Valor Adicionado – DVA também foi introduzida como publicação obrigatória.
DFC e DVA são também mandatórias para todas as grandes empresas independentemente de sua
forma societária, estando sujeitas à auditoria independente.

•

Bens e direitos intangíveis foram segregados dos tangíveis, ficando o ativo permanente classificado
em investimentos, imobilizado, intangível e diferido.

•

Foi criada a rubrica “ajustes de avaliação patrimonial” no Patrimônio Líquido. Serão considerados
ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência
ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a
elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a preço de mercado.

•

As despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o
aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão-somente uma redução
de custos ou acréscimo na eficiência operacional serão classificadas no Ativo Diferido.

•

Os incentivos fiscais não serão mais classificados como reserva de capital, passando a fazer parte do
resultado do exercício. Por determinação dos órgãos da administração, a Assembléia Geral poderá
destinar a parcela do lucro correspondente a estes incentivos para a formação da Reserva de
Incentivos Fiscais, criada como parte das reservas de lucros e podendo ser excluída da base de
calculo do dividendo obrigatório.

•

Adicionalmente foram alterados os critérios de avaliação do ativo e do passivo, com destaque para os
seguintes pontos:

•

Itens de ativo e passivo provenientes de operações de longo prazo, bem como operações relevantes de
curto prazo, serão ajustados a valor presente, de acordo com as normas internacionais de
contabilidade;

•

O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado, intangível e diferido deverá ser
periodicamente avaliado para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos
critérios de e taxas de depreciação, amortização e exaustão;

•

Os direitos classificados no intangível deverão ser avaliados pelo custo incorrido na aquisição
deduzido do saldo da respectiva conta de amortização;
Instrumentos financeiros “disponíveis para venda” ou “destinados à negociação” passam a ser
avaliados a valor de mercado;

•
•

Todos os demais instrumentos financeiros devem ser avaliados pelo seu custo atualizado ou ajustado
de acordo com o provável valor de realização, se este for inferior.

•

Na operação de Transformação, Incorporação, Fusão ou Cisão, entre partes independentes e em que
ocorra a efetiva transferência de controle, a avaliação a valor de mercado dos ativos e passivos será
obrigatoriamente a valor de mercado.

•

As participações de debêntures, de empregados e administradores, mesmo na forma de instrumentos
financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se
caracterizem como despesa, deverão ser incluídas na demonstração do resultado do exercício.

•

Eliminação da possibilidade de registro de reservas de reavaliação para as sociedades por ações. A
nova Lei deu opção às companhias para manterem os saldos existentes e realizarem esses saldos
dentro das regras atuais ou estornarem esses saldos até o final do exercício de 2008.
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A Administração da Companhia e de suas controladas está em processo de avaliação dos efeitos que as
alterações acima mencionadas irão produzir em seu patrimônio líquido e resultado do exercício de 2008, bem
como levará em consideração as orientações e definições a serem emitidas pelos órgãos reguladores. Neste
momento, a Administração entende não ser possível determinar os efeitos destas alterações no resultado e no
patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2007.

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 COMPARADO AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2006
Resultados Operacionais
Receitas Operacionais Brutas
As receitas operacionais brutas da Emissora aumentaram em 49,0%, de R$1.623,9 milhões em 31 de dezembro
de 2006 para R$2.419,8 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007.
Vendas aos consumidores finais
As receitas da Emissora derivadas da distribuição de energia elétrica a consumidores finais aumentaram em
40,9%, de R$1.490,0 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$2.099,3 milhões em 31 de dezembro de 2007.
O aumento deveu-se a (i) R$533,9 milhões (25,4%) de coligadas que passaram a ser controladas após o processo
de desverticalização e (ii) R$151,0 milhões (7,3%) pelo aumento da tarifa média e R$31,3 milhões (2,9%) pelo
crescimento das vendas de energia. Em 31 de dezembro de 2007, a Emissora obteve receitas de R$890,4 milhões
de consumidores residenciais, R$443,2 milhões de consumidores comerciais, R$360,9 milhões de consumidores
industriais e R$387,8 milhões de consumidores rurais e outros.
A tabela a seguir mostra as receitas auferidas por categoria de consumidor em 31 de dezembro de 2007 e 2006.
Exercício encerrado em
31 de dezembro de
2006

2007

Variação

(em milhões de Reais)

(em %)

Residencial

890,4

607,1

283,3

46,7

Industrial

360,9

253,4

107,5

42,4

Comercial

37,0

443,2

323,6

119,6

Rural

93,5

49,1

44,4

90,4

Outros

294,3

230,9

63,4

27,5

. Poder Público Federal

41,6

38,3

3,3

8,6

. Poder Público Estadual

46,9

39,7

7,2

18,1

. Poder Público Municipal

34,1

23,1

11,0

47,6

. Iluminação Pública

79,7

56,4

23,3

41,3

. Serviço Público

92,1

73,6

18,5

25,1

2.082,3

1.464,1

618,2

42,2

Suprimento de energia elétrica

16,2

11,7

4,5

38,5

Fornecimento não faturado (líquido)

(1,9)

2,2

(4,1)

(186,4)

Reajuste tarifário

18,8

23,8

(5,0)

(21,0)

Disp. do Sist. de Transm. e Distr.

129,6

106,5

23,1

21,7

Outras Receitas

174,7

15,6

159,1

1.019,9

Total
2.419,8
____________________________
(1) Inclui subsídio concedido a consumidores residenciais de baixa renda.

1.623,9

795,9

49,0

Subtotal
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A tabela a seguir mostra o volume de energia elétrica fornecida por categoria de consumidor em 31 de dezembro
de 2007 e 2006.
Exercício encerrado em
31 de dezembro de
2006

2007

Variação

(em GWh)
Residenciais .......................................................................

(em %)

2.041,5

1.486,7

554,8

(em %)
37,3

Industriais ..........................................................................

1.298,2

1.025,8

272,4

26,6

Comerciais .........................................................................

1.041,6

788,7

252,9

32,1

Rurais.................................................................................

417,3

272,8

144,5

53,0

Outros ................................................................................

1.039,8

852,1

187,7

22,0

Subtotal..........................................................................

5.838,4

4.426,1

1.412,3

31,9

Suprimento ...................................................................

251,4

245,4

(5,4)

Vendas não faturadas (líquido) .....................................
Total .............................................................................

6,0

3,5

(8,9)

4.675,0

6.084,4

1.409,4

2,4
(254,3)
30,1

A tarifa é composta da seguinte forma:
Exercício encerrado em
31 de dezembro de
2006

2007

Variação

(em R$/MWh)

(em %)

Energipe.............................................................................

337,85

322,99

4,60

CELB .................................................................................

272,13

269,43

1,00

SAELPA ............................................................................

355,92

350,18

1,64

CFLCL...............................................................................

428,21

399,74

7,12

CENF .................................................................................

385,77

404,35

(4,60)

Tarifa Média ......................................................................

356,66

330,79

7,82

Vendas a distribuidoras
Receitas provenientes de vendas de energia elétrica a distribuidores no mercado à vista aumentaram 38,9%,
chegando a R$16,2 milhões em 31 de dezembro de 2007, comparado com R$11,7 milhões em 31 de dezembro
de 2006, principalmente devido a (i) R$3,5 milhões (21,8%) de coligadas que passaram a ser controladas após o
processo de desverticalização e (ii) R$0,3 milhões (2,6%) pelo aumento da tarifa média e R$0,7 milhão (6,0%)
pelo crescimento das vendas de energia.
Taxas para a utilização de rede
Receitas provenientes de taxas pela utilização da rede de energia elétrica aumentaram 21,6%, atingindo R$129,6
milhões em 31 de dezembro de 2007, em comparação com R$106,5 milhões em 31 de dezembro de 2006. Este
aumento deveu-se principalmente a: (i) R$31,4 milhões (29,5%) de coligadas que passaram a ser controladas
após o processo de desverticalização e (ii) R$8,4 milhões (7,9%) aproximadamente de perda de faturamento
causado pela saída em meados de março de 2007 de um consumidor livre do sistema da Energipe.
Outros
Receitas provenientes de outros serviços, tais como a venda de produtos e serviços diretamente relacionados ao
fornecimento de energia elétrica e o aluguel de postes a concessionárias, aumentaram 1.019,4%, de R$15,6
milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$174,7 milhões em 31 de dezembro de 2007. Este aumento deveu-se
a: (i) R$99,1 milhões (634,6%) de coligadas que passaram a ser controladas após o processo de desverticalização
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e (ii) R$57,4 milhões (367,9%) proveniente do acordo fechado Energipe e SAELPA com a Petrobras, não
recorrente, em conexão com a alienação de ativos de geração, em dezembro e (iii) R$ 2,6 milhões (16,7%) de
crescimento da venda de produtos e serviços de energia.
Deduções
As deduções aumentaram 38,1%, atingindo R$809,4 milhões em 31 de dezembro de 2007, em comparação com
R$586,1 milhões em 31 de dezembro de 2006. Este aumento é decorrente de: (i) R$215,6 milhões (36,8%) de
coligadas que passaram a ser controladas após o processo de desverticalização e (ii) R$ 7,8 milhões (1,3%) de
crescimento referente ao crescimento do faturamento.
Custo da Eletricidade
O custo da energia elétrica aumentou 38,2%, atingindo R$653,2 milhões em 31 de dezembro de 2007,
representando 40,6% da receita líquida, em comparação com R$472,5 milhões em 31 de dezembro de 2006, que
representava 45,5% da receita líquida em 2006.
A energia elétrica comprada para revenda aumentou 43,1%, atingindo R$571,3 milhões em 31 de dezembro de
2007, representando 35,5% da receita líquida, em comparação com R$399,2 milhões em 31 de dezembro de
2006. Este aumento deveu-se principalmente a (i) R$142,7 milhões (35,7%) de coligadas que passaram a ser
controladas após o processo de desverticalização e (ii) R$29,3 milhões (7,3%) pelo aumento da tarifa média.
Os custos do uso do sistema de transmissão de energia elétrica aumentaram 11,7%, atingindo R$81,9 milhões
em 31 de dezembro de 2007, representando 5,1% da receita líquida, em comparação com R$73,3 milhões em 31
de dezembro de 2006, principalmente a (i) R$30,3 milhões (41,4%) de coligadas que passaram a ser controladas
após o processo de desverticalização e (ii) R$21,7 milhões (5,4%) de redução nos custos provocado pela
constituição de ativos regulatórios no período. As taxas de utilização de rede são pagas por empresas
distribuidoras de energia elétrica, empresas geradoras de energia elétrica e consumidores livres pelo uso de sua
rede básica, e são reajustadas anualmente de acordo com os critérios estabelecidos pela ANEEL. Estas taxas são
Custos da Parcela A que são lançadas como despesas pagas antecipadamente a serem repassadas aos
consumidores da Emissora por meio do próximo Reajuste Tarifário Anual.
Custos Operacionais
Os custos operacionais aumentaram 71,9%, atingindo R$200,4 milhões em 31 de dezembro de 2007,
representando 12,4% da receita líquida, em comparação com R$116,6 milhões em 31 de dezembro de 2006, que
representava 11,2% da receita líquida em 2006. Os principais componentes deste aumento foram:
•

um aumento de R$ 52,7 milhões (45,2%) de custos de coligadas que passaram a ser controladas após o
processo de desverticalização;

•

das despesas não recorrentes, oriundas das operações financeiras de adequação da estrutura de capital e
perfil das dívidas consolidadas e da desverticalização das empresas controladas pela Emissora, no
montante de R$13,8 milhões (16,0%); e

•

das despesas extraordinárias relativas ao programa de combate às perdas de energia na SAELPA, no
montante de R$5,6 milhões (6,5%).

Custos dos Serviços para Terceiros
Os custos dos serviços para terceiros aumentaram 286,7%, de R$3,6 milhões em 31 de dezembro de 2006 para
R$14,1 milhões em 31 de dezembro de 2007. Este aumento decorre, principalmente, de custos de coligadas que
passaram a ser controladas após o processo de desverticalização, no montante de R$ 11,6 milhões.
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Lucro Bruto
O lucro bruto aumentou 66,9%, atingindo R$742,6 milhões em 31 de dezembro de 2007, representando 46,1%
da receita líquida, em comparação com R$445,0 milhões em 31 de dezembro de 2006, que representava 42,9%
da receita líquida em 2006, devido aos fatores discutidos acima.
Despesas Operacionais
As despesas com venda aumentaram 80,4%, de R$72,9 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$131,5
milhões em 31 de dezembro de 2007, principalmente devido a (i) R$14,2 milhões (19,5%) de custos de
coligadas que passaram a ser controladas após o processo de desverticalização e (ii) R$7,3 milhões (10,0%) de
complemento de provisão para perdas sobre créditos de consumidores livres na CELB.
As despesas gerais e administrativas aumentaram 97,9%, de R$65,9 milhões em 31 de dezembro de 2006 para
R$130,5 milhões em 31 de dezembro de 2007. Este aumento decorreu, principalmente, da incorporação de
despesas operacionais das coligadas que passaram a ser controladas após o processo de desverticalização no
montante de R$ 29,2 milhões.
Resultado do Serviço
Em virtude dos fatores discutidos acima, o resultado dos serviços aumentou 56,7%, de R$299,5 milhões em 31
de dezembro de 2006 para R$469,2 milhões em 31 de dezembro de 2007, representando 29,1% da receita líquida
em 2007 e 28,9% em 2006.
Resultado Financeiro Líquido
Exercício encerrado em
31 de dezembro de
2006
2007
(em milhões de Reais)
19,3
8,7
34,3
24,8

Receita de aplicações financeiras ..........................
Variação monetária e encargos de pagamentos em atraso da
energia vendida.................................................
Encargos de dívidas ..............................................
Transferência para obras em curso........................
Outras receitas (despesas) .....................................
Total .................................................................

(212,5)
2,9
(62,9)
(218,9)

(166,9)
3,5
31,0
(98,9)

Variação
(em %)
121,8
38,3
27,3
(17,1)
(302,9)
121,3

O resultado financeiro líquido aumentaram 121,3%, atingindo R$218,9 milhões em 31 de dezembro de 2007,
representando 13,6% da receita líquida em 2007 (9,5% em 2006), em comparação com R$98,9 milhões em 31 de
dezembro de 2006, devido principalmente aos seguintes fatores:
•

a receita proveniente de aplicações financeiras aumentou 121,8%, de R$8,7 milhões em 31 de
dezembro de 2006 para R$19,3 milhões em 31 de dezembro de 2007 dos quais apenas R$3,2 milhões
(36,4%) referem-se a receitas auferidas pelas coligadas que passaram a ser controladas após o processo
de desverticalização, sendo a diferença restante proveniente da maior liquidez do grupo no período.

•

os encargos de dívidas aumentaram 27,3%, de R$166,9 milhões em 31 de dezembro de 2006 para
R$212,5 milhões em 31 de dezembro de 2007, representando 13,2% da receita líquida em 2007 (16,1%
em 2006), dos quais R$5,2 milhões (3,1%) são custos financeiros das coligadas que passaram a ser
controladas após o processo de desverticalização.

As outras receitas financeiras totalizavam R$31,0 milhões em 31 de dezembro de 2006, passando a outras
despesas financeiras em montante de R$ 62,9 milhões em 31 de dezembro de 2007, representando 3,9% da
receita líquida.. A redução ocorreu principalmente em virtude de (i) custos financeiros dos passivos regulatórios
das coligadas que passaram a ser subsidiárias após o processo de desverticalização.

94

Amortização de Ágio
A amortização de ágio aumentou em 85,5%, de R$24,4 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$45,2
milhões em 31 de dezembro de 2007, como resultado da incorporação de ágio no processo de desverticalização,
assim como relacionada ao aumento da receita líquida, conforme regulamentação da Aneel.
Receitas (Despesas) Não Operacionais
A receita não operacional aumentou de R$5,6 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$385,5 milhões em 31
de dezembro de 2007, justificado principalmente pela venda dos ativos de geração.
As despesas não operacionais até 31 de dezembro de 2006, totalizaram R$4,1 milhões para R$154,8 milhões em
31 de dezembro de 2007. Todas essas variações estão diretamente relacionadas à alienação dos ativos em
geração para Brascan e Petrobras.
Imposto de Renda e Contribuição Social
A Emissora registrou encargos de R$103,1 milhões referentes ao imposto de renda e contribuição social para 31
de dezembro de 2007, em comparação com R$36,4 milhões em 31 de dezembro de 2006, chegando a alíquotas
efetivas de 15,1% e 7,5%, respectivamente.
Participações Minoritárias
Em 31 de dezembro de 2007, a Emissora registrou encargos com participações minoritárias de R$16,2 milhões,
sendo que em 31 de dezembro de 2006 registrou encargos com participações minoritárias de R$57,8 milhões,
uma redução de 72,0% devido aos efeitos da reestruturação societária e do processo de desverticalização das
empresas do Grupo Energisa.
Lucro Líquido
Como resultado dos fatores discutidos acima, a Emissora registrou um lucro líquido de R$327,8 milhões em 31
de dezembro de 2007, representando 20,4% da receita líquida em comparação com R$79,5 milhões em 31 de
dezembro de 2006 (7,7% da receita líquida), representando um aumento de 312,2%.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NAS CONTAS PATRIMONIAIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2007 COMPARADO COM 31 DE
DEZEMBRO DE 2006.
Ativo
Disponibilidades e Capital Restrito: As disponibilidades, aplicações financeiras e recursos vinculados
totalizavam R$ 608,4 milhões, em 31 de dezembro de 2007, representando 18,8% dos ativos totais naquela data,
com aumento de 402,1% em relação a 31 de dezembro de 2006.
Consumidores e concessionárias: O saldo de contas a receber totalizava R$377,0 milhões, em 31 de dezembro
de 2007, e representava 11,7% dos ativos totais, com incremento de 33,5% em relação a 31 de dezembro de
2006, decorrente, principalmente, da incorporação de ativos das coligadas que passaram a ser controladas no
processo de desverticalização no montante de R$138,8 milhões.
Títulos de créditos a receber: O saldo de títulos de créditos a receber totalizava R$143,1 milhões, em 31 de
dezembro de 2007, e representava 4,4% dos ativos totais, com aumento de 4,3% em relação a 31 de dezembro de
2006, dos quais R$12,6 milhões (9,2%) correspondem aos ativos das coligadas que passaram a ser controladas
no processo de desverticalização; e (ii) R$ 11,1 milhões (8,3%) de redução correspondentes a renegociação de
contas de energia elétrica em atraso firmadas através de termos de Confissão de Dívida e atualizadas com base
na variação do IGP-M mais juros de 1% a.m.
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Impostos a recuperar e créditos tributários: O saldo de impostos a recuperar totalizava R$115,5 milhões, em 31
de dezembro de 2007, e representava 3,6% dos ativos totais, com incremento de 29,1% em relação a 31 de
dezembro de 2006, dos quais R$27,95 milhões (31,1%) decorrem da incorporação de créditos fiscais de
coligadas que passaram a ser controladas no processo de desverticalização.
Já os créditos tributários totalizavam R$185,1 milhões em 31 de dezembro de 2007, e representavam 5,7% dos
ativos totais, com incremento de 52,4% em relação a 31 de dezembro de 2006, decorrente principalmente da (i)
incorporação de créditos tributários da ordem R$73,6 milhões (60,6%) de coligadas que passaram a ser
controladas no processo de desverticalização (ii) R$13,9 milhões (11,5%) de redução pelo aproveitamento de
créditos tributários no período. Estes créditos são oriundos de créditos de prejuízos fiscais e de base negativa de
Contribuição Social.
Despesas pagas antecipadamente: O saldo de despesas antecipadas totalizava R$65,1 milhões, em 31 de
dezembro de 2007, e representava 2,0% dos ativos totais, com redução de 26,1% em relação a 31 de dezembro
de 2006. Os ativos de coligadas que passaram a ser controladas no processo de desverticalização contribuíram
com aumento em R$27,2 milhões (30,9%). As contas de compensação da parcela A (CVA) contribuíram com
uma redução de R$19,3 milhões (20,9%) enquanto a amortização de custos financeiros diferidos em R$7,2
milhões (7,8%).
Depósitos e cauções vinculados: O saldo de depósitos vinculados às contingências totalizava R$94,7 milhões,
em 31 de dezembro de 2007, e representava 2,9% dos ativos totais, com aumento de 26,5% em relação a 31 de
dezembro de 2006, decorrente da aplicação da Deliberação CVM 489 pelos quais os depósitos judiciais
passaram a ser apresentados como valores retificadores dos seus respectivos saldos passivos das contingências.
Benefício Fiscal - ágio incorporado: O saldo de benefício fiscal totalizava R$129,1 milhões, em 31 de dezembro
de 2007, e representava 4,0% dos ativos totais, com aumento de 3,1% em relação a 31 de dezembro de 2006,
decorrente da consolidação da ágio de aquisição da CENF, com o Processo de Desverticalização.
Ativo Permanente: O saldo do ativo permanente totalizava R$1.498,8 milhões em 31 de dezembro de 2007, e
representava 46,4% dos ativos totais, com aumento de 17,2% em relação a 31 de dezembro de 2006.
Passivo
Empréstimos e financiamentos: A rubrica empréstimos e financiamentos apresenta saldo total de R$1.627,4
milhões em 31 de dezembro de 2007, representando 50,4% do passivo total, com aumento de 16,8% em relação
a 31 de dezembro de 2006 (saldo de R$1.392,9 milhões). Esse aumento pode ser explicado por R$252,6 milhões
(18,1%) representam obrigações de coligadas que passaram a ser controladas no processo de desverticalização.
Parcelamento de Impostos: Essa rubrica apresentava saldo em 31 de dezembro de 2006 de R$42,8 milhões
(circulante e longo prazo), representando 1,3% do passivo total, com redução de 1,8% para R$42,0 milhões em
31 de dezembro de 2007, em decorrência (i) da incorporação de R$14,4 milhões (33,6%) de parcelamentos de
coligadas que passaram a ser subsidiárias no processo de desverticalização e (ii) R$13,6 milhões (31,8%) de
redução pelo pagamento normal das parcelas (vide nota explicativa nº22 das informações anuais de 31 de
dezembro de 2007).
Provisões: Essa conta apresentava saldo de R$92,1 milhões em 31 de dezembro de 2006, representando 3,3% do
passivo total, com aumento de 21,2% em 31 de dezembro de 2007 seu saldo passou a R$111,6 milhões,
representando 3,5% do passivo total em decorrência da aplicação da Deliberação CVM 489 pelos quais os
depósitos judiciais passaram a ser apresentados como valores retificadores dos seus respectivos saldos passivos
das contingências (nota explicativa nº 25 das informações trimestrais de 31 de dezembro de 2007).
Dívidas com partes relacionadas: Em 31 de dezembro de 2006, essa rubrica apresentava saldo total de R$3,2
milhões. Em 31 de dezembro de 2007, não havia mais dívidas com partes relacionadas pois com a
desverticalização todos os saldos passaram a ser eliminados na consolidação (nota explicativa nº 9 das
informações trimestrais de 31 de dezembro de 2007).
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O saldo de circulante de R$726,4 milhões apresentou aumento de 25,5% em relação a 31 de dezembro de 2006,
passando a representar 22,5% do passivo total.
O saldo de exigível a longo prazo de R$1.801,3 milhões apresentou aumento de 41,2% em relação a 31 de
dezembro de 2006, passando a representar 55,8% do passivo total.
Patrimônio líquido
Capital social: O capital social da Emissora de R$394,5 milhões em 31 de dezembro de 2007, representa 12,2%
do passivo total, com redução de 47,8% em relação a 31 de dezembro de 2006, em decorrência de (i) R$468,1
milhões (61,9%) de redução de capital pela incorporação da Multipar S.A. em janeiro de 2007 e (ii) R$80,5
milhões de aumento de capital em fevereiro de 2007.
Reservas de Lucros: Esta conta apresenta saldo total de R$240,8 milhões em 31 de dezembro de 2007,
representando 7,5% do passivo total, um aumento de 135,0% em relação a 31 de dezembro de 2006.
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 COMPARADO AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2005
Resultados Operacionais
Receitas Operacionais Brutas
As receitas operacionais brutas da Emissora aumentaram em 18,4%, de R$1.371,7 milhões para o exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2005 para R$1.623,9 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006.
Vendas aos consumidores finais
As receitas da Emissora derivadas da distribuição de energia elétrica a consumidores finais aumentaram em
16,6%, de R$1.277,9 milhões em 2005 para R$1.490,0 milhões em 2006. O aumento deveu-se a (i) R$21,0
milhões (1,6%) pelo crescimento das vendas no mercado próprio, (ii) R$172,3 milhões (13,5%) decorrente do
reajuste das tarifas, e (iii) R$18,8 milhões (1,5%) são efeitos regulatórios representados pelo crescimento da
Receita de Revisão Tarifária Periódica.
Em 2006, a Emissora obteve receitas de R$607,1 milhões de consumidores residenciais, R$323,6 milhões de
consumidores comerciais, R$253,4 milhões de consumidores industriais e R$280,0 milhões de consumidores
rurais e outros. A tabela a seguir mostra as receitas recebidas por categoria de consumidor em 2006 e 2005.
Exercício Encerrado em 31 de dezembro de
2005
Variação
2006
(em milhões de Reais)
(em %)
607,1
517,2
17,4
253,4
244,1
3,8
323,6
268,5
20,5
49,1
41,6
18,0
230,9
191,3
20,7
38,3
30,9
23,9
39,7
32,7
21,4
23,1
18,9
22,2
56,4
49,4
14,2
73,6
59,3
24,1
1.262,7
15,9
1.464,1
11,7
15,5
(24,5)
2,2
10,4
(78,8)
4,8
395,8
23,8
106,5
63,9
66,7
14,4
8,3
15,6
1.371,7
18,4
1.623,9

Residenciais (1) ..................................................................
Industriais ..........................................................................
Comerciais .........................................................................
Rurais.................................................................................
Outros ................................................................................
Federais .........................................................................
Estaduais........................................................................
Municipais.....................................................................
Iluminação pública ........................................................
Serviço público..............................................................
Subtotal..........................................................................
Suprimento de energia elétrica
Vendas não faturadas (líquido)...........................................
Reajuste tarifário................................................................
Disp. Do sist. De Trans e dist.............................................
Outros serviços taxados......................................................
Total ..............................................................................
(1) Inclui subsídio concedido a consumidores residenciais de baixa renda.
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A tabela a seguir mostra o volume de energia elétrica fornecida por categoria de consumidor em 2006 e 2005.
Exercício Encerrado em 31 de dezembro de
2005
Variação
2006
(em GWh)
(em %)
1.486,7
1.401,9
6,0
1.025,8
1.145,2
(10,4)
788,7
738,6
6,8
272,8
259,2
5,2
805,9
5,7
852,1
4.426,1
4.350,8
1,7
316,0
(22,3)
245,4
7,2
(51,4)
3,5
4.674,0
4.675,0
-

Residenciais .......................................................................
Industriais ..........................................................................
Comerciais .........................................................................
Rurais.................................................................................
Outros ................................................................................
Subtotal..........................................................................
Suprimento de energia elétrica
Vendas não faturadas (líquido) .....................................
Total .............................................................................

A tarifa média consolidada da Emissora, conforme reajustada em 2006, era de R$330,79. Esta tarifa era
composta da seguinte forma:
Exercício Encerrado em 31 de dezembro de
2005
Variação
2006
(em R$/MWh)
(em %)
322,99
296,72
8,9
269,43
235,67
25,8
350,18
297,08
17,9]

Energipe.............................................................................
CELB .................................................................................
SAELPA ............................................................................

330,79

Tarifa Média

290,64

13,8

Vendas a distribuidoras
As receitas provenientes de vendas de energia elétrica a distribuidores no mercado à vista diminuíram 24,6%,
chegando a R$11,7 milhões em 2006, comparadas a R$15,5 milhões em 2005, principalmente devido ao menor
volume de sobras de energia elétrica contratada.
Taxas para a utilização de rede
Receitas provenientes de taxas pela utilização da rede de energia elétrica aumentaram 66,7%, atingindo R$106,5
milhões em 2006, em comparação a R$63,9 milhões em 2005. Este aumento deveu-se principalmente à migração
de quatro consumidores potencialmente livres para o mercado livre. Quando consumidores potencialmente livres
migram, a Emissora passa a cobrar deles taxas de utilização de rede pelo uso do sistema.
Deduções
As deduções aumentaram 23,9%, atingindo R$586,1 milhões em 2006, em comparação a R$473,0 milhões em
2005. Este aumento deveu-se a (i) em grande parte pelo crescimento de 18,4% das receitas operacionais brutas e
(ii) R$31,0 milhões de crescimento dos custos de CCC e CDE.
Custo da Energia Elétrica
O custo com energia elétrica aumentou 11,0%, atingindo R$472,5 milhões em 2006, representando 45,5% da
receita líquida, em comparação a R$425,8 milhões em 2005.
A energia elétrica comprada para revenda aumentou 13,2%, atingindo R$399,2 milhões em 2006, representando
38,5% da receita líquida, em comparação com R$352,7 milhões em 2005. Este aumento deveu-se principalmente
ao (i) aumento de R$19,3 milhões (5,5%) de energia elétrica para revenda pelas distribuidoras da Emissora, já
deduzido dos créditos de PIS/Cofins, e (ii) aumento de R$27,3 milhões (7,7%) relativo ao efeito líquido da
amortização e diferimento dos custos da Parcela “A” – CVA.
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As taxas de transmissão de energia elétrica aumentaram 0,3%, atingindo R$73,3 milhões em 2006,
representando 7,1% da receita líquida, em comparação com R$73,1 milhões em 2005, principalmente devido a i)
redução de R$3,5 milhões (4,8%) nos encargos de transmissão e conexão, já deduzidos dos créditos de
PIS/COFINS e (ii) acréscimo de R$3,7 milhões (5,1%) relativo ao efeito líquido da amortização e diferimento
dos custos da Parcela “A” – CVA. As taxas de utilização de rede são pagas por empresas distribuidoras de
energia elétrica, empresas geradoras de energia elétrica e consumidores livres pelo uso de sua rede básica, e são
reajustadas anualmente de acordo com os critérios estabelecidos pela ANEEL. Estas taxas são Custos da Parcela
A que a Emissora lançou como despesas pagas antecipadamente a serem repassadas aos consumidores por meio
do próximo Reajuste Tarifário Anual.
Custos Operacionais
Os custos operacionais aumentaram 31,5%, atingindo R$116,6 milhões em 2006, representando 11,2% da
receita líquida, em comparação com R$88,7 milhões em 2005. Os principais componentes deste aumento foram:
•

um aumento de 32,4% nas despesas com pessoal, de R$33,5 milhões em 2005 para R$44,4 milhões
em 2006, em virtude do incremento dessas despesas na Energipe no montante de R$5,1 milhões e
na SAELPA em R$5,3 milhões; e

•

reversão de provisão de despesas de contingências, no valor credor de R$1,2 milhões em 2006, em
comparação com as reversões de provisões para contingências registradas em 2005 de R$10,1
milhões credor, tendo em vista que o departamento jurídico da Emissora estimou que as provisões
de perda eram superiores ao valor de perdas prováveis.

Custos dos Serviços para Terceiros
Os custos dos serviços para terceiros reduziram 24,9%, de R$4,8 milhões em 2005 para R$3,6 milhões em 2006.
Esta redução reflete a queda da demanda de serviços contratados pelos consumidores da Emissora, em especial
decorrente do programa Luz para Todos, que oferece ligação gratuita aos consumidores situados em áreas
remotas.
Lucro Bruto
O lucro bruto aumentou 17,3%, atingindo R$445,0 milhões em 2006 representando 42,9% da receita líquida, em
comparação com R$379,4 milhões em 2005, devido aos fatores discutidos acima.
Despesas Operacionais
As despesas com vendas aumentaram 84,6%, de R$39,5 milhões em 2005 para R$72,9 milhões em 2006,
representando 7,0% da receita líquida, principalmente afetada por despesas extraordinárias relativas a provisões
para devedores duvidosos não recorrentes, no montante de R$19,4 milhões, contra R$20,3 milhões de reversões
de provisões dessa natureza no mesmo período de 2005.
As despesas gerais e administrativas aumentaram 10,6%, de R$59,6 milhões em 2005 para R$65,9 milhões em
2006, representando 6,4% da receita líquida, em virtude principalmente de serviços a terceiros que cresceu
R$4,1 milhões.
Resultado do Serviço
Em virtude dos fatores discutidos acima, o resultado de serviços aumentou 9,2%, de R$274,3 milhões em 2005
para R$299,5 milhões em 2006 representando 28,9% da receita líquida.
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Receita (Despesa) Financeira
Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de
2005
Variação
2006
(em milhões de Reais)
(em %)
8,7
6,1
42,6

Receita de aplicações financeiras ..........................
Variação monetária e encargos de pagamentos em atraso
da energia vendida ............................................
Encargos de dívidas ..............................................
Transferência para obras em curso........................
Outras receitas.......................................................
Total .................................................................

24,8

26,0

(4,7)

(166,9)
3,5
31,0
(98,9)

(174,3)
5,5
23,2
(113,5)

(4,2)
(36,4)
33,6
(12,8)

As despesas financeiras diminuíram 12,8%, atingindo R$98,9 milhões em 2006, representando 9,5% da receita
líquida, em comparação com R$113,5 milhões em 2005, devido principalmente aos seguintes fatores:

•

•

a receita proveniente de aplicações financeiras aumentou em 42,6%, de R$6,1 milhões em 2005 para
R$8,7 milhões em 2006, decorrente da melhoria do fluxo de caixa das empresas;

•

os encargos de dívidas diminuíram 4,2%, de R$174,3 milhões em 2005 para R$166,9 milhões em 2006,
refletindo as bem sucedidas emissões de Units Notes no mercado internacional, bem como a redução
dos spreads praticados e as taxas de juros; e
outras receitas aumentaram 33,7%, de R$23,2 milhões em 2005 para R$31,0 milhões em 2006, em
decorrência da diminuição dos custos com juros, multas e atualizações sobre tributos e Impostos pagos
em atraso.

Receitas (Despesas) Não Operacionais
As receitas não operacionais diminuíram 45,8%, de R$10,4 milhões em 2005 para R$5,6 milhões em 2006,
principalmente em virtude do resultado (ganhos) na venda de determinados ativos.
As despesas não operacionais aumentaram 562%, de R$0,6 milhões em 2005 para R$4,1 milhões em 2006,
principalmente em virtude resultado (perdas) na venda de determinados ativos.
Imposto de Renda e Contribuição Social
A Emissora registrou encargos de R$36,4 milhões referentes a imposto de renda e contribuição social para 2006,
representando 3,5% da receita líquida, um aumento de 82,2% em comparação com R$20,0 milhões em 2005,
chegando a alíquotas efetivas de 11,1% e 9,3%, respectivamente.
Participação da Administração nos Lucros
Os encargos de participação da administração nos lucros aumentaram para R$4,6 milhões em 2006, em
comparação com R$3,1 milhões em 2005, em virtude do aumento do resultado líquido da Emissora.
.
Participações Minoritárias
Encargos de participações minoritárias aumentaram 5,8%, de R$54,6 milhões em 2005 para R$57,8 milhões em
2006, representando 5,6% da receita líquida, principalmente em virtude do lucro líquido do exercício.
Lucro Líquido
Como resultado dos fatores discutidos acima, a Emissora registrou um lucro líquido de R$79,5 milhões em 2006,
representando 7,7% da receita líquida, em comparação com R$72,7 milhões em 2005, representando um
aumento de 9,4%.
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NAS CONTAS PATRIMONIAIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2006 COMPARADO COM 31 DE
DEZEMBRO DE 2005.
Ativo
Disponibilidades e Capital Restrito: As disponibilidades, aplicações financeiras e recursos vinculados totalizavam
R$121,2 milhões, em 31 de dezembro de 2006, representando 4,3% dos ativos totais naquela data, com incremento de
22,6% em relação a 31 de dezembro de 2005. Esta variação pode ser explicada pelo crescimento da Geração de Caixa
(EBITDA Ajustado), de R$315,7 milhões em 2005 para R$346,9 milhões em 2006.
Consumidores e concessionárias: O saldo de contas a receber de clientes totalizava R$282,5 milhões, em 31 de
dezembro de 2006, e representava 10,0% dos ativos totais, com incremento de 15,8% em relação a 31 de
dezembro de 2005.
Títulos de créditos a receber: O saldo de títulos de créditos a receber totalizava R$137,3 milhões, em 31 de
dezembro de 2006, e representava 4,9% dos ativos totais, com aumento de 11,2% em relação a 31 de dezembro
de 2005, correspondentes à renegociação de contas de energia elétrica em atraso e firmadas por meio de Termos
de Confissão de Dívida e atualizadas com base na variação do IGP-M mais juros de 1% a.m.
Impostos a recuperar e Créditos tributários: O saldo de impostos a recuperar totalizava R$89,5 milhões, em 31
de dezembro de 2006, e representava 3,2% dos ativos totais, com incremento de 35,1% em relação a 31 de
dezembro de 2005. Os créditos de ICMS contribuíram com R$8,8 milhões (13,3%) para o crescimento global,
enquanto os créditos de PIS/COFINS contribuíram com R$6,9 milhões (10,4%) e os créditos com imposto de
renda e contribuição social com R$10,9 milhões (11,3%).
Já os créditos tributários totalizavam R$121,4 milhões, em 31 de dezembro de 2006, e representavam 4,3% dos
ativos totais, uma redução de 6,9% em relação a 31 de dezembro de 2005. Estes créditos são oriundos de créditos
de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social.
Despesas pagas antecipadamente: O saldo de despesas antecipadas totalizava R$88,1 milhões, em 31 de
dezembro de 2006, e representava 3,1% dos ativos totais, uma redução de 1,4% em relação a 31 de dezembro de
2005. Ainda que o diferimento de encargos financeiros tenha apresentado um crescimento de R$15,4 milhões
por conta das captações efetuadas no exercício assim como o diferimento de outras despesas (R$4,8 milhões), as
contas de compensação da parcela A (CVA) contribuíram para uma redução de R$27,7 milhões enquanto a
compensação dos efeitos regulatórios da parcela de PIS/COFINS contribuiu com R$7,4 milhões.
Depósitos e cauções vinculados: O saldo de depósitos vinculados a contingências totalizava R$86,3 milhões, em
31 de dezembro de 2006, e representava 3,1% dos ativos totais, com incremento de 243,4% em relação a 31 de
dezembro de 2005. Este acréscimo é relativo ao depósito de R$63,8 milhões feito pela SAELPA para fins de
garantir execução de Reclamação Trabalhista sendo o objeto da ação o pagamento adicional de produtividade em
trâmite junto ao TRT da 13ª região, tendo como reclamante o Sindicato dos Eletricitários da Paraíba.
Ativo Permanente: O saldo do ativo permanente totalizava R$1.279,2 milhões em 31 de dezembro de 2006, e
representava 45,2% dos ativos totais, com redução de 8,7% em relação a 31 de dezembro de 2005. Em 2006
houve realocação entre imobilizado e intangível em virtude de alteração nos critérios de contabilização.
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Passivo
Empréstimos e financiamentos: A rubrica empréstimos e financiamentos apresentava saldo total de R$977,3
milhões (curto e longo prazo) em 31 de dezembro de 2006, representando 34,5% do passivo total, com aumento
de 9,9% em relação a 31 de dezembro de 2005 (saldo de R$889,1 milhões). Essa variação pode ser explicada em
parte pela emissão das Notes Units Energipe & Saelpa, no valor de US$250 milhões, com juros 10,5% ao ano,
utilizados no pré-pagamento de dívidas mais curtas e onerosas. Com esta emissão, 58,4% do saldo de
empréstimos e financiamentos estão em moeda estrangeira, protegido das variações cambiais, através de
instrumento de hedge.
Fornecedores: Essa rubrica apresentava saldo em 31 de dezembro de 2006 de R$110,8 milhões (circulante e
longo prazo), representando 3,9% do passivo total, com redução de 15,9% para R$131,8 milhões em 31 de
dezembro de 2005, em grande parte decorrência do repasse de R$ 12,1 milhões aos geradores pela energia.
Parcelamento de Impostos: Em 31 de dezembro de 2006 essa rubrica apresentava saldo de R$42,8 milhões
(circulante e longo prazo), representando 1,5% do passivo total, com redução de 21,1% para R$54,2 milhões em
31 de dezembro de 2005, em decorrência da amortização normal dos parcelamentos.
Dividendos a Pagar: Essa conta totalizava em 31 de dezembro de 2005 de R$16,5 milhões, em 31 de dezembro
de 2006 apresentou aumento de 161,5% para R$43,2 milhões, em decorrência das melhores condições de fluxo
de caixa evidenciadas em 2006 .
Provisões: Essa rubrica apresentava saldo em 31 de dezembro de 2005 de R$104,8 milhões, representando 4,2%
do passivo total, com redução de 12,1% para 31 de dezembro de 2006, de R$12,7 milhões, em decorrência de
ajustes normais nas provisões durante o ano (nota explicativa nº 27 das informações trimestrais de 31 de
dezembro de 2006).
Dívidas com partes relacionadas: Em 31 de dezembro de 2005, essa rubrica apresentava saldo total de R$143,4
milhões, representando 5,8% do passivo total. Com a diminuição de 97,7%, decorrente da capitalização do
AFAC de R$132,7 milhões da Energia do Brasil Participações Ltda., seu saldo totalizou R$3,2 milhões,
passando a representar 0,1% do passivo total (nota explicativa nº 10 das demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2006).
O saldo de circulante de R$579,0 milhões apresentou redução de 14,1% em relação a 31 de dezembro de 2005,
decorrente principalmente da migração de R$225,4 milhões de empréstimos e financiamentos do circulante para
longo prazo, passando o passivo circulante representar 20,5% do passivo total.
O saldo de exigível a longo prazo de R$1.275,5 milhões apresentou aumento de 58,6% em relação a 31 de
dezembro de 2005, decorrente principalmente do aumento de R$667,3 milhões em empréstimos e financiamento.
Este impacto foi reduzido pela diminuição no saldo de parcelamento de impostos em R$17,6 milhões. O exigível
a longo prazo passou a representar 45,1% do passivo total.
Patrimônio Líquido
Capital social: O capital social da Emissora de R$755,9 milhões em 31 de dezembro de 2006, representava
26,7% do passivo total, sem alteração em relação a 31 de dezembro de 2005.
Reservas de lucros: Esta conta apresentava saldo total de R$102,5 milhões em 31 de dezembro de 2006,
representando 3,6% do passivo total.
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INVESTIMENTOS EM CAPITAL
Os principais investimentos da Emissora em capital nos últimos anos foram efetuados para a manutenção,
aprimoramento e expansão das redes de distribuição da Energipe, da CFLCL, da CENF, da SAELPA e da
CELB, para a implementação de programas de segurança e manutenção, novas ligações de clientes (notadamente
através do Programa Luz Para Todos) e compras de tecnologia para continuar a aprimorar o serviço ao cliente.
As tabelas a seguir demonstram os investimentos da Emissora em capital durante os exercícios encerrados em 31
de dezembro de 2007, 2006 e 2005.
2007
CFLCL.............................................................................
CENF ...............................................................................
Energipe...........................................................................
SAELPA ..........................................................................
CELB ...............................................................................
Demais coligadas
TOTAL ............................................................................

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2006
2005
(em milhões de Reais)
27,5
45,4
7,9
6,1
57,1
86,5
116,8
101,1
7,6
9,2
1,3
16,2
248,0
234,7

32,3
5,0
62,1
75,0
9,6
16,0
200,0

Atualmente, a Emissora planeja investimentos adicionais de capital de R$365,4 milhões e de R$275,1 milhões,
respectivamente, em 2008 e 2009. No entanto, R$104,7 milhões destes valores agregados serão subsidiados a
fundo perdido, através de recursos estaduais e federais brasileiros, reduzindo os gastos com recursos próprios.
Uma parcela significativa dos investimentos da Emissora em capital, R$144,0 milhões e R$91,7 milhões em
2006 e 2007, respectivamente, foi utilizada para atender às obrigações da Emissora estabelecido pelo programa
Luz para Todos. Informações adicionais sobre o programa Luz para Todos podem ser encontradas na nota 7 as
demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora para os exercícios encerrados em 31 de dezembro
de 2005, 2006 e 2007.
Não há qualquer desinvestimento de capital em andamento, exceto a alienação da Teleserv como informado nas
páginas 13 e 129.
LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL
As necessidades de capital são basicamente para:
•

continuar aperfeiçoando o sistema de distribuição da Emissora e de suas controladas;

•

cumprir com o serviço das dívidas; e

•

pagar dividendos.

A Emissora acredita que tem geração de caixa operacional suficiente para o serviço de sua dívida nos curto e
médio prazos.
Capacidade de Pagamento
O fluxo de caixa constante de operações da Emissora e a sua capacidade financeira a permite ter acesso a fontes
de financiamento em termos e condições favoráveis para implementar a estratégia de crescimento de seus
negócios. Como resultado de eficiência operacional, o EBITDA ajustado da Emissora foi de R$644,2 milhões no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, de R$434,0 milhões no exercíco findo em 31 de dezembro de
2006, de R$403,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2005 e de R$284,3 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2004. Em 31 de dezembro de 2007, o endividamento financeiro líquido da
Emissora chegou a R$1.019,0 milhões, equivalente a 1,61 vezes o EBITDA ajustado. Com o pré-pagamento das
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dívidas descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na página 68 do Prospecto, a Emissora apresentará para os
próximos cinco anos amortizações anuais de dívidas em montante inferior a R$280,0 milhões, frente à geração
anual de caixa de R$644,2 milhões.

Endividamento
Em 31 de dezembro de 2007, a Emissora tinha um endividamento (empréstimos e debêntures) de R$1.627,4
milhões, não incluindo o passivo atuarial reconhecido no balanço da Emissora sob seus planos de pensão de
R$82,8 milhões (R$65,8 milhões em 31 de dezembro de 2006), o que significa um aumento de 25,8%.
O quadro a seguir apresenta a programação de quitação do endividamento de longo prazo da Emissora, incluindo
Debêntures:

2009 ...........................................................................
2010 ...........................................................................
2011 ...........................................................................
2012 ...........................................................................
2013 ...........................................................................
Após 2013..................................................................
Dívida total ................................................................

Obrigações de Dívida em
31 de dezembro de 2007
(em milhares de Reais)
63.381
167.924
156.526
186.518
475.209
302.407
1.351.965

Em 31 de dezembro de 2007, o total da dívida da Emissora devida ao BNDES era de R$8,3 milhões,
preponderantemente em empréstimos relativos à Ativo Regulatório. Desse total, nada remanesceu dos
empréstimos do BNDES para a privatização, com os quais a Emissora adquiriu as participações de suas
controladas.
Enquanto a Emissora espera poder quitar o principal e os juros de seu endividamento de curto prazo com fundos
gerados internamente, a Emissora poderá precisar de financiamento adicional para quitar uma parcela de seu
endividamento de longo prazo quando este vencer.
Outras Obrigações Contratuais
A tabela a seguir demonstra os compromissos comerciais da Emissora em 31 de dezembro de 2007.
Pagamentos Devidos por Período
Menos de
1 ano
Empréstimos e financiamentos.................................................
Obrigações de arrendamento (financiamento) de capital..........
Obrigações de compra(1) ...........................................................
Contribuições a planos de pensão.............................................
Quitação de tributos .................................................................
Total (excluindo compra de energia elétrica).......................
(1)

275.456
7.875
788.605
12.230
13.102
461.937

Mais de 3 anos
1–3 anos
(em milhares de Reais)
387.831
964.134
2.913.587
Até 204136.690
22.114
17.548
11.391
444.791
997.639

Total
1627.421.
7.875
71.034
42.041
1.904.367

Estimativa das obrigações da Emissora de compra de eletricidade baseada nos contratos atuais da Emissora, apresentado somente até os próximos 3 anos,
visto as controladas da Emissora ter contratos de fornecimento de energia elétrica até 2041.

Securitização
FIDC I
Em 13 de julho de 2005, a CFLCL, CENF, Energipe, SAELPA e CELB estabeleceram um programa de
securitização de recebíveis, pelo qual securitizaram R$210 milhões de seus recebíveis (R$50,0 milhões da
CFLCL, R$10,0 milhões da CENF, R$65,0 milhões da Energipe, R$70,0 milhões da SAELPA e R$15,0
milhões da CELB) de consumidores de baixa voltagem, ou consumidores do Grupo B, o que representa

104

uma redução de R$7,8 milhões de receita por mês até o final do programa. Os recebíveis securitizados
foram então cedidos a um FIDC criado para esta finalidade, administrado e controlado pela INTRAG
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, e não estarão à disposição da Emissora para o
cumprimento das outras obrigações financeiras.
Nos termos do contrato de cessão dos recebíveis ao FIDC I, a Emissora poderá ser obrigada a (i) antecipar
a entrega de recebíveis ao FIDC, a uma taxa 2,5 vezes maior do que a atual, se as controladas que cederam
os recebíveis não cumprirem determinadas obrigações, incluindo determinados índices financeiros; (ii)
trocar recebíveis vencidos devidos pelo FIDC por novos recebíveis; e (iii) restituir ao FIDC parte do preço
pago pelos recebíveis das companhias, se o contrato de cessão for rescindido no todo ou em parte. Além
disso, a CFLCL, a CENF, a Energipe, a SAELPA e a CELB efetuaram cessão de seus direitos de receber
indenização do poder concedente em caso do término antecipado de suas concessões em garantia de
obrigações assumidas no âmbito do FIDC, na medida em que tais direitos de receber indenização não
estejam onerados em favor de outros credores.
A tabela a seguir demonstra a posição do FIDC I em 31 de dezembro de 2007, dividido por distribuidora:
Posição em 31 de dezembro de 2007
Saldo
( em milhões de Reais)
Vencimento
CELB ........................................................................................................
SAELPA ...................................................................................................
ENERGIPE ...............................................................................................
CFLCL......................................................................................................
CENF ........................................................................................................

4,4
20,6
19,1
14,8
3,0

01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008

FIDC II
Em 17 de outubro de 2007, a Energipe, SAELPA, CELB, CENF e CFLCL estabeleceram um programa de
securitização de recebíveis, pelo qual securitizaram R$150 milhões de seus recebíveis (R$40 milhões da
Energipe, R$20 milhões da SAELPA, R$20 milhões da CELB, R$20 milhões da CENF e R$50 milhões da
CFLCL) de consumidores de baixa voltagem, ou consumidores do Grupo B, o que representa uma redução de
R$1,4 milhões de receita por mês durante o período de carência (24 meses) e redução de R$4,9 milhões de
receita por mês durante o período de amortização (36 meses). Os recebíveis securitizados foram então cedidos a
um FIDC criado para esta finalidade, administrado e controlado pela INTRAG Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda, e não estarão à disposição da Emissora para o cumprimento das outras obrigações
financeiras.
Nos termos do contrato de cessão dos recebíveis ao FIDC II, a Emissora poderá ser obrigada a (i) antecipar a
entrega de recebíveis ao FIDC II, a uma taxa 2,5 vezes maior do que a atual, se as controladas que cederam os
recebíveis não cumprirem determinadas obrigações, incluindo determinados índices financeiros; (ii) trocar
recebíveis vencidos devidos pelo FIDC II por novos recebíveis; e (iii) restituir ao FIDC II parte do preço pago
pelos recebíveis das companhias, se o contrato de cessão for rescindido no todo ou em parte. Além disso, a
Energipe, a SAELPA, a CFLCL, a CENF e a CELB efetuaram cessão de seus direitos de receber indenização do
poder concedente em caso do término antecipado de suas concessões em garantia de obrigações assumidas no
âmbito do FIDC II, na medida em que tais direitos de receber indenização não estejam onerados em favor de
outros credores.

RISCO DE MERCADO
Risco de Taxa de Câmbio da Emissora
A Emissora está exposta a riscos de taxa de câmbio relativos ao Dólar, uma vez que uma parcela de seu
endividamento e determinadas outras obrigações são denominadas em Dólares. Em 31 de dezembro de 2007,
aproximadamente 28,0%, ou R$456,4 milhões (incluindo juros acumulados) de seu endividamento era
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denominado em Dólares, protegidos de variação cambial através de operações de derivativos. A Emissora adota
uma política de proteger as suas dívidas em Dólares por operações de hedge. Para maiores informações, vide
nota 30 nas Demonstrações Financeiras da Emissora para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2005 e
2006 e a nota 31 na Demonstração Financeira da Emissora para o exercício encerrado em 31 de dezembro de
2007. A Emissora monitora o risco do Dólar diariamente.
Risco de Taxa de Juros da Emissora
As receitas e despesas da Emissora são afetadas por mudanças nas taxas de juros em virtude do impacto que
estas mudanças provocam nas despesas de juros de instrumentos de dívida de taxa variável, contratos de compra
a taxa variável e em receitas de juros geradas por saldos de caixa e investimentos da Emissora.
Em 31 de dezembro de 2007, o endividamento bancário e de mercado de capitais da Emissora era de R$1.627,4
milhões, dois quais 61,1% eram indexados a taxas flutuantes de juros. A Emissora também tinha investimentos
financeiros às mesmas taxas de juros, no valor de R$150,6 milhões. Para maiores informações, vide nota 20 às
demonstrações financeiras da Emissora para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006 e nota
21 à demonstração financeira da Emissora para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007.
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O SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL
Geral
O setor elétrico brasileiro abrange os negócios de geração, distribuição, transmissão e comercialização de
energia elétrica. O sistema elétrico brasileiro é composto por um sistema interligado nacional, constituído por
quatro subsistemas elétricos, e por vários sistemas individuais menores na região norte. Esses quatro subsistemas elétricos (os quais representam, juntos, 98,0% da capacidade energética do Brasil) estão interligados
por uma rede de linhas de transmissão de alta tensão.
A Eletrobrás, sociedade de economia mista controlada pelo Governo Federal, detém juntamente com suas
controladas, 61,0% da capacidade instalada no Brasil, e mais de 60% da transmissão de energia acima de 230
kV. Além disso, alguns estados brasileiros controlam empresas geradoras, distribuidoras ou de transmissão de
energia elétrica, incluindo, mas não se limitando à Companhia Energética de São Paulo (CESP), Companhia
Paranaense de Energia Elétrica (COPEL) e Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).
O consumo de energia no Brasil registrou no ano de 2007 um total de 376.904 GWh, valor 5,4% superior ao ano
de 2006, que foi de 357.529 GWh (de acordo com dados da Empresa de Pesquisa Energética – EPE). Para os
próximos anos, espera-se que o crescimento no consumo de energia permaneça correlacionado com o
desempenho econômico do País. A capacidade instalada no país em 2006 e 2007 foi de 87,9 GW e 95,9 GW,
respectivamente, com crescimento anual de 7,1%.
Em dezembro de 2007 as empresas privadas possuem aproximadamente 30,0%, 29,0% e 63,0% do mercado de
geração, transmissão (Rede Básica), e distribuição, respectivamente, em termos de capacidade total, de acordo
com dados da ANEEL.
Fundamentos Históricos
A Constituição brasileira prevê que a exploração dos serviços e instalações de energia elétrica pode ser realizada
diretamente pelo Governo Federal ou indiretamente por meio da outorga de concessões, permissões ou
autorizações. Historicamente, o setor elétrico brasileiro foi explorado principalmente por concessionárias de
geração, transmissão e distribuição controladas pelo Governo Federal. Nos últimos anos, o Governo Federal
adotou diversas medidas para reformular o setor elétrico. Em geral, essas medidas visaram aumentar o
investimento privado e eliminar restrições aos investimentos estrangeiros, elevando, dessa forma, a concorrência
no setor elétrico.
Em particular, o Governo Federal adotou as seguintes medidas:
•

Em 1995, por meio de uma emenda constitucional, foi autorizado o investimento estrangeiro em
geração de energia elétrica. Anteriormente a essa emenda, praticamente todas as concessões de geração
eram detidas pelos Governos Federal ou Estadual.

•

Em 1995, o Governo Federal promulgou a Lei de Concessões e a Lei de Concessões de Serviços de
Energia Elétrica que, em conjunto (1) exigiram que todas as concessões para prestação de serviços
relacionados a energia elétrica fossem outorgadas por meio de processos licitatórios, (2) gradualmente
permitiram que certos consumidores de energia elétrica que apresentassem demanda significativa,
denominados consumidores livres, adquirissem energia elétrica diretamente de fornecedores
concessionários, permissionários ou autorizados, (3) trataram da criação dos Produtores Independentes
de Energia Elétrica, que, por meio de concessão, permissão ou autorização, podem gerar e vender, por
sua conta e risco, a totalidade ou parte de sua energia elétrica a consumidores livres, distribuidoras e
comercializadores, entre outros, (4) concederam aos consumidores livres e fornecedores de energia
elétrica livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão e (5) eliminaram a necessidade, por parte
das concessionárias, de obter concessão, por meio de licitações, para construção e operação de usinas
hidrelétricas com capacidade de 1 MW a 30 MW, as chamadas PCHs.
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•

A partir de 1995, uma parcela das participações representativas do bloco de controle de geradoras e
distribuidoras detidas pela Eletrobrás e por vários estados foi vendida a investidores privados. Ao
mesmo tempo, alguns governos estaduais também venderam suas participações em importantes
distribuidoras.

Em 1998, o Governo Federal promulgou a Lei do Setor Elétrico, destinada a reformar a estrutura básica do setor
elétrico. A Lei do Setor Elétrico dispôs sobre as seguintes matérias:
•

criação de um órgão auto-regulador responsável pela operação do mercado atacadista de
energia elétrica e pela determinação dos preços de curto prazo, o MAE (atual CCEE), que
substituiu o sistema anterior de preços de geração e contratos de fornecimento regulados;

•

exigência de que as distribuidoras e geradoras firmassem os Contratos Iniciais, via de regra
compromissos de take-or-pay, com preços e quantidades determinados pela ANEEL e previsão
de decréscimo das quantidades contratadas em 25,0% ao ano, de 2002 a 2005, com o intuito de
possibilitar a transição ao mercado de livre negociação;

•

criação do ONS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela
administração operacional das atividades de geração e transmissão do Sistema Interligado; e

•

estabelecimento de processos licitatórios para outorga de concessões para construção e
operação de usinas e instalações de transmissão de energia elétrica.

Em 2001, o país enfrentou uma grave crise energética que perdurou até o final do primeiro bimestre de 2002.
Em conseqüência, o Governo Federal implementou medidas que incluíram:
•

a instituição do Programa de Racionamento nas regiões mais afetadas pela escassez de energia
elétrica, a saber, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil; e

•

a criação da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE, que aprovou uma série de
medidas de emergência prevendo metas de redução do consumo de energia elétrica para
consumidores residenciais, comerciais e industriais situados nas regiões afetadas pelo
racionamento, por meio da introdução de regimes tarifários especiais que incentivavam a
redução do consumo de energia elétrica.

Em março de 2002, a GCE suspendeu as medidas emergenciais e o Programa de Racionamento, em razão do
aumento da oferta (devido à elevação significativa dos níveis dos reservatórios) e da redução da demanda. Em
29 de abril de 2002, o Governo Federal promulgou o Acordo Geral do Setor Elétrico, um acerto firmado entre
geradoras e distribuidoras com o objetivo de definir regras para compensação das perdas financeiras geradas
pelo Programa de Racionamento. O acordo, fechado em dezembro de 2001, prevê financiamento de até R$7,5
bilhões do BNDES às empresas e o pagamento de uma RTE de 2,9% pelos consumidores rurais e residenciais,
com exceção dos Consumidores de Baixa Renda, e de 7,9% pelos consumidores de outras classes, a título de
recomposição das perdas.
Em 15 de março de 2004, o Governo Federal promulgou a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, em um
esforço para reestruturar o setor elétrico, tendo por meta precípua proporcionar aos consumidores fornecimento
seguro de energia elétrica com modicidade tarifária. A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico foi regulamentada
por diversos decretos editados pelo Governo Federal em julho e agosto de 2004 e continua sujeita à
regulamentação adicional a ser editada no futuro. Para obter informações adicionais sobre a Lei do Novo Modelo
do Setor Elétrico, ver seção “Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico” , na página 112.
Ainda em 2004, os principais aspectos relativos à comercialização de energia elétrica foram regulamentados pelo
Decreto nº 5.163, de 30 de julho. A regulamentação por parte da ANEEL e do MME é emitida, específica e
periodicamente, de acordo com a ocorrência dos leilões de energia.
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Concessões
As empresas ou consórcios que desejam obter concessões para construir ou operar instalações para geração,
transmissão ou distribuição de energia no Brasil devem participar, conforme aplicável, de processos licitatórios
promovidos pelo MME por intermédio da ANEEL, as concessões dão o direito de gerar, transmitir ou distribuir
energia em determinada área de concessão por um período determinado. Esse período é normalmente 35 anos
para novas concessões de geração, e 30 anos para novas concessões de transmissão ou distribuição. As
concessões existentes poderão ser renovadas a critério do poder concedente.
A Lei de Concessões estabelece, entre outras coisas, as condições de fornecimento de serviços de energia, os
direitos dos consumidores, e as obrigações da concessionária. Os principais dispositivos da Lei de Concessões
estão resumidos como segue:
•

Serviço adequado. A concessionária deve prestar adequadamente serviço regular, contínuo, eficiente e
seguro.

•

Uso de terrenos. A concessionária poderá usar terrenos públicos ou solicitar que o poder concedente
desaproprie terrenos privados necessários em benefício da concessionária.
Em tal caso, a
concessionária deve indenizar os proprietários dos terrenos desapropriados.

•

Responsabilidade objetiva. A concessionária é objetivamente responsável pelos danos diretos e
indiretos resultantes da prestação inadequada dos serviços de distribuição de energia, tais como
interrupções abruptas no fornecimento e variações na voltagem.

•

Alterações no controle acionário. A concessionária deve requerer a prévia anuência do poder
concedente em relação a qualquer alteração direta ou indireta de controle acionário da concessionária.

•

Intervenção pelo poder concedente. O poder concedente poderá intervir na concessão a fim de garantir
o desempenho adequado dos serviços e o cumprimento integral das disposições contratuais e
regulatórias. Dentro de 30 dias da data do decreto autorizando a intervenção, o poder concedente deve
dar início a um processo administrativo em que a concessionária tem direito de contestar a intervenção.
Durante o processo administrativo, um interventor nomeado pelo poder concedente passa a ser
responsável por administrar a concessão. Caso o processo administrativo não seja concluído dentro de
180 dias da data do decreto, a intervenção cessa e a administração da concessão é devolvida à
concessionária. A administração da concessão é também devolvida à concessionária se o interventor
decidir não terminar a concessão.

•

Término antecipado da concessão. O término do contrato de concessão poderá ser antecipado por meio
de encampação ou caducidade. Encampação consiste no término prematuro de uma concessão por
razões relacionadas ao interesse público que devem ser expressamente declaradas por lei. A caducidade
deve ser declarada pelo poder concedente depois de a ANEEL ou o MME ter emitido um despacho
administrativo final dizendo que a concessionária, entre outras coisas, (1) deixou de prestar serviços
adequados ou de cumprir a legislação ou regulamentação aplicável, ou (2) não ter mais capacidade
técnica financeira ou econômica para fornecer serviços adequados. A concessionária pode contestar a
encampação ou caducidade em juízo. A concessionária tem direito à indenização por seus investimentos
em ativos reversíveis que não tenham sido integralmente amortizados ou depreciados, após dedução de
quaisquer multas e danos devidos pela concessionária.

•

Término por decurso do prazo. Quando a concessão expira, todos os ativos que são relacionados à
prestação dos serviços de energia são revertidos ao governo. Depois do término, a concessionária tem
direito de indenização por seus investimentos em ativos revertidos que não tenham sido integralmente
amortizados ou depreciados.

Para informações referentes aos contratos de concessão da Emissora e das demais controladas (SAELPA, CENF,
CELB e CFLCL), ver seção “Os Negócios da Emissora - Contratos de Concessão”, na página 161.
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Multas
A regulamentação da ANEEL prevê a imposição de sanções contra os agentes do setor e classifica as multas com base
na natureza e severidade da infração (inclusive advertências, multas, suspensão temporária do direito de participar de
processos de licitação para novas concessões, permissões ou autorizações e caducidade). Para cada infração, as multas
podem chegar a até dois por cento da receita (líquida de impostos) da concessionária no período anterior de 12 meses.
Algumas infrações que podem resultar em multas referem-se à falha das concessionárias em solicitar a prévia
aprovação da ANEEL nas hipóteses previstas em lei ou sua regulamentação, inclusive:
•

celebração de contratos entre partes relacionadas;

•

venda ou cessão de ativos relacionados a serviços prestados assim como a imposição de qualquer ônus
sobre esses ativos; e

•

alterações no controle societário.

Principais Autoridades
Ministério de Minas e Energia - MME
Após a aprovação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, o Governo Federal, atuando basicamente por meio
do MME, assumiu certas obrigações que estavam previamente sob a responsabilidade da ANEEL, destacando-se
a outorga de concessões e a emissão de instruções regulando o processo de licitação para concessões referentes
aos serviços públicos de energia.
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
O Setor de Energia Elétrica brasileiro está também regulado pela ANEEL. Depois da promulgação da Lei do
Novo Modelo do Setor Elétrico, a principal responsabilidade da ANEEL passou a ser de regular e supervisionar
o Setor de Energia Elétrica em linha com a política a ser ditada pelo MME. As atuais responsabilidades da
ANEEL incluem, entre outras:
•

administrar concessões para atividades de geração, transmissão e distribuição de energia, inclusive com
a aprovação de tarifas, conforme aplicável;

•

supervisionar a prestação de serviços pelas concessionárias e demais atividades integrantes do setor
elétrico e impor as multas aplicáveis;

•

promulgar normas para o setor elétrico;

•

implantar e regular a exploração de fontes de energia, inclusive o uso de energia hidrelétrica;

•

promover licitações para novas concessões;

•

resolver disputas administrativas entre os agentes do setor; e

•

definir os critérios e a metodologia para determinação de tarifas de transmissão.

Conselho Nacional de Política de Energia
Em agosto de 1997, o Conselho Nacional de Política Energética, ou CNPE, foi criado para assessorar o
Presidente da República no desenvolvimento da política nacional de energia. O CNPE é presidido pelo MME, e
a maioria de seus membros é formada por ministros do Governo Federal. O CNPE foi criado para otimizar o uso
dos recursos de energia do Brasil e para garantir o fornecimento de energia no País.
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ONS
Criado em 1998, o ONS é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos constituída por geradores,
transmissores, Distribuidores, consumidores livres e comercializadores. A Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico concedeu ao Governo Federal, por intermédio do Ministério das Minas e Energia, poder para indicar três
diretores para a Diretoria Executiva do ONS, inclusive o Diretor Geral. O papel básico do ONS é coordenar e
controlar as operações de geração e transmissão do Sistema Elétrico Interligado Nacional, sujeito à
regulamentação e supervisão da ANEEL.
Os objetivos e as principais responsabilidades do ONS incluem:
•

planejamento operacional para o setor de geração;

•

organização do uso do Sistema Elétrico Interligado Nacional e interligações internacionais;

•

garantir aos agentes do setor acesso à rede de transmissão de maneira não discriminatória;

•

assistência na expansão do sistema energético;

•

propor ao MME os planos e diretrizes para extensões da Rede; e

•

apresentação de regras para operação do sistema de transmissão para aprovação da ANEEL.

Mercado Atacadista de Energia (MAE) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
Originalmente uma entidade auto-regulada, o Mercado Atacadista de Energia (MAE), a partir de 2002, passou a
estar sujeito à autorização, supervisão e regulamentação da ANEEL, sendo responsável pela contabilização e
pela liquidação das diferenças no mercado de energia de curto-prazo entre seus agentes participantes.
Em 12 de agosto de 2004, o Governo editou um decreto estabelecendo a regulamentação aplicável à nova
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e, dessa forma, em 10 de novembro de 2004, o MAE
foi sucedido pela CCEE e suas atividades e ativos foram absorvidos por esse novo órgão de mercado.
Um dos principais papéis da CCEE é realizar leilões públicos no Ambiente de Contratação Regulada, tal como o
leilão realizado em 7 de dezembro de 2004. Além disso, a CCEE é responsável, entre outras coisas, por (1)
registrar o volume de todos os contratos de comercialização de energia no Ambiente de Contratação Regulada, e
dos contratos resultantes de contratações no Ambiente de Contratação Livre, e (2) contabilizar e liquidar as
transações de curto prazo.
A CCEE é constituída por agentes de geração, distribuição, comercialização e consumidores livres. Seu
Conselho de Administração é formado por quatro membros nomeados por esses agentes e um pelo MME, sendo
este último o Presidente do Conselho de Administração.
Empresa de Pesquisa Energética -EPE
Criada em agosto de 2004, a Empresa de Pesquisa Energética, ou EPE é responsável por conduzir pesquisas
estratégicas no Setor Elétrico, inclusive com relação à energia elétrica, petróleo, gás, carvão e fontes energéticas
renováveis. As pesquisas realizadas pela EPE serão usadas para subsidiar o MME em seu papel de elaborador de
programas para o Setor Elétrico.
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico autorizou a criação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, ou
CMSE, que atua sob a direção do MME. O CMSE é responsável pelo monitoramento das condições de fornecimento
do sistema e pela indicação das providências necessárias para a correção de problemas identificados.
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O Novo Modelo para o Setor Elétrico
Sumário
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico introduziu alterações relevantes na regulamentação do Setor Elétrico
visando (1) fornecer incentivos aos agentes privados e públicos para construir e manter capacidade de geração e
(2) garantir o fornecimento de energia no Brasil a tarifas reduzidas por meio de processos de leilões públicos de
energia elétrica. As principais características da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico incluem:
•

criação de dois ambientes paralelos para comercialização de energia, com (1) um para empresas de
distribuição, chamado Ambiente de Contratação Regulada; e (2) um outro mercado para consumidores
livres e empresas de comercialização de energia, em que será permitida a concorrência, denominado
Ambiente de Contratação Livre;

•

restrições a certas atividades de Distribuidoras, de forma a garantir que estejam voltadas apenas a seu
principal negócio, assegurando, assim, serviços mais eficientes e confiáveis a seus consumidores;

•

restrição ao self-dealing, para fornecer um incentivo para que Distribuidoras contratem energia a preços
mais baixos disponíveis no mercado, ao invés de comprar energia de partes relacionadas;

•

cumprimento dos contratos assinados antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a fim de
proporcionar estabilidade às transações realizadas antes de sua promulgação; e

•

proibição de as Distribuidoras venderem eletricidade aos consumidores livres a preços não regulados.

A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico excluiu a Eletrobrás e suas subsidiárias do Programa Nacional de
Desestatização - PND, criado pelo governo em 1990 visando promover o processo de privatização das empresas
estatais.
Contestações à Constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
O Novo Modelo do Setor Elétrico, instituído pela Medida Provisória nº 144 – posteriormente convertida pelo
Congresso Nacional na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004 (MP 144) – teve sua constitucionalidade
contestada perante o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de ações diretas de inconstitucionalidade,
ajuizadas em dezembro de 2003 (ADINs nº 3090 e 3100).
Os autores das ações alegavam invalidade da MP 144 em face do disposto no artigo 246 da Constituição
Federal, segundo o qual é proibida a adoção de medida provisória na regulamentação de dispositivo
constitucional cuja redação tenha sido “alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de
1995 até a promulgação desta emenda” (Emenda 32, de 11 de setembro de 2001). Segundo a tese da ação, a
MP 144 teria regulamentado o artigo 176 parágrafo 1º da Constituição Federal, alterado pela Emenda
Constitucional nº 6, de 15 de agosto de 1995.
Em 11 de outubro de 2006, o STF julgou em medida liminar, por 7 votos a 4, que a edição da MP 144 para reger
o setor elétrico não confrontava com o artigo 246 da Constituição Federal. O entendimento do STF foi que o
artigo 176, parágrafo 1º não foi substancialmente alterado quanto à possibilidade de concessões para exploração
e aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e que a emenda à Constituição realizada não tinha por
objetivo proibir o uso de medidas provisórias para regulamentar o setor elétrico.
Não obstante o julgamento da medida liminar considerar o novo modelo válido, não foi apreciado o mérito da
ação e uma decisão final sobre o tema depende do voto favorável da maioria dos ministros do STF, em sessão
cujo quorum mínimo seja de 8 ministros (neste caso, com maioria qualificada de 6 ministros). Não existe ainda
uma decisão sobre este mérito e, portanto, a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico continua em vigor.
Independentemente da decisão do STF, a Emissora acredita que certas disposições da Lei do Novo Modelo do
Setor Elétrico relacionadas à proibição da prática de atividades não atinentes à distribuição de energia elétrica
pelas distribuidoras, incluindo vendas de energia elétrica para consumidores livres, e a eliminação do direito à
auto-contratação, continuem em vigor.
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Se a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico for considerada inconstitucional pelo STF, o marco regulatório
introduzido pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico poderá perder a sua eficácia, gerando incertezas a
respeito de quando e como o Governo Federal introduzirá novas mudanças no setor elétrico.
Desverticalização do Setor Elétrico
A desverticalização do setor de energia elétrica é um processo aplicável às empresas que atuam de forma
verticalmente integrada, tendo como objeto a segregação das atividades de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica e vem sendo implementada no Brasil desde 1995. Basicamente, o processo de desverticalização
tem como objetivos: (1) evitar a existência de subsídios cruzados entre as atividades de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, isto é, evitar que as tarifas auferidas por uma das referidas atividades subsidiem
qualquer das demais; e (2) efetivar e estimular a competição no setor elétrico nos segmentos nos quais a
competição é possível (geração e comercialização), bem como aprimorar o sistema de regulação dos segmentos
nos quais há monopólio de rede (transmissão e distribuição).
A Lei do Novo Modelo de Setor Elétrico, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, determina que
as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica que
atuem no SIN, não poderão desenvolver atividades: (1) de geração; (2) de transmissão, (3) de venda de energia a
Consumidores Livres; (4) de participação em outras sociedades, direta ou indiretamente; ou (5) estranhas ao
objeto social, exceto nos casos previstos em lei e nos respectivos contratos de concessão. Tais restrições não se
aplicam: (i) ao fornecimento de energia a sistemas elétricos isolados; (ii) ao atendimento de seu próprio mercado
desde que inferior a 500GWh/ano; e (iii) na captação, aplicação ou empréstimo destinados à própria
distribuidora ou a sociedade do mesmo grupo econômico, mediante prévia anuência da ANEEL. As atividades
estranhas aos serviços públicos de distribuição de energia elétrica desenvolvidas por concessionárias de acordo
com os respectivos contratos de concessão deverão ser incluídas como fontes alternativas de receita da
concessionária e os rendimentos advindos de tais atividades serão considerados para a determinação dos valores
das tarifas aplicáveis, com vistas à modicidade tarifária dos serviços de energia elétrica.
Da mesma forma, as concessionárias e as autorizadas de geração que atuem no SIN não poderão ser coligadas ou
controladoras de sociedades que desenvolvam atividades de distribuição de energia elétrica no SIN.
O Grupo Energisa completou seu processo de desverticalização em fevereiro de 2007. Para informações sobre a
Desverticalização do Grupo Energisa vide seção “Desverticalização e Reestruturação”, nas páginas 170 a 174
deste Prospecto.
Coexistência de Dois Ambientes de Contratação de Energia
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, negócios de compra e venda de energia serão
realizados em dois mercados: (1) o Ambiente de Contratação Regulada, que inclui a contratação de energia
elétrica pelas empresas de distribuição por meio de leilões para o atendimento a todo o seu mercado e (2)
Ambiente de Contratação Livre, que inclui compras de energia por agentes não regulados, tais como
consumidores livres e comercializadores.
A energia gerada por: (1) projetos de geração de baixa capacidade localizados próximos a pontos de consumo
(tais como usinas de co-geração e pequenas centrais hidrelétricas); (2) usinas qualificadas de acordo com o
PROINFA; e (3) UHE Itaipu, não estarão sujeitos a processo de leilão para fornecimento de energia ao Ambiente
de Contratação Regulada. A energia gerada pela UHE Itaipu é comercializada pela Eletrobrás e os volumes que
devem ser comprados por cada concessionária de distribuição são estabelecidos por meio de quotas definidas
pela ANEEL. A tarifa pela qual a energia gerada pela UHE Itaipu é comercializada e denominada em Dólar e
estabelecida conforme tratado firmado entre Brasil e Paraguai. Como conseqüência, a tarifa da UHE Itaipu
aumenta ou diminui, em conformidade com a variação da taxa de Dólar/Real. Alterações no preço da energia
gerada pela UHE Itaipu estão, entretanto, sujeitas ao mecanismo de ressarcimento das variações dos custos da
Parcela A discutido abaixo no item “Tarifas de Distribuição”, nas páginas 76 a 79.
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Ambiente de Contratação Regulada
No Ambiente de Contratação Regulada, empresas de distribuição compram energia para consumidores cativos
por meio de leilões públicos regulados pela ANEEL, e operacionalizados pela CCEE. Compras de energia serão
feitas por meio de dois tipos de contratos: (1) Contratos de Quantidade de Energia; e (2) Contratos de
Disponibilidade de Energia.
De acordo com o Contrato de Quantidade de Energia, a geradora compromete-se a fornecer determinado volume
de energia e assume o risco de que esse fornecimento de energia seja afetado por condições hidrológicas e níveis
baixos dos reservatórios, entre outras condições, que poderiam interromper o fornecimento, hipótese na qual a
geradora é obrigada a comprar energia de outra fonte a fim de cumprir seu compromisso de fornecimento.
De acordo com o Contrato de Disponibilidade de Energia, a geradora compromete-se a disponibilizar um volume
específico de capacidade ao Ambiente de Contratação Regulada. Nesse caso, a receita da geradora está
garantida e possíveis riscos hidrológicos são imputados às Distribuidoras. Entretanto, eventuais custos adicionais
incorridos pelas Distribuidoras serão repassados aos consumidores. Juntos, os Contratos de Quantidade de
Energia e os Contratos de Disponibilidade de Energia constituem os CCEARs.
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a previsão de mercado de cada Distribuidora é o
principal fator na determinação do volume de energia a ser contratado pelo sistema. De acordo com o novo
modelo, as Distribuidoras são obrigadas a contratar 100% de suas necessidades projetadas de energia, e não mais
os 95% estabelecidos pelo modelo anterior. O não atendimento da totalidade dos seus mercados pode resultar em
multas para as Distribuidoras. Para maiores informações, vide seção “Fatores de Risco - Riscos Relativos À
Emissora, nas páginas 60 a 65.
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as empresas de distribuição terão o direito de repassar
aos seus consumidores os custos relacionados à energia que compram por meio de leilões.
Ambiente de Contratação Livre
No Ambiente de Contratação Livre, a energia elétrica é comercializada entre concessionárias de geração,
Produtores Independentes de Energia, auto-produtores, agentes de comercialização, importadores de energia e
consumidores livres.
Consumidores potencialmente livres são aqueles cuja demanda excede 3 MW, em tensão, igual ou superior a 69
kV ou em qualquer nível de tensão, se o fornecimento começou após 7 de julho de 1995. Além disso,
consumidores com demanda contratada igual ou superior a 500 kW poderão ser servidos por fornecedores, que
não sua empresa local de distribuição, contratando energia de fontes energéticas alternativas, tais como energia
eólica, biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas.
Uma vez que um consumidor tenha optado pelo Ambiente de Contratação Livre, este somente poderá retornar ao
ambiente regulado se notificar seu Distribuidor local com cinco anos de antecedência, ou em menor prazo a
critério do Distribuidor. Tal exigência prévia busca garantir que, se necessário, a construção de nova geração
eficiente em termos de custo possa ser finalizada a fim de atender o regresso de consumidores livres ao
Ambiente de Contratação Regulada. A fim de minimizar os efeitos de perdas resultantes de consumidores que
escolhem se tornar consumidores livres, as Distribuidoras podem reduzir o montante de energia contratado junto
às geradoras de acordo com o volume de energia que não irão mais distribuir aos consumidores livres. Geradoras
estatais podem vender energia a consumidores livres, mas diferentemente das geradoras privadas, são obrigadas
a fazê-lo por meio de um processo público, que garante transparência e acesso igual a todas as partes
interessadas.
Atualmente, clientes de alta tensão que compram energia de Distribuidores no Ambiente de Contratação
Regulada o fazem a preços subsidiados. Esse subsídio, conhecido por “subsídio cruzado”, começou a ser
gradualmente retirado a partir de julho de 2003 e será totalmente eliminado até o final de 2007.
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Atividades Restritas
Distribuidoras do Sistema Elétrico Interligado Nacional não podem (1) desenvolver atividades relacionadas a
geração e transmissão de energia (desverticalização), (2) vender energia a consumidores livres, (3) deter, direta
ou indiretamente, qualquer participação em qualquer outra empresa, ou (4) desenvolver atividades que não
estejam relacionadas às suas respectivas concessões, exceto aquelas permitidas por lei ou constantes do contrato
de concessão. A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico concedeu um período de transição de 18 meses a contar
de 16 de março 2004 para as empresas se ajustarem a essas regras, sendo que a ANEEL poderia prorrogar esse
prazo por outros 18 meses (uma única vez) na hipótese de as empresas não serem capazes de cumprir as
exigências dentro do período prescrito.
Eliminação do self-dealing
Uma vez que a compra de energia para consumidores cativos será realizada no Ambiente de Contratação
Regulada, a contratação entre partes relacionadas (self-dealing), por meio da qual as Distribuidoras podiam
atender até 30% de suas necessidades de energia por meio da energia adquirida de empresas afiliadas, não será
mais permitida, exceto no contexto dos contratos que foram devidamente aprovados pela ANEEL antes da
promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico.
Contratos Assinados Antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que contratos assinados por empresas de distribuição e
aprovados pela ANEEL antes da edição da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico não podem ser alterados em
seus prazos, preços ou volumes já contratados, com exceção dos contratos iniciais, conforme descrito abaixo.
Durante o período de transição (1998-2005) para o mercado de energia livre e competitivo estabelecido pela
legislação anterior, a compra e venda de energia entre concessionárias de geração e de distribuição deveria
ocorrer por meio dos contratos iniciais. O objetivo do período de transição era o de permitir a introdução gradual
da concorrência no setor e proteger os participantes do mercado contra a exposição aos preços do mercado de
curto prazo, potencialmente voláteis. Durante esse período, os contratos iniciais foram gradualmente reduzidos
em 25% ao ano, a partir de 2003, e até em 31 de dezembro de 2005.
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as empresas de geração podem comercializar sua
energia não contratada no Ambiente de Contratação Regulada ou no Ambiente de Contratação Livre. A partir do
final de 2005, quando os contratos iniciais venceram, toda a energia descontratada passou a ser negociada no
Ambiente de Contratação Regulada ou no Ambiente de Contratação Livre. Entretanto, a Lei do Novo Modelo do
Setor Elétrico permitiu que empresas públicas e privadas de geração, inclusive produtoras independentes de
energia, aditassem seus contratos iniciais em vigor em março de 2004, recontratando suprimento até 31 de
dezembro de 2004.
Compras de Energia de acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
Em 30 de julho de 2004, o governo editou regulamentação relativa à compra e venda de energia no Ambiente de
Contratação Regulada e no Ambiente de Contratação Livre, assim como a outorga de autorizações e concessões
para projetos de geração de energia. Essa regulamentação inclui regras referentes aos leilões, aos contratos de
comercialização de energia e ao método de repasse de custos aos consumidores finais.
A regulamentação determina que todos os agentes compradores de eletricidade devem contratar toda a demanda
de energia necessária para o atendimento de 100% de seus mercados ou cargas de acordo com as diretrizes do
novo modelo. Os agentes vendedores de energia devem fornecer suporte comprobatório (lastro) ligando a
energia a ser vendida às instalações de geração de energia existentes ou planejadas. Os agentes que não
cumprirem tais exigências estão sujeito a multas impostas pela ANEEL.
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A partir de 2005, todas as empresas de distribuição são obrigadas a notificar ao MME, até 1º de agosto de cada
ano, a respeito de sua demanda estimada de energia para cada um dos cinco anos subseqüentes. Além disso, as
empresas de distribuição são obrigadas a especificar a parte do montante que pretendem contratar para atender
seus consumidores potencialmente livres, assim como devem informar, em até sessenta dias antes da data
prevista para a realização de cada um dos leilões públicos, o montante que deseja contratar.
O MME estabelece o montante total de energia a ser comercializado no Ambiente de Contratação Regulada e a
lista das instalações de geração que terão permissão para participar dos leilões a cada ano.
A nova regulamentação determina que as empresas de distribuição de energia cumpram suas obrigações de
fornecimento de energia basicamente por meio de leilões públicos, em conformidade com os procedimentos
descritos em nos itens “O Leilão de 2004”, na página 116, e “Leilões Subseqüentes”, nas páginas 117 a 119
abaixo.
Além desses leilões, a empresa de distribuição pode comprar energia de (1) geração distribuída, empresas de
geração ligadas diretamente à rede da empresa de distribuição que não sejam hidrelétricas com capacidade maior
que 30 MW e algumas companhias geradoras térmicas; (2) projetos de geração de energia participantes da fase
inicial do PROINFA; e (3) Itaipu.
O Leilão de 2004
Em 7 de dezembro de 2004, a CCEE realizou o primeiro leilão de energia existente com base nas condições
estabelecidas pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico. As Distribuidoras confirmaram, até 2 de dezembro de
2004, suas declarações de necessidade de contratação, para os próximos cinco anos (inclusive a parcela relativa
aos consumidores potencialmente livres). Com base nessas declarações, o MME estabeleceu o montante total de
energia a ser comercializado no leilão de 2004. Em função da comprovação de lastro, foi estabelecida a relação
dos geradores que tiveram permissão para participar do leilão que vendeu energia com fornecimento a partir de
2005 por 8 anos.
O leilão foi realizado em duas fases, por meio de um sistema eletrônico. Na primeira fase, as negociações
ocorreram em rodadas múltiplas, em cada uma das quais os vendedores de energia ofereceram blocos de energia
a um preço específico (preço vigente) a serem entregues dentro de um prazo proposto. Os tamanhos dos blocos
de energia e seus respectivos prazos de entrega foram estabelecidos antecipadamente pelo MME. A primeira
fase cessou quando nenhuma oferta para vender foi feita em uma rodada e os preços vigentes foram iguais ou
inferiores aos preços de reserva (teto permitido pelo MME para a celebração dos contratos).
A segunda fase teve uma única rodada, em que os vendedores que fizeram ofertas válidas na primeira fase
puderam fazer novas ofertas para cada bloco de energia.
Depois da conclusão do leilão de 2004, as empresas de distribuição e as vendedoras celebraram os CCEARs
estabelecendo as condições, os preços e os montantes de energia contratados. As Distribuidoras também foram
obrigadas a apresentar garantias financeiras. De acordo com os termos do Contrato de Constituição de Garantia,
as compradoras disponibilizarão recebíveis em um montante igual a 110% do montante médio das últimas três
faturas do CCEAR.
O Leilão de 2005
No dia 02 de abril de 2005, a CCEE conduziu outro leilão de energia existente de acordo com as condições
estabelecidas pela Lei do Novo Modelo. Durante o leilão, um total de 92.919.600.000,00 MWh foi vendido,
correspondendo a 22% da demanda das distribuidoras, por um preço médio de R$83,13/MWh para contratos de
8 anos, começando em 2008. O produto 2009 foi excluído.
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Leilões

2º Leilão
Energia
Existente
(02.04.2005)
3º e 4º Leilão de
Energia
Existente
(10 e 11.10.05)

1º Leilão de
Energia Nova
(16.12.05)

Preço Médio
R$/MWh

Frustação
%

2008-2015

R$ 83,13

57,7%

2006-2008

R$ 62,95

0%

2009-2016

R$ 94,91

40,8%

2008-2022
(T15)

R$ 132,27

2008-2037
(H30)

R$ 106,95

2009-2023
(T15)

R$ 129,26

2009-2038
(H30)

R$ 113,89

2010-2024
(T15)

R$ 121,81

Produto

2010-2039
(T30)

Energia Comprada - MWmed
CFLCL

CELB

ENERGIPE

SAELPA

ENERGISA

1,27

2,54

9,74

14,39

27,94

3,55

34,92

2,96

41,43

1,17

27,94

41,5%

1,17

52,8%

2,36

1,42

8,04

8,98

27,94

-4,5%

4,18

3,14

12,55

19,87

27,94

R$ 114,83

Leilões Subseqüentes
A partir de 2005, todas as companhias geradoras, Distribuidoras, comercializadoras, geradores independentes e
consumidores livres devem encaminhar à ANEEL em 1 de agosto de cada ano, informações sobre a sobre a
demanda estimada ou geração estimada de energia, conforme o caso, para os 5 anos subseqüentes.
Os leilões de energia para novos projetos de geração serão realizados (1) cinco anos antes da data da entrega
inicial (mencionados como leilões “A-5”), e (2) três anos antes da data da entrega inicial (mencionados como
leilões “A-3”). Haverá também leilões de energia de empreendimentos existentes de geração de energia (1)
realizados um ano antes da data da entrega inicial (mencionados como leilões “A-1”) e (2) realizados no máximo
quatro meses antes da data da entrega (mencionados como “ajustes de mercado”). Os editais para os leilões
serão preparados pela ANEEL, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo MME.
Cada empresa de geração vencedora nos leilões assinará um contrato de compra de energia com cada empresa de
distribuição, na proporção da respectiva demanda estimada de energia das empresas de distribuição. A única
exceção a essas regras refere-se ao leilão de ajuste de mercado, em que os contratos serão entre empresas
vendedoras específicas e empresas de distribuição. O CCEAR de ambos os leilões A-5 e A-3 terá uma duração
entre 15 e 30 anos, e o CCEAR dos leilões A-1 terá uma duração entre 5 e 15 anos. Contratos resultantes dos
leilões de ajuste do mercado serão limitados a uma duração de dois anos.
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Após o Leilão de 2005, a Emissora participou de leilões de energia, tendo adquirido energia, conforme tabela
abaixo:

Leilões

Preço Médio
R$/MWh

Frustação
%

jul a set/06

R$ 29,12

0%

jul a dez/06

R$ 34,39

0%

2009-2023
(T15)

R$ 132,39

Produto

Energia Comprada - MWmed
CFLCL

CELB

ENERGIPE SAELPA

2,50

ENERGISA
2,50

2º Leilão de Ajuste
(01.06.06)

2º Leilão de
Energia Nova (A3)
(29.06.06)

R$ 126,77

3º Leilão de Ajuste
out a dez/06
(29.09.06)

R$ 73,96

2011-2025
(T15)

R$ 137,44

5º Leilão de
Energia Existente
(14.12.06)

Leilões
4º Leilão de
Energia Nova
(A-3) (26.07.07)
6º Leilão de
Ajuste
(27.09.07)

5º Leilão de
Energia Nova
(A-5) (16.10.07)
Leilão Energia
Nova - Sto
Antônio
(10.10.07)

1,50

1,21

12,14

3,24

16,59

1,91

19,08

5,09

26,07

-4,1%
2009-2038
(H30)

3º Leilão de
Energia Nova (A5)
(10.10.06)

1,50

0,0%

10,00

10,00

1,29

4,73

6,02

12,05

1,37

5,03

6,41

12,81

11,2%
2011-2040
(H30)

R$ 120,86

2007-2014

R$ 104,74

Produto

Preço Médio
R$/MWh

Frustação
%

2010-2024
(T15)

R$ 134,67

-

set-dez07

-

100%

jan-dez08

R$ 139,03

0%

2012-2026
(T15)

R$ 123,95

2012-2041
(H30)

R$ 128,36

2012-2041
(H30)

R$ 78,87

60,2%

0,48

0,24

0,72

Energia Comprada - MWmed
CFLCL

CELB

ENERGIPE

SAELPA

ENERGISA

0,68

0,41

2,31

2,58

5,97

0,00

0,00

3,00

3,50

0,5
2,27

2,27

9,84

17,40

31,78

1,02

1,02

4,40

7,79

14,23

2,05

2,05

8,88

15,71

28,69

-9,5%

0%

Para o ano de 2008, está prevista a realização de 1 leilão para contratação de energia de reserva e dois leilões
para contratação de energia proveniente de novos empreendimentos, com início de fornecimento em 2012 –
2014, respectivamente. A Emissora pretende participar dos referidos leilões.
Em decorrência da participação da Emissora nos leilões de energia promovidos no Ambiente Regulado, foram
celebrados, para cada compra de energia efetuada entre a Emissora e as geradoras participantes, CCEARs com
duração que varia entre 5 e 30 anos. Para os leilões de compra de energia provenientes de novos
empreendimentos, os CCEARs têm no mínimo quinze e no máximo trinta anos, contados do início do
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suprimento de energia. Com relação aos leilões de compra de energia proveniente de empreendimentos
existentes, os CCEARs têm no mínimo cinco e no máximo quinze anos de duração, contados a partir do ano
seguinte ao da realização de tais leilões. A única exceção é o leilão de ajuste, em que os contratos são específicos
entre vendedor e o comprador. A maior parte dos CCEARs firmados pela Emissora possuem, como instrumento
de garantia para o cumprimento das obrigações contraídas pela Emissora, um contrato de constituição de
garantia que tem como mecanismo fundamental o depósito de no mínimo 110% da média do valor dos
recebíveis dos últimos três meses da celebração do CCEAR em um conta corrente especial para este fim,
administrada por instituição financeira que atua como interveniente anuente em tal contrato de garantia.
Redução do Nível de Energia Contratada
O Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, que regula a comercialização de energia de acordo com a Lei do
Novo Modelo do Setor Elétrico, permite que empresas de distribuição reduzam seus CCEARs de energia
existente: (1) para compensar a saída de consumidores potencialmente livres do Ambiente de Contratação
Regulada, conforme declaração de necessidade de contratação encaminhada ao MME; (2) até 4% ao ano do
montante inicialmente contratado devido a desvios das projeções estimadas do mercado, a critério das empresas
de distribuição, começando dois anos após a demanda inicial de energia ter sido declarada; e (3) na hipótese de
aumentos nos montantes de energia adquirida nos termos dos contratos firmados antes de 17 de março de 2004.
As circunstâncias em que a redução do nível de energia contratada ocorrerá serão devidamente estabelecidas nos
CCEARs, e poderão ser exercidas a critério exclusivo da empresa de distribuição e em conformidade com as
disposições descritas acima e regulamentação da ANEEL.
Limitação de Repasse
As regras estabelecem também limites para repasse dos custos com a compra de energia aos consumidores
finais. O Valor de Referência Anual (VR), que corresponde à média ponderada dos preços da energia nos leilões
A-5 e A-3 calculado para todas as empresas de distribuição, cria um incentivo para empresas de distribuição
contratarem suas demandas esperadas de energia nos leilões A-5 que, acredita-se, terão preços inferiores aos dos
leilões A-3. O VR será aplicado nos primeiros três anos dos contratos de comercialização de energia proveniente
dos novos projetos de geração de energia. Do quarto ano em diante, os custos de aquisição da energia desses
projetos serão integralmente repassados. O decreto estabelece as seguintes restrições na capacidade de empresas
de distribuição de repassar os custos aos consumidores:
•

não repasse dos custos referentes aos volumes que excedam 103% da demanda real da concessionária
de distribuição;

•

repasse limitado dos custos para compras de energia feitas em um leilão “A-3”, se o volume da energia
adquirida exceder 2% da demanda verificada 2 anos antes (ou seja, em A-5”);

•

repasse limitado dos custos de aquisição de energia de novos projetos de geração de energia se o
volume recontratado por meio de CCEARs de instalações existentes de geração estiver abaixo do
“Limite Inferior de Contratação” definido pelo Decreto nº 5.163/04;

•

de 2006 a 2009, compras de energia das instalações existentes no leilão “A-1” estão limitadas a 1% da
demanda das empresas de distribuição. Se a energia adquirida no leilão “A-1” exceder este limite de
1%, o repasse de custos da parcela excedente aos consumidores finais está limitado a 70% do valor
médio de tais custos de aquisição de energia gerada pelas instalações existentes de geração. O MME
estabelecerá o preço máximo de aquisição para a energia gerada pelos projetos existentes; e

•

se as Distribuidoras não cumprirem a obrigação de contratarem integralmente suas demandas, o repasse
dos custos de energia adquirida no mercado de curto-prazo será equivalente ao menor valor entre o PLD
(Preço de Liquidação das Diferenças) e o VR.
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Índice para Repasse de Energia Fornecida pela UHE Itaipu
A ANEEL determina anualmente o Índice para Repasse de Energia Fornecida pela UHE Itaipu, em Dólar. Em
dezembro de 2005, o índice para o exercício de 2006 foi estabelecido em um montante igual a US$21,5311/kW e
em dezembro de 2006 o índice para o exercício de 2007 foi estabelecido em um montante igual a
US$23,7524/kW.
Limitações à Participação
Em 2000, a ANEEL estabeleceu novos limites à concentração de certos serviços e atividades no setor energético.
De acordo com esses limites, com exceção de empresas que participam do Programa Nacional de Desestatização
(que precisam apenas cumprir tais limites desde que sua reestruturação societária final seja consumada) nenhuma
empresa de energia poderá (1) deter mais de 20% do mercado de distribuição do Brasil, 25% do mercado de
distribuição das regiões Sul/Sudeste/Centro-Oeste ou 35% do mercado de distribuição das regiões
Norte/Nordeste, exceto na hipótese de um aumento na distribuição de energia excedendo as taxas de crescimento
nacionais ou regionais e (2) deter mais de 20% do mercado de comercialização final do sistema elétrico nacional,
20% do mercado de comercialização intermediária do sistema elétrico nacional, ou 25% da soma das
porcentagens de participação nas comercializações final e intermediária.
Tarifas pelo Uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão
A ANEEL homologa tarifas pelo uso e acesso aos sistemas de distribuição e de transmissão. As tarifas são (i)
tarifas de distribuição (TUSD), (ii) transmissão (TUST) ou ambas, compreendendo a Rede Básica e suas
instalações auxiliares. Além disso, as empresas de distribuição do sistema interligado no Sul e no SE/CO pagam
tarifas específicas pela transmissão de eletricidade gerada na UHE Itaipu. Nos últimos anos, o governo teve por
meta a melhoria do Sistema Interligado Nacional e, como resultado, algumas concessionárias de transmissão se
envolveram em programas de expansão significativos, que foram custeados por aumentos nas tarifas de
transmissão. O aumento nas tarifas de transmissão e demais encargos pagos pelas concessionárias de distribuição
é repassado aos seus respectivos clientes através dos reajustes anuais de suas tarifas. Abaixo se encontra um
resumo de cada tarifa ou encargo.
TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
A TUSD paga por concessionárias e consumidores livres pelo uso do sistema de distribuição ao qual estão
conectados, é revisada anualmente de acordo com a variação de seus componentes. Atualmente a TUSD é
composta por duas parcelas. Uma denominada “TUSD encargos” cobrada com base no consumo de energia, e
outra, a “TUSD fio” cobrada pela demanda contratada.
O Decreto nº 5.597 publicado em 29 de novembro de 2005 (“Decreto 5.597/2005”), concedeu aos consumidores
atendidos em tensão igual ou superior a 230 kV o acesso à Rede Básica mediante construção das instalações
necessárias para o acesso diretamente pelo próprio consumidor.
Em outras palavras, os consumidores livres foram autorizados a acessar diretamente a Rede Básica sem o
intermédio de empresas de transmissão e distribuição. De acordo com o Decreto 5.597/2005, o acesso exclusivo
pelo próprio consumidor será objeto de autorização a ser expedida pela ANEEL, conforme o caso. A autorização
da ANEEL apenas será concedida em casos de (i) ligação de nova unidade consumidora não conectada
anteriormente, desde que tecnicamente compatível com o nível de tensão igual ou superior a 230 kV e (ii)
alteração da forma de conexão de unidade consumidora já atendida em tensão inferior a 230 kV, em decorrência
de aumento de carga ou necessidade de melhoria de qualidade devidamente comprovada.
O pagamento da TUSD, bem como o de encargos e tributos como a recomposição tarifária extraordinária (RTE),
que também deixarão de ser pagos pelos consumidores livres, recairá agora exclusivamente sob os consumidores
cativos, que não têm a opção de se desvincular da rede.
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Além de permitir o acesso à Rede Básica por meio de investimento próprio, o Decreto 5.597/2005 determina
também que as instalações de transmissão para uso exclusivo de um consumidor ou de um agente poderão ser
acessadas por outro agente ou consumidor interessado que atenda às condições legais e à regulação expedida
pela ANEEL. Esta forma de acesso será ressarcida ao construtor da obra e remunerada ao agente de transmissão
de acordo com regulação a ser expedida pela ANEEL.
Nos termos do Decreto 5.597/2005, parte de uso comum das instalações de transmissão acessada deverá ser
doada sem ônus à concessionária de transmissão que celebrou o contrato de conexão com o consumidor e
passará a integrar a Rede Básica.
TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão
A TUST é paga por empresas de distribuição, geradoras e consumidores livres pelo uso da Rede Básica e é
revisada anualmente de acordo com (i) a inflação e (ii) a receita anual das empresas de transmissão (que
incorpora custos de expansão da própria rede). De acordo com critérios estabelecidos pela ANEEL, proprietários
das diferentes instalações integrantes da Rede Básica transferiram a coordenação de suas instalações para o ONS
em contrapartida do recebimento de pagamentos de encargos pelos usuários do sistema de transmissão. Usuários
da Rede Básica, inclusive empresas de geração, empresas de distribuição e consumidores livres, assinaram
contratos com o ONS que lhes conferem o direito de usar a rede de transmissão mediante o pagamento de tarifas.
Outras partes da rede que são de propriedade de empresas de transmissão, mas não são consideradas como parte
da Rede Básica, são disponibilizadas diretamente aos usuários interessados que pagam um encargo específico
para a empresa de transmissão.
Taxa de Transporte da UHE Itaipu
A UHE Itaipu possui um sistema de transmissão de energia exclusiva operado em corrente contínua e alternada,
que não é considerada como parte da Rede Básica ou do sistema de conexão intermediário. O uso deste sistema é
remunerado por uma tarifa específica chamada de tarifa de transporte da UHE Itaipu, paga pelas empresas que
compulsoriamente compram energia da UHE Itaipu, proporcionalmente às respectivas quotas.
Tarifas de Distribuição
Os valores das tarifas de distribuição são reajustados anualmente pela ANEEL, conforme fórmula paramétrica prevista
no contrato de concessão. Ao ajustar tarifas de distribuição, a ANEEL divide os custos de concessionárias de
distribuição entre (1) custos fora do controle da Distribuidora (“não gerenciáveis”), ou Parcela A, e (2) custos sob o
controle das Distribuidoras (“gerenciáveis”), ou Parcela B. Os custos da Parcela A incluem, entre outros:
•

Custos de energia comprada da UHE Itaipu;

•

Custos de energia comprada de acordo com contratos bilaterais livremente negociados entre as partes;

•

Custos de energia comprada em leilões públicos;

•

Determinados encargos regulatórios; e

•

Custos de uso e conexão para transmissões de terceiros e sistemas de distribuição.

A Parcela B compreende os itens de custo que estão sob o controle das concessionárias e incluem, entre outros:
•

Retorno sobre o investimento relacionado à área de concessão;

•

Impostos sobre receitas;

•

Custos de depreciação; e

•

Custos de operação e manutenção do sistema de distribuição.
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O contrato de concessão de cada empresa de distribuição estabelece um Índice de Reajuste de Tarifa Anual. Neste
momento, a meta é que todos os custos da Parcela A sejam repassados aos clientes. Os custos da Parcela B,
entretanto, são corrigidos de acordo com o índice IGPM, ajustado por um fator de eficiência conhecido por fator X.
As empresas de distribuição de energia elétrica, conforme o contrato de concessão, também têm direito à revisão
periódica das tarifas com intervalos que podem variar entre três e cinco anos. Nestas revisões: (1) todos os custos
da Parcela B são recalculados; e (2) o fator X é calculado com base em três componentes: (i) Xc estabelecido a
cada ano, é baseado na satisfação do cliente conforme pesquisa da ANEEL; (ii) Xa, também estabelecido a cada
ano, é calculado considerando a diferença entre os índices de inflação IPC-A e o IGPM multiplicada pelos custos
totais com pessoal da Distribuidora (uma vez que os aumentos de salários se baseiam no IPC-A e os aumentos da
Parcela B se baseiam no IGPM); e (3) Xe, estabelecido a cada revisão periódica, é um fator baseado em ganhos
de produtividade da concessionária devido ao crescimento de mercado.
O fator X é usado para ajustar a proporção da mudança no índice IGPM que deve ser aplicada ao componente da
Parcela B nos reajustes anuais. Dessa forma, quando da conclusão de cada revisão periódica, a aplicação do fator
X (devido à aplicação do Xe) determina o compartilhamento dos ganhos de produtividade das empresas de
distribuição com os clientes finais.
Está previsto para o próximo ano o processo da segunda revisão periódica da Emissora que resultará no
reposicionamento das tarifas de energia elétrica em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do
seu contrato de concessão, com vigência a partir de 22 de abril de 2008. Conforme cronograma publicado pela
ANEEL em 10 de agosto de 2007, a Emissora deverá concluir até meados de janeiro de 2008 a proposta que será
divulgada em Audiência Pública prevista para acontecer até 27 de fevereiro de 2008.
Além disso, concessionárias de distribuição de energia têm direito à revisão extraordinária, analisadas caso a
caso, para assegurar seu equilíbrio econômico-financeiro e compensá-las por custos imprevisíveis, inclusive
impostos, que alterem significativamente sua estrutura de custos.
Desde 2002, clientes de baixa renda têm se beneficiado de uma tarifa especial estabelecida pelo Governo Federal
através da ANEEL. Durante o ano de 2002, o déficit gerado pela aplicação desta tarifa especial foi financiado
pela Eletrobrás com fundos da RGR. Em 2002, de acordo com o Decreto nº 4.336/02, foi determinado que as
empresas de distribuição seriam compensadas pela perda de receitas resultante da Tarifa Especial pelo Governo
Federal com fundos derivados de dividendos pagos pela Eletrobrás e outras empresas estatais federais e do CDE.
O Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT) e o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de
Energia Elétrica (PROINFA)
Em 2000, um decreto criou o Programa Prioritário de Termeletricidade, ou PPT, para fins de diversificar a
matriz de energia brasileira e reduzir sua forte dependência de usinas hidrelétricas.
Os benefícios concedidos a usinas termelétricas nos termos do PPT incluem (1) fornecimento garantido de gás
por 20 anos, (2) garantia de que os custos relacionados à aquisição da energia produzida por usinas termelétricas
serão transferidos a tarifas até um valor normativo determinado pela ANEEL e (3) acesso garantido a um
programa de financiamento especial do BNDES para o setor de energia.
O PPT enfrentou diversos obstáculos durante sua implantação, particularmente com respeito ao preço do gás,
que em geral está ligado ao Dólar. A despeito de muitos ajustes regulatórios, o PPT nunca foi totalmente
implementado.
Em 2002, o PROINFA foi estabelecido pelo governo para criar incentivos para o desenvolvimento de fontes
alternativas de energia, tais como projetos de energia eólica, pequenas usinas hidrelétricas e projetos de
biomassa. Nos termos do PROINFA, a Eletrobrás compra a energia gerada por estas fontes alternativas por um
período de 20 anos e a repassa para as Distribuidoras. Em sua fase inicial, o PROINFA está limitado a uma
capacidade contratada total de 3.300 MW (um terço para cada fonte). Projetos que buscam qualificar-se para os
benefícios oferecidos pelo PROINFA devem estar totalmente operacionais até 30 de dezembro de 2008.
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Encargos Regulatórios
Em determinadas circunstâncias, as empresas de energia são compensadas por ativos ainda não depreciados,
usados na concessão caso a mesma seja revogada ou não renovada ao final do contrato de concessão. Em 1971, o
Congresso Brasileiro criou o Fundo de Reserva Global de Reversão, ou Fundo RGR, destinado a prover fundos
para essa compensação. Em fevereiro de 1999, a ANEEL revisou a cobrança de um encargo exigindo que todas
as Distribuidoras e determinadas geradoras que operam sob regimes de serviço público fizessem contribuições
mensais ao Fundo RGR a uma taxa anual equivalente a 2,5% dos ativos fixos da empresa em serviço, até um teto
de 3% do total das receitas operacionais em cada ano. Nos últimos anos, o Fundo RGR tem sido usado,
principalmente, para financiar projetos de geração e distribuição. O Fundo RGR está programado para ser
suspenso até 2010, e a ANEEL está obrigada a revisar a tarifa de tal forma que o consumidor receba algum
benefício pelo término do Fundo RGR.
O governo impôs um encargo aos Produtores Independentes de Energia baseada em recursos hídricos, exceto por
pequenas usinas hidrelétricas, similar ao encargo cobrado de empresas do setor público em associação como
Fundo RGR. Produtores Independentes de Energia são obrigados a fazer contribuições ao Fundo de Uso de Bem
Público, ou Fundo UBP, de acordo com as regras do processo de licitação pública correspondente para a outorga
de concessões.
Empresas de distribuição, e empresas de geração que vendem diretamente a clientes finais, são obrigadas a
contribuir para a Conta de Consumo de Combustível - CCC que foi criada em 1973 com o objetivo de gerar
reservas financeiras para cobertura de custos de combustíveis associados ao aumento do uso de usinas de energia
termoelétrica. As contribuições anuais são calculadas com base em estimativas do custo de combustível necessário
para a geração de energia pelas usinas termelétricas no ano seguinte. A CCC é administrada pela Eletrobrás.
Em fevereiro de 1998, o governo estabeleceu a extinção da CCC. Estes subsídios serão gradualmente extintos
durante um período de três anos a partir de 2003 para usinas de energia termoelétrica construídas até fevereiro de
1998 e atualmente pertencentes ao Sistema Elétrico Interligado Nacional. Usinas termoelétricas construídas
depois daquela data não terão direito a subsídios da CCC. Em abril de 2002, o governo estabeleceu que os
subsídios da CCC continuariam a ser pagos às usinas termelétricas localizadas em sistemas isolados por um
período de 20 anos com o intuito de promover a geração de energia nestas regiões.
À exceção de algumas pequenas usinas de energia hidrelétrica, todas as instalações hidrelétricas no Brasil devem pagar
um encargo a Estados e Municípios pelo uso de recursos hídricos, a Compensação Financeira pelo Uso de Recursos
Hídricos, ou COFURH, que foi introduzido em 1989. Os encargos são determinados com base no volume de energia
gerado por cada empresa e são pagos aos Estados e Municípios onde a usina ou o reservatório da usina está localizado.
Em 2002, o governo instituiu a CDE, que é financiada através de pagamentos anuais feitos por concessionárias
pelo uso de ativos públicos, penalidades e multas impostas pela ANEEL e, desde 2003, pelos encargos anuais
pagos por agentes que oferecem energia a usuários finais, por meio de adicional às tarifas pelo uso dos sistemas
de transmissão e distribuição. Esses encargos são reajustados anualmente. A CDE foi criada para dar suporte: (1)
ao desenvolvimento da produção de energia em todo o país; (2) à produção de energia por fontes alternativas; e
(3) à universalização de serviços de energia em todo o Brasil. A CDE permanecerá em vigor por 25 anos e é
administrada pela Eletrobrás.
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que a falta de pagamento da contribuição ao RGR,
PROINFA, CDE, CCC, compensação financeira por utilização de recursos hídricos, ou de pagamentos devidos
em virtude da compra de energia e no Ambiente de Contratação Regulada ou da UHE Itaipu, conforme
aplicável, impedirá que a parte inadimplente receba reajuste de tarifa (exceto a revisão extraordinária) ou receba
recursos advindos do RGR, CDE ou CCC.
Mecanismo de Realocação de Energia
De acordo com as regras de comercialização em vigor, a proteção contra riscos hidrológicos para usinas
hidrelétricas despachadas centralizadamente é garantida através de um Mecanismo de Realocação de Energia
(MRE), que procura mitigar os riscos envolvidos, determinando que usinas hidrelétricas compartilhem os riscos
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hidrológicos do Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN). De acordo com a legislação em vigor, a receita da
venda de energia por empresas de geração hidrelétrica não depende da energia gerada por estas, e sim da Energia
Assegurada de cada usina que é determinada em cada ato de autorização. Qualquer desequilíbrio entre a energia
efetivamente gerada e a Energia Assegurada é coberto pelo MRE. A finalidade do MRE é a de mitigar riscos
hidrológicos, garantindo que todas as usinas do MRE recebam as receitas relativas às suas Energias
Asseguradas. Em outras palavras, o MRE realoca a energia, transferindo (ou alocando) a energia excedente
daquelas que geraram acima de suas Energias Asseguradas para aquelas que geraram abaixo de suas Energias
Asseguradas. O despacho das usinas é determinado pelo ONS, que leva em conta a demanda de energia, as
condições hidrológicas do sistema interligado nacional e as limitações da transmissão. O volume de energia
efetivamente gerado por usina participante do MRE é precificado de acordo com uma tarifa denominada “Tarifa
de Energia de Otimização”, que cobre os custos de operação e manutenção da usina. Esta receita ou despesa
adicional é contabilizada mensalmente para cada geradora.
Racionamento
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que, na hipótese de decretação de uma redução compulsória
no consumo de energia numa determinada região, todos os CCEARs por quantidade de energia, cujos
compradores estejam localizados nessa mesma região, terão seus volumes ajustados na proporção da redução de
consumo verificada.
Pesquisa e Desenvolvimento
As empresas detentoras de concessões, permissões e autorizações para distribuição, geração e transmissão de
energia devem investir a cada ano um mínimo de 1% de sua receita operacional líquida em pesquisa e
desenvolvimento. Pequenas Centrais Hidrelétricas e projetos eólicos, de energia solar e de biomassa não estão
sujeitos a esta exigência.
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OS NEGÓCIOS DA EMISSORA
VISÃO GERAL
A principal atividade das empresas que compõem o Grupo Energisa é a prestação de serviços de distribuição de
energia elétrica nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe e Paraíba. A Emissora tem origem na
aquisição, em 1997, da Sidepar Participações S/A pela CFLCL. Na Assembléia Geral Extraordinária da Sidepar
Participações S.A., celebrada em 25.02.1998, foi aprovada a alteração na denominação social para Energisa S/A.
A Emissora, atua hoje como holding operacional do Grupo Energisa, controlando, de forma direta, as seguintes
empresas do grupo: CFLCL, CENF, Energipe, CELB, SAELPA (todas estas atuando no setor de distribuição de
energia elétrica), CAT-LEO CISE (atuando na área de serviços ligados a energia elétrica), Cataguazes Serviços
Aéreos de Prospecção S.A. (atua no mercado de serviços de inspeção termográfica aérea e içamento de cargas),
Energisa Comercializadora Ltda.(atuando no setor de comercialização de energia elétrica) e a Teleserv (atuando
na área de telecomunicações) que está em processo de alienação. O registro de companhia aberta da Emissora foi
obtido perante a CVM em 20 de dezembro de 1995, quando ela ainda não fazia parte do Sistema CataguazesLeopoldina e possuía outra denominação social.
A Emissora distribui energia elétrica a aproximadamente 2,1 milhões de consumidores, por meio de suas
controladas CFLCL, ENERGIPE, SAELPA, CELB e CENF, abrangendo uma área total de 91.180 km², com
uma população de aproximadamente 6,6 milhões de habitantes. Em 2005, 2006 e 2007 suas vendas de energia
elétrica totalizaram 4.674 GWh, 4.675 GWh e 6.084 GWh, respectivamente. Em 31 de dezembro de 2007, as
suas principais propriedades inerentes à distribuição de energia elétrica consistiam em 139 subestações de
distribuição, com uma capacidade total 2.361,8 MVA, 3.091,1 quilômetros de circuitos de linhas de
subtransmissão e 105.135 quilômetros de linhas de distribuição. Em 2005, 2006 e 2007, a receita bruta
consolidada da Emissora foi de R$1.371,7 milhões, R$1.623,9 milhões e R$2.419,8 milhões, respectivamente.
Nos anos de 2005, 2006 e 2007, 93,2%, 91,8% e 86,8%, respectivamente, da receita operacional bruta da
Emissora foram provenientes da distribuição de eletricidade para o mercado a varejo, e os restantes 6,8%, 8,2% e
13,2% derivaram (i) do fornecimento de energia a outras distribuidoras; (ii) do uso do sistema de distribuição
por consumidores livres; e (iii) de produtos e serviços relacionados ao fornecimento de energia elétrica. Em 31
de dezembro de 2005, 2006 e 2007, o total de ativos consolidados da Emissora era de R$2.471,2 milhões,
R$2.830,1 milhões e R$3.227,9 milhões, respectivamente.
Dados comparativos das revisões tarifárias das distribuidoras brasileiras demonstram que as controladas pela
Emissora operam suas concessões de distribuição de energia elétrica com baixos custos, o que confere vantagem
competitiva no mercado em que operam, sendo também consideradas entre as distribuidoras de energia elétrica
de melhor qualidade no Brasil. Os seguintes prêmios, recebidos da Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica (ABRADEE) atestam essa afirmativa: (i) até 400.000 consumidores: Responsabilidade Social
(CFLCL de 2003 a 2007); Qualidade da Gestão (CFLCL em 2004, 2006 e 2007 e CELB em 2003 e 2005);
Maior Evolução do Desempenho (CELB em 2006); Melhor Distribuidora de Energia Elétrica da Região Sudeste
(CFLCL em 2002); (ii) acima de 400.000 consumidores: Qualidade da Gestão (SAELPA em 2004 e 2007 e
Energipe em 2007). Melhor Distribuidora de Energia Elétrica da Região Nordeste (CELB em 2000 e Energipe
em 2002 e 2004) e Melhor Avaliação pelo Cliente (SAELPA em 2007).
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A tabela a seguir demonstra algumas informações operacionais da Emissora para os exercícios encerrados em 31
de dezembro de 2005, 2006 e 2007.
Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de
2006
2005
2007
2.419,8
1.623,9
1.371,7
49,0%
18,4%
19,4%
6.084
4.675
4.674
5.838
4.426
4.351
2.042
1.487
1.402
1.298
1.026
1.145
1.042
789
739
1.457
1.125
1.065
251
245
316
(5)
3
7
30,1
0,2
(3,7)
31,9
1,9
(2,8)
37,3
6,0
4,8
26,6
(10,4)
(22,7)
32,1
6,8
7,3
29,5
5,6
10,5
2,5
(22,3)
(14,4)
(255,8)
(51,3)
18,7

Receita Bruta—R$milhões........................................................
Crescimento %..........................................................................
Vendas de Eletricidade—GWh .................................................
Mercado de Varejo—GWh .......................................................
Residencial.........................................................................
Industrial............................................................................
Comercial...........................................................................
Outras classes.....................................................................
Vendas de eletricidade a distribuidoras – GWh.........................
Vendas não faturadas (líquido)—GWh .....................................
Aumento de Vendas—%...........................................................
Mercado de Varejo —%............................................................
Residencial.........................................................................
Industrial............................................................................
Comercial...........................................................................
Outras classes.....................................................................
Vendas de eletricidade a distribuidoras – GWh % ....................
Vendas não faturadas (líquido)—GWh %.................................

CFLCL
A CFLCL atua como empresa distribuidora de energia elétrica do Grupo Energisa para a Região Sudeste (em
diversos municípios do Estado de Minas Gerais e um município do Estado do Rio de Janeiro), e o foco de seus
negócios envolve a distribuição de energia elétrica naquelas regiões. A CFLCL distribui energia elétrica a
aproximadamente 342 mil consumidores, abrangendo uma área total de 16.331 Km². Em 2005, 2006 e 2007, a
CFLCL vendeu, no seu mercado de varejo, 923 GWh, 948 GWh e 974 GWh de energia elétrica,
respectivamente, e gerou receita líquida de R$291,6 milhões, R$319,1 milhões e R$301,3 milhões,
respectivamente. Em sua área de concessão, a CFLCL registrou consumo de 1.200 GWh em 31 de dezembro de
2007. Em 31 de dezembro de 2007, a CFLCL possuía um total de ativos de R$395,4 milhões.
CENF
A CENF atua como empresa distribuidora de energia elétrica do Grupo Energisa para a Região Sudeste (no
município de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro), e o foco de seus negócios envolve a distribuição de
energia elétrica naquela região. A CENF distribui energia elétrica a aproximadamente 87 mil consumidores,
abrangendo uma área total de 1000 km². Em 2005, 2006 e 2007, a CENF vendeu, no seu mercado de varejo, 279
GWh, 275 GWh e 287 GWh de energia elétrica, respectivamente, e gerou receita líquida de R$76,2 milhões,
R$75,0 milhões e R$72,3 milhões, respectivamente. Em sua área de concessão, a CENF registrou consumo de
301 GWh em 31 de dezembro de 2007. Em 31 de dezembro de 2007, a CENF possuía um total de ativos de
R$102,7 milhões.
ENERGIPE
A Energipe foi criada por lei estadual em 1959 e adquirida pelo Grupo Energisa (na época denominado Sistema
Cataguazes-Leopoldina) em dezembro de 1997, durante o processo de privatização do sistema elétrico brasileiro.
A Energipe atua como empresa distribuidora de energia elétrica do Grupo Energisa para a Região Nordeste, e o
foco de seus negócios envolve a distribuição de energia elétrica no Estado de Sergipe. Este Estado foi o primeiro
Estado brasileiro a fornecer eletricidade para todos os seus municípios, e é uma das áreas de crescimento mais
acelerado no Nordeste brasileiro, com o maior PIB per capita na Região Nordeste. A Energipe distribui energia
elétrica a aproximadamente 517 mil consumidores, abrangendo uma área total de 17.465 Km². Em 2005, 2006 e
2007, a Energipe vendeu, no seu mercado de varejo, 1.647 GWh, 1.642 GWh e 1.654 GWh de energia elétrica,
respectivamente, e gerou receita líquida de R$360,6 milhões, R$390,5 milhões e R$445,6 milhões,
respectivamente. Em sua área de concessão, a Energipe registrou consumo de 2.292 GWh em 31 de dezembro de
2007. Em 31 de dezembro de 2007, a Energipe possuía um total de ativos de R$1.055,7 milhões.
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CELB
A CELB foi criada por lei municipal em 1966 e adquirida pelo Grupo Energisa (antigo Sistema
Cataguazes-Leopoldina) em novembro de 1999, durante o processo de privatização do sistema elétrico
brasileiro. A CELB atua como empresa distribuidora de energia elétrica do Grupo Energisa para a Região
Nordeste, e o foco de seus negócios envolve a distribuição de energia elétrica no Estado da Paraíba. A CELB
distribui energia elétrica a aproximadamente 151 mil consumidores, abrangendo uma área total de 1.789 Km².
Em 2005, 2006 e 2007, a CELB vendeu, no seu mercado de varejo, 477 GWh, 509 GWh e 534 GWh de energia
elétrica, respectivamente, e gerou receita líquida de R$83,6 milhões R$93,9 milhões e R$116,3 milhões,
respectivamente. Em 31 de dezembro de 2007, a CELB possuía um total de ativos de R$164,3 milhões. Em sua
área de concessão a CELB registrou consumo de 689 GWh em 31 de dezembro de 2007.
SAELPA
A SAELPA foi criada por lei federal em 1964 e adquirida pelo Grupo Energisa (antigo Sistema
Cataguazes-Leopoldina) em novembro de 2000, durante o processo de privatização do sistema elétrico
brasileiro. A SAELPA atua como empresa distribuidora de energia elétrica do Grupo Energisa para a Região
Nordeste, e o foco de seus negócios envolve a distribuição de energia elétrica no Estado da Paraíba. A SAELPA
distribui energia elétrica a aproximadamente 970 mil consumidores, abrangendo uma área total de 54.595 km².
Em 2005, 2006 e 2007, a SAELPA vendeu, no seu mercado de varejo, 2.227 GWh, 2.274 GWh e 2.388 GWh de
energia elétrica, respectivamente, e gerou receita líquida de R$492,5 milhões, R$548,3 milhões e R$623,6
milhões, respectivamente. Em 31 de dezembro de 2007, a SAELPA possuía um total de ativos de R$ 1.007,7
milhões. Em sua área de concessão a SAELPA registrou demanda de 2.796 GWh em 31 de dezembro de 2007.

CAT-LEO CISE
Cat-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S.A., fundada em 2004, atua na operação e manutenção de
usinas hidrelétricas para terceiros, construção e repotenciação de unidades geradoras, gerenciamento de obras,
montagem e fornecimento de equipamentos eletromecânicos e hidromecânicos, obras civis e serviços de
engenharia.
CAT-LEO COMERCIALIZADORA LTDA.
A Cat-Leo Comercializadora Ltda., fundada em outubro de 2005, atua na área de comercialização de energia
elétrica e na produção de serviços e consultorias em temas ligados a essa atividade.
CATAGUAZES SERVIÇOS AÉREOS DE PROSPEÇÃO S.A.
A Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção, fundada em 2000, atua no mercado de serviços de inspeção
termográfica aérea e içamento de cargas.
ENERGISA GERAÇÃO S.A
A Energisa Geração S.A., fundada em 2008, atua no mercado de construção e operação de usinas e pequenas
centrais hidrelétricas.
TELESERV
Teleserv S.A., fundada em 1997, atua na prestação de serviços de telecomunicações, a instalação, a exploração
de serviços de telecomunicações de qualquer natureza, em círculos fechados ou não, com recepção, geração,
processamento e distribuição de sons e imagens por irradiação ou qualquer outro meio físico ou não, de condição
de sons, imagens e serviços de telecomunicações de acordo com os atos de outorga de autorização, permissões
ou concessões, que venham a obter dos poderes competentes. Em 24 de julho de 2007, a Emissora firmou
contrato de compra e venda de ações da Teleserv S.A. pelo valor de R$7 milhões. A operação foi submetida à
anuência prévia da ANATEL e aguarda aprovação.
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Histórico
A CFLCL, fundada em 1905, foi a terceira companhia a obter registro de companhia aberta em bolsa de valores no
Brasil, em maio de 1907. Com a conclusão do processo de desverticalização em 28 de fevereiro de 2007 (abaixo
mencionado), a Energisa S.A. passou ocupar o lugar da CFLCL e passou a ser a controladora de todas as empresas do
sistema cataguazes-leopoldina que atualmente compõem o Grupo Energisa. A Emissora tem origem na aquisição, em
1997, da Sidepar Participações S/A pela CFLCL. Na Assembléia Geral Extraordinária da Sidepar Participações S.A.,
celebrada em 25.02.1998, foi aprovada a alteração na denominação social para Energisa S/A. A Emissora é uma
sociedade anônima de capital aberto, com registro na CVM em 20 de dezembro de 1995, localizada na Praça Rui
Barbosa, nº 80(parte), na Cidade de Cataguases , Estado de Minas Gerais, Brasil; que tem como principal objeto
social, dentre outros, participar de outras sociedades, especialmente naquelas que tenham como objetivos principais (i)
a atuação no setor de energia de qualquer tipo, e para suas diferentes aplicações, (ii) a realização de estudos, a
elaboração, implantação ou operação de projetos, bem como a atuação em construções e a prestação de serviços,
relativamente a usinas, linhas ou redes ou empreendimentos do setor energético; (iii) a fabricação, o comércio, a
importação e a exportação de peças, produtos e materiais de sua atividade social e de setores de grande utilização de
energia. Antes da desverticalização a Emissora era controlada pela CFLCL.
A CFLCL foi constituída em fevereiro de 1905, juntamente com a Companhia Fiação e Tecelagem de
Cataguazes, pelos empreendedores José Monteiro Ribeiro Junqueira, Norberto Custódio Ferreira e João Duarte
Ferreira, dando início à formação do Grupo Energisa, anteriormente denominado Sistema CataguazesLeopoldina. Essas empresas foram criadas com a finalidade de redirecionar os investimentos desses
empreendedores para o setor industrial, já que o mercado agrícola, sobretudo a cultura do café, passava por uma
forte crise.
Em maio de 1907, objetivando concluir o projeto de sua primeira usina, denominada Usina Maurício, a CFLCL
obteve o registro de companhia aberta de número 3 na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
A partir dessa data e até meados da década de 1990, o Grupo Energisa (na época denominado Sistema
Cataguazes-Leopoldina) desenvolveu atividades relacionadas principalmente à geração e distribuição de energia
elétrica na região da Zona da Mata, no Estado de Minas Gerais, com o objetivo de manter sua participação no
setor elétrico regional, destacando-se em razão da utilização de PCHs para a geração de energia elétrica e a
modernização de seus sistemas de controle e manutenção das linhas de distribuição de energia.
A CFLCL deu, então, início a um processo agressivo de expansão, adquirindo em junho de 1997, pelo valor de
R$56,2 milhões, o controle acionário da CENF, concessionária de energia elétrica do município de Nova
Friburgo (RJ) que atende, aproximadamente, 85 mil consumidores numa área de 1.000 km².
Em dezembro de 1997, por meio da sociedade de propósito específico CAT-LEO Distribuidora Ltda., a CFLCL
adquiriu em processo de desestatização, pelo valor de R$577,1 milhões, o controle acionário da Energipe,
concessionária de distribuição de energia elétrica que atua em 63 municípios do Estado de Sergipe e atende,
aproximadamente, 509 mil clientes com consumo anual de cerca de 1.800 GWh.
Em novembro de 1999, por meio da empresa de propósito específico PBPART, a CFLCL adquiriu o controle
acionário da CELB, concessionária localizada no Estado da Paraíba, distribuidora de energia elétrica para os
municípios de Campina Grande, Massaranduba, Lagoa Seca, Queimadas, Boa Vista e Fagundes, que atende,
aproximadamente, 150 mil consumidores que demandam cerca de 520 GWh por ano. A aquisição também ocorreu em
leilão de desestatização, no qual foi alienado 75,3% do capital social total da CELB pelo valor de R$87,4 milhões.
Em novembro de 2000, por meio da empresa de propósito específico PBPART SE 2, a CFLCL adquiriu o
controle acionário da SAELPA, distribuidora que atua em 216 municípios no Estado da Paraíba. Sua área de
atuação corresponde a 54.595 km² com cerca de 959 mil clientes, que consomem anualmente cerca de 2.300
GWh. A aquisição se deu em leilão de desestatização no qual foi alienado 87,6% do capital social votante da
SAELPA pelo valor de R$363,0 milhões.
Em dezembro de 2000, foi construída a UTEJF, fruto de uma associação entre CAT-LEO Energia e Alliant
Energy, com potência instalada de 87 MW com capacidade de geração anual de energia de 670 GWh.
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O Grupo Energisa, com o objetivo de atingir as determinações da Lei nº 10.848/04, concluiu o processo de
desverticalização com relação à Emissora no final de 2006 e com relação à CFLCL no início de 2007,
segregando as operações de geração e distribuição de energia elétrica até então mantidas em uma única empresa
operacional.
Em julho de 2007, a Emissora finalizou o processo de alienação de ativos de geração de energia elétrica
integrantes do Grupo Energisa. Para realização dessa operação, foram firmados contratos de compra e venda de:
(i) 100% do capital social da Zona da Mata Geração S.A., sociedade detentora de 11 PCHs em operação, que
detêm 45 MW de capacidade instalada (Pequena Central Hidrelétrica Maurício; Pequena Central Hidrelétrica
Cachoeira Alta; Pequena Central Hidrelétrica Matipó; Pequena Central Hidrelétrica Roça Grande; Pequena
Central Hidrelétrica Sinceridade; Pequena Central Hidrelétrica Neblina; Pequena Central Hidrelétrica
Emboque; Pequena Central Hidrelétrica Coronel Domiciano; Pequena Central Hidrelétrica Miguel Pereira;
Pequena Central Hidrelétrica Santa Cecília; e Pequena Central Hidrelétrica Ervália); (ii) 3 estudos e projetos
de geração de energia elétrica em desenvolvimento, alocados em suas subsidiárias Cat-Leo Construções,
Industria e Serviços de Energia S.A. (Cachoeira Escura, Jurumirim e Baú) e Barra do Braúna Energética S.A.
e (iii) direitos sobre a comercialização de energia, por meio de sua controlada Cat-Leo Comercializadora de
Energia Ltda.
Após o cumprimento das “Condições Precedentes ao Fechamento”, foi consumada, em agosto de 2007, a
alienação das ações representativas de 100% do capital social da Zona da Mata Geração S.A. e a liquidação
parcial da cessão onerosa de direitos de comercialização de energia elétrica em sua controlada Cat-Leo
Comercializadora de Energia Ltda., mediante o recebimento do total de R$ 246,9 milhões.
Além disso, após o cumprimento das “Condições Precedentes ao Fechamento”, foi consumada, em outubro de
2007, a alienação de 100% do capital social da Barra do Braúna Energética S.A. e a liquidação parcial da cessão
onerosa de direitos de comercialização de energia elétrica em sua controlada Cat-Leo Comercializadora de
Energia Ltda. pelo valor total de R$29,3 milhões.
Também em outubro de 2007, foi consumada, após o cumprimento das “Condições Precedentes ao
Fechamento”, a alienação de projeto de geração de energia elétrica Baú e a liquidação parcial da cessão onerosa
de direitos de comercialização de energia elétrica em sua controlada Cat-Leo Comercializadora de Energia Ltda.
pelo valor total de R$5,2 milhões.
Em 21 de dezembro de 2007, foi consumada, após o cumprimento das “Condições Precedentes ao Fechamento”,
as alienações dos projetos de geração de energia Cachoeira Escura e Jurumirim e a liquidação parcial e final dos
direitos de comercialização de energia de sua controlada Cat-Leo Comercializadora Ltda., pelo valor total de
R$22,1 milhões.
Foi firmado em 24 de julho de 2007, contrato de compra e venda de 100% das ações Teleserv S.A., por
R$7 milhões. A operação foi submetida à ANATEL e, tão logo seja aprovada, terá a liquidação financeira e a
efetivação da transferência das ações.
Em 28 de dezembro de 2007 a Energisa alienou à Petrobras sua participação na UTE de Juiz de Fora, assim
como direitos contratuais associados, pelo montante de R$229 milhões;
Até a presente data, nem a Emissora nem qualquer uma de suas controladas, realizou oferta pública de aquisição
de ações, diretamente ou por terceiros.
Emissão de valores mobiliários
A Emissora realizou a sua 1º emissão de debêntures em 1º de outubro de 2006, e a sua 2º emssão em 16 de
novembro de 2006. Para maiores informações, vide a seção Informações sobre Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos – Debêntures, na página 185.
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Aquisições
A tabela a seguir demonstra informações relativas à aquisição, pelo Grupo Energisa, de distribuidoras de energia
elétrica, desde sua constituição.
Preço de Compra
R$56,2 milhões

Participação da
Energisa
59,5%

Nome
CENF

Data de aquisição
Junho de 1997

Energipe

Dezembro de 1997

R$577,1 milhões

86,4%

CELB

Novembro de 1999

R$87,4 milhões

75,3%

SAELPA

Novembro de 2000

R$363 milhões

74,3%

Negócio
Concessionária de energia elétrica que atende
aproximadamente 83.000 consumidores, com
vendas de varejo anuais de aproximadamente 280
GWh, que opera no município de Nova Friburgo
no Estado do Rio de Janeiro.
Concessionária de energia elétrica que atende
aproximadamente 468.000 consumidores, com
vendas de varejo anuais de aproximadamente
1.700 GWh, que opera em 63 municípios do
Estado de Sergipe.
Concessionária de energia elétrica que atende
aproximadamente 139.000 consumidores, com
vendas de varejo anuais de aproximadamente 500
GWh, nos municípios de Campina Grande,
Massaranduba, Lagoa Seca, Queimadas, Boa
Vista e Fagundes, no Estado da Paraíba.
Concessionária de energia elétrica que atende
aproximadamente 885.000 consumidores, vendas
de varejo anuais de aproximadamente 2.300
GWh, em 216 municípios do Estado da Paraíba.

Pontos Fortes
A Emissora acredita que possui os seguintes pontos fortes, que pretende aprimorar de forma a incrementar seu
desempenho financeiro:
•

Base de Consumidores Diversificada. As concessões de distribuição da Emissora espalham-se pelo
Estado de Sergipe, onde a ENERGIPE opera em 63 municípios, na Paraíba, onde a SAELPA opera
em 216 municípios e a CELB em seis municípios, em Minas Gerais, onde a CFLCL opera em 65
municípios, e no Rio de Janeiro, onde a CFLCL e CENF operam em um município cada uma. A
administração da Emissora acredita que essa variada base de consumidores minimiza sua
exposição a riscos econômicos e políticos no Brasil. No exercício encerrado em 31 de dezembro de
2007, a Emissora gerou 26,9% da sua receita bruta no Estado de Sergipe (ENERGIPE), 46,4% no
Estado da Paraíba (SAELPA e CELB), 20,8% no Estado de Minas Gerais (CFLCL) e 5,9% no
Estado do Rio de Janeiro (CENF e CFLCL) . Além disso, a base de consumidores não é
dependente de nenhum grupo ou segmento específico da economia brasileira. No exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2007, 43,1% da receita da Emissora foi gerada pela distribuição
de energia elétrica a consumidores residenciais, 21,2% a consumidores comerciais, 17,2% a
consumidores industriais, 4,4% a consumidores rurais e 14,1% a consumidores do setor público.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, os rendimentos gerados pela ENERGIPE,
SAELPA, CELB, CFLCL e CENF foram resultantes de 41,9%, 42,8%, 36,6%, 43,7% e 50,9% de
distribuição de energia elétrica para consumidores residenciais, 24,7%, 20,7%, 20,6%, 18,0% e
21,9% para consumidores comerciais, 15,4%, 15,2%, 31,2%, 19,6% e 16,3% para consumidores
industriais, 3,0%, 4,0%, 2,0%, 9,2% e 1,5% para consumidores rurais, 15,0%, 17,2%, 9,5%, 9,5%
e 9,4% para consumidores do setor público.

•

Concessões Localizadas em Áreas de Crescimento Acelerado. A maioria das concessões de distribuição
da Emissora localizam-se em áreas com alto potencial de crescimento, a saber, na Região Nordeste, a
menos desenvolvida do Brasil. A administração da Emissora acredita que as áreas rurais e
subdesenvolvidas, bastante dispersas em suas áreas de concessão, oferecem oportunidades para
crescimento expressivo. O consumo de energia elétrica nos Estados de Sergipe e da Paraíba aumentou
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em média 7,4% em 2007. Tal média é significativamente superior aos aumentos na taxa média anual de
consumo de eletricidade no Brasil, de 5,4% durante o mesmo período. O consumo de energia elétrica na
área total de concessão da Energisa aumentou 6,8% em 2007.
•

Base de Consumidores Cativos. A receita operacional bruta consolidada e volume de vendas das
controladas pela Emissora (Energipe, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF) advêm preponderantemente
de vendas de energia elétrica a tarifas reguladas a consumidores cativos. Durante o exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2007, as vendas a consumidores cativos das controladas pela Emissora
(Energipe, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF) a tarifas reguladas, representaram 95,9%, 89,5%, 98,8%,
98,8%, 97,9% e 100,0% de volume de energia elétrica distribuída, respectivamente, e 86,8%, 85,7%,
90,5%, 85,0%, 91,4% e 92,7%, respectivamente, da receita operacional bruta. Em 2006, as vendas a
consumidores cativos da Emissora, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF representaram
94,8%, 89,2%, 98,3%, 98,3%, 96,3% e 99,3%, respectivamente, do volume de energia elétrica
distribuídos e 91,8%, 87,8%, 94,3%, 92,6%, 88,1% e 96,4%, respectivamente, da receita operacional
bruta. Além disso, a quantidade de consumidores da Emissora, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CENF e
CFLCL potencialmente livres, em comparação com a quantidade de seus consumidores cativos, é baixa
em número e em volume. Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, as vendas da
Emissora consolidada e das suas controladas, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF de
energia elétrica por volume feitas a consumidores potencialmente livres e parcialmente livres foi de
aproximadamente de 7,4%, 5,2%, 9,0%, 19,4%, 3,1% e 0%, respectivamente. Atualmente o Grupo
Energisa consolidado apresenta uma base de 0,0006% de clientes potencialmente livres em seu mercado
cativo. Da energia total distribuída, cerca de 19,8% são destinadas a clientes livres.

•

Serviços de Alta Qualidade. Em geral, as distribuidoras brasileiras de energia elétrica medem a
qualidade de seus serviços pela: (i) duração de interrupção, ou DEC, que mostra o tempo médio de falta
de energia por consumidor (considerando apenas interrupções iguais ou superiores a um minuto); e pela
(ii) freqüência de interrupção, ou FEC, que mostra o número médio de interrupções sofrido por cada
consumidor (também considerando apenas interrupções iguais ou superiores a um minuto).

•

Capacidade Financeira e Fluxo de Caixa Constante de Operações. O fluxo de caixa constante de
operações da Emissora, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF e as suas capacidades
financeiras as permitem ter acesso a fontes de financiamento em termos e condições favoráveis
para implementar a estratégia de crescimento de seus negócios. Os EBITDAs ajustados da
Emissora consolidada e das suas controladas, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF,
foram de R$644,2 milhões, R$192,7 milhões, R$252,6 milhões, R$26,2 milhões, R$96,3 milhões e
R$21,5 milhões, respectivamente no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, e de
R$434,0 milhões, R$187,0 milhões, R$213,4 milhões, R$28,8 milhões, R$104,8 milhões e R$24,1
milhões, respectivamente, em 2006, de R$403,9 milhões, R$147,6 milhões, R$155,1 milhões,
R$17,9 milhões, R$95,4 milhões e R$21,9 milhões, respectivamente em 2005. Assim como nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005, as margens EBITDA
ajustadas para a Emissora foram de 40,0%, 41,8% e 44,9%, respectivamente. O crescimento médio
anual do EBITDA ajustado da Emissora de 2005 a 2007 foi de 26,3%. Nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005, as margens EBITDAs ajustadas para a
ENERGIPE foram de 43,2%, 48,1% e 41,4%, respectivamente. O crescimento médio anual do
EBITDA ajustado da Energipe de 2005 a 2007 foi de 14,3%. Nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005, as margens EBITDAs ajustadas para a SAELPA foram de
40,5%, 39,1% e 34,2%, respectivamente. O crescimento médio anual do EBITDA ajustado da
Saelpa de 2005 a 2007 foi de 27,6%. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2007, 2006 e 2005, as margens EBITDAs ajustadas para a CELB foram de 22,5%, 30,9% e 23,0%,
respectivamente. O crescimento médio anual do EBITDA ajustado da CELB de 2005 a 2007 foi de
21,0%. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005, as margens
EBITDAs ajustadas para a CFLCL foram de 32,0%, 36,1% e 35,2%, respectivamente. O
crescimento médio anual do EBITDA ajustado da CFLCL de 2005 a 2007 foi de 0,5%. Nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005, as margens EBITDAs
ajustadas para a CENF foram de 29,7%, 35,8% e 31,1%, respectivamente. A redução média anual
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do EBITDA ajustado da CENF de 2005 a 2007 foi de 0,9%. Em 31 de dezembro de 2007, o
endividamento financeiro líquido da Emissora Consolidado, ENERGIPE, SAELPA, CELB,
CFLCL e CENF chegou a R$1.019,0 milhões, R$253,1 milhões, R$210,5 milhões, R$10,0
milhões, R$143,8 milhões e R$6,2 milhões, respectivamente, o equivalente a 1,61, 1,34, 0,84,
0,38, 1,49 e 0,32 vezes, respectivamente, o EBITDA ajustado, o que representa um baixo nível de
alavancagem para um setor com investimentos massivos.
•

Fornecedor de Baixo Custo com uma Concentração de Vendas em Consumidores de Margens
Elevadas. Dados comparativos das revisões tarifárias das distribuidoras brasileiras demonstram que as
controladas pela Emissora operam suas concessões de distribuição de energia elétrica com baixos
custos, o que confere vantagem competitiva no mercado em que opera. Além disso, as vendas da
Emissora consolidada e das controladas ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF concentram-se
em consumidores residenciais e comerciais, que juntos responderam por 52,8%, 54,2%, 53,3%, 44,1%,
50,1% e 66,6%, respectivamente, de suas vendas de energia elétrica por volume e por 64,0%, 66,6%,
63,5%, 57,2%, 61,7% e 72,8%, respectivamente, de suas vendas de energia elétrica a consumidores
finais por receita em 2007. Normalmente, consumidores residenciais e comerciais geram margens mais
elevadas do que outras classes de consumidores (isto é, industriais e rurais), em virtude das tarifas mais
altas associadas a estas classes de consumidores.

•

Administração Experiente. Os administradores e conselheiros da Emissora têm vasta experiência em
atividades de distribuição de energia. Os diretores mais antigos tem em média 24 anos cada de
experiência no negócio de distribuição de energia elétrica no Brasil. A equipe de profissionais é
altamente treinada, e está constantemente procurando reduzir custos operacionais e aumentar as
receitas. A Emissora dispõe de ferramentas de gestão de recursos humanos que priorizam a integração
e motivação de seus profissionais, com o objetivo de maximizar qualidade e eficiência. Além disso, a
família Botelho, acionista controladora direta da Energisa e indireta da Emissora, tem mais de cem anos
de experiência de gestão na área de distribuição e geração de energia elétrica. O know-how e
experiência desse acionista controlador indireto permitem que se obtenha retornos atraentes sobre os
investimentos da Emissora e que gerem maior valor para os seus acionistas.

•

Práticas Socialmente Responsáveis. As controladas pela Emissora cumprem ininterruptamente suas
obrigações de contribuição ao desenvolvimento econômico, social e cultural, e realizam esforços de
preservação ambiental das áreas nas quais as empresas detêm concessões. Estes projetos já receberam
diversos prêmios, incluindo o Certificado e Selo de Responsabilidade Cultural concedido pelo
governador do Estado da Paraíba.

Estratégia de Negócios
A administração da Emissora procura aprimorar o desempenho financeiro e gerar valor para seus acionistas por
meio do fornecimento de serviços eficientes e de qualidade superior a seus consumidores e da priorização de
suas qualidades operacionais e estratégicas. Os elementos principais de sua estratégia são:
•

Aprimorar a Estrutura Financeira. A administração está empenhada na melhoria da estrutura de
capital e perfil de dívida. Pretende-se continuar a aprimorar o perfil de dívida das empresas por meio
do refinanciamento de dívidas de curto prazo com dívidas de prazos mais longos, em termos mais
favoráveis, e por meio da quitação de determinadas dívidas de curto prazo, inclusive com parte dos
recursos obtidos com a subscrição das Debêntures.

•

Fortalecer a Posição na Região Nordeste do Brasil. Pretende-se aumentar a participação no mercado e
fortalecer o reconhecimento da Emissora em toda a Região Nordeste, por meio da manutenção de
serviços de alta qualidade e da identificação de novas oportunidades de negócio nos setores nos quais a
Emissora e as demais controladas da Energisa demais operam.
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•

Aumentar a Segurança dos Empregados. Aumentar, cada vez mais, a segurança dos empregados por
meio do investimento em treinamento e em métodos de trabalho atualizados são metas constantes na
filosofia das controladas pela Emissora. A administração da Emissora acredita que a melhoria da
segurança dos empregados aumenta o moral dos funcionários e diminui as despesas.

•

Adotar Melhores Práticas de Governança Corporativa. A Emissora pretende manter e aprimorar sua
relação profissional com as agências reguladoras brasileiras (ANEEL e CVM), parceiros comerciais,
clientes, credores e investidores por meio da adoção de melhores práticas de governança corporativa e
ética.

•

Aprimorar a Gestão Estratégica e Operacional. A administração da Emissora continua desenvolvendo
métodos modernos e eficientes de gestão estratégica e operacional, o que permite fixar metas, planos de
ação e controles para que a Emissora possa priorizar e atingir seus objetivos.

•

Utilização de Tecnologia de Maneira Eficiente. A Emissora persegue a meta de implementar novas
tecnologias para aprimorar (i) a gestão de suas operações e (ii) suas eficiências operacionais.

Estrutura Acionária Atual
Desverticalização e Reestruturação
Em virtude da promulgação no Brasil da Lei do Modelo do Setor Elétrico, a Emissora recentemente
reestruturou suas operações por meio da criação de entidades independentes para a geração e distribuição,
que não operam de forma verticalmente integrada. Como resultado, o Grupo Energisa passou por uma
reestruturação, concluída em 28 de fevereiro de 2007, ao fim da qual a Emissora passou a controlar, além
da ENERGIPE, SAELPA e CELB, também a CENF, CFLCL, a CAT-LEO CISE, Teleserv, Energisa
Geração e a UTEJF. O organograma abaixo apresenta a atual estrutura societária das empresas do Grupo
Energisa e seus controladores, após a implementação dos processos de desverticalização e reestruturação
mencionados acima e a alienação de ativos referida no item “Histórico”, nas páginas 128 a 129 desta seção.
A Teleserv está em processo de alienação pela Emissora, e o processo de venda da UTEJF foi concluído em
28 de dezembro de 2007.
Família BOTELHO
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100%

O telefone para contato da Emissora é (21) 2122-6900. O telefone do Departamento de Relações com
Investidores da Emissora é (32) 3429-6226.
Distribuição
Área de Atuação
A área de atuação da Emissora cobre aproximadamente 91.180 km² nas Regiões Sudeste e Nordeste do Brasil.
A Emissora distribui eletricidade em uma área que engloba aproximadamente 6,6 milhões de habitantes,
representando aproximadamente 3,5% da população brasileira. A distribuição de eletricidade da Emissora é
realizada diretamente por suas controladas CLFLC, CENF, CELB, Energipe e SAELPA, abrangendo os Estados
do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sergipe e Paraíba. A Emissora vendeu 4.674 GWh de energia por meio de sua
rede em 2005, 4.675 GWh em 2006 e 6.084 GWh em 2007.
Rede de Distribuição
Em 31 de dezembro de 2007, o total de redes e linhas de distribuição da Emissora cobria mais de 102 mil
quilômetros. Cada rede de distribuição é operada automaticamente pelo centro de operações de distribuição da
Emissora, que pode identificar qualquer problema de maneira rápida e precisa. Isso resulta em maior eficiência
e em uma redução nos custos operacionais. Os trabalhos de reparo também podem ser realizados à distância.
A tabela abaixo apresenta informações consolidadas relativas aos serviços prestados pela Emissora, CFLCL,
CENF, Energipe, SAELPA e CELB em 31 de dezembro de 2007.
Emissora
População atendida (milhões) ...................................
Área de concessão (em km2).....................................
Municípios atendidos................................................

CFLCL

CENF

Energipe

SAELPA

CELB

1.638.869
5.244.183
73.849
285

341.785
1.033.073
16.331
66

86.762
296.758
1.000
1

517.332
1.723.900
17.465
63

970.495
3.056.622
54.595
216

151.042
463.661
1.789
6

Transmissão associada à Distribuição
Número de subestações.............................................
Subestações MVA ....................................................
Km de linhas 69 kV ..................................................
Km de linhas 138 kV / 230 KV.................................
Total de Km de linhas...............................................

139
2.361,8
3.406,4
479,9
3.891,1

53
926,7
535,7
472,8
1.008,5

7
172,2
15,6
15,6

23
468,4
962,3
7,1
974,2

55
769,5
1.889,0
1.889,0

1
25,0
3,8
3,8

Distribuição
Alimentadores...........................................................
Postes de rede de Distribuição ..................................
Transformadores de Distribuição..............................
Capacidade Instalada MVA (Transf.) ......................
Km de linhas e redes de Distribuição........................

555
1.341.482
121.744
6.536,3
105.135

157
196.906
44.205
993,5
21.930

25
33.170
3.437
228,0
1.868

112
268.110
23.620
517,9
18.904

240
765.038
47.971
835,0
57.610

21
78.258
2.511
3.962,0
4.823

A energia elétrica é transferida de geradoras de energia para consumidores por meio de sistemas de transmissão,
subtransmissão e distribuição. A transmissão é a transferência em grande volume de energia em voltagens de
230kV ou superiores a partir de instalações de geração e estações de energia a sistemas de subtransmissão e
distribuição, por meio de uma rede de transmissão. Subtransmissão é a transferência em grande volume de
eletricidade que foi transformada de voltagens de 230kV ou superiores para voltagens de 138kV ou 88kV, a
partir de sistemas de transmissão, para os sistemas de distribuição. Distribuição é a transferência de eletricidade
que foi transformada de voltagens de 138kV ou 88kV para voltagens de 34,5kV ou inferiores, a partir de
sistemas de transmissão e subtransmissão, a consumidores finais. Os sistemas de subtransmissão e distribuição
da Emissora são integrados à rede de transmissão para as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. A Emissora serve
aproximadamente 2% do total do mercado brasileiro de eletricidade.
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A Emissora opera 146 subestações de distribuição com uma capacidade de transformador de 2.388,5 MVA. As
subestações da Emissora, como aquelas em todo o setor de energia, estão projetadas para transportar mais carga
do que a usualmente necessária durante operações normais. Cada subestação de transformação de distribuição
possui vários transformadores instalados, que são alimentados por dois circuitos de subtransmissão, um circuito
preferencial e um circuito reserva. Caso o circuito preferencial seja desligado, cada subestação de transformação
de distribuição é dotada de um relê de transferência automática projetado para comutar da subestação para a
linha de subtransmissão reserva dentro de 30 segundos, de forma a assegurar que a perda de qualquer elemento
não resulte numa perda permanente de fornecimento.
A Emissora elaborou planos de contingência para restaurar instalações com a finalidade de prevenir interrupções
de linha de subtransmissão. Em caso de interrupções mais sérias, tais como falhas de transformador, as
distribuidoras posicionaram transformadores e equipamentos sobressalentes estrategicamente em subestações e
centros de operações para minimizar os tempos de interrupção. Estes planos foram preparados para evitar ou
limitar inconveniências a seus consumidores.
A principal causa de interrupções nos circuitos de distribuição deve-se, normalmente, a galhos de árvores que
caem sobre a rede. Para tentar minimizar paralisações resultantes desta causa, a Emissora implementou
programas de corte de árvores e programas de substituição de cabos nos municípios dentro da área de atuação da
Emissora.
Em geral, a manutenção e expansão da rede de distribuição da Emissora exigem a construção de novas
instalações e instalação de novos equipamentos. Esta expansão pode sofrer atrasos por diversas razões, inclusive
problemas ambientais e de engenharia imprevistos. No entanto, eventuais perdas resultantes de insuficiências na
rede de distribuição da Emissora devidas a atrasos na construção e instalação de equipamentos são em geral
reduzidas, porque o sistema de distribuição da Emissora está projetado para suportar sobrecargas temporárias
dentro de limites pré-definidos e a Emissora monitora, e seus planos de manutenção e expansão em geral
contemplam, soluções de construção alternativas.
Desempenho do Sistema
A tabela a seguir mostra as vendas e perdas consolidadas das controladas pela Emissora que são distribuidoras
em volume (GWh) no período de nove meses encerrado em 31 de dezembro de 2007 e nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005.
Descrição

2007

Vendas
Residenciais .............................................................
Industriais.................................................................
Comerciais ...............................................................
Rurais.......................................................................
Outras.......................................................................
Subtotal ...................................................................
Fornecimento não faturado.......................................
Total de Vendas
Perdas (técnicas e comerciais)......................................
Energia solicitada.........................................................
Energia comprada ........................................................

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro
2006

2.041,5
1.298,2
1.041,6
417,3
1.039,8
5.838,4
(5,4)
5.833,0
1.293,4
8.608,1
7.170,1
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1.486,7
1.025,8
788,7
272,8
852,1
4.426,1
3,5
4.429,6
1.083,8 (1)
6,538.6
5.897,5

2005

1.401,9
1.145,2
738,6
259,2
805,9
4.350,8
7,2
4.358,0
1.066,0 (1)
6,053.5
6.014,7

A tabela a seguir mostra as vendas e perdas consolidadas da CFLCL em volume (GWh) no período de nove
meses encerrado em 31 de dezembro de 2007 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007,
2006 e 2005.
Descrição

2007

Vendas
Residenciais .............................................................
Industriais.................................................................
Comerciais ...............................................................
Rurais.......................................................................
Outras.......................................................................
Subtotal ...................................................................
Fornecimento não faturado.......................................
Total de Vendas
Perdas (técnicas e comerciais)......................................
Energia solicitada.........................................................
Energia comprada ........................................................

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro
2006
329,0
239,7
159,1
123,3
123,2
974,3
2,5
976,8
135,6
1.430,0
1.127,0

2005

316,3
244,9
149,0
118,3
119,9
948,4
4,6
953,0
131,1
1.383,9
916,8

307,2
243,4
142,1
114,8
116,1
923,5
(1,2)
922,4
141,0
1.447,0
873,7

A tabela a seguir mostra as vendas e perdas consolidadas da CENF em volume (GWh) no período de nove meses
encerrado em 31 de dezembro de 2007 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e
2005.
Descrição

2007

Vendas
Residenciais .............................................................
Industriais.................................................................
Comerciais ...............................................................
Rurais.......................................................................
Outras.......................................................................
Subtotal ...................................................................
Fornecimento não faturado.......................................
Total de Vendas
Perdas (técnicas e comerciais)......................................
Energia solicitada.........................................................
Energia comprada ........................................................

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro
2006
134,3
52,4
57,3
8,0
35,5
287,5
287,5
135,6
341,3
272,5

2005

128,0
49,1
55,4
7,0
35,7
275,3
1,3
276,5
26,5
330,9
256,1

125,3
53,8
57,4
6,6
35,8
278,9
(0,5)
278,9
27,4
326,0
252,8

A tabela a seguir mostra as vendas e perdas consolidadas da Energipe em volume (GWh) no período de nove
meses encerrado em 31 de dezembro de 2007 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007,
2006 e 2005.
Descrição

2007

Vendas
Residenciais .............................................................
Industriais.................................................................
Comerciais ...............................................................
Rurais.......................................................................
Outras.......................................................................
Subtotal ...................................................................
Fornecimento não faturado.......................................
Total de Vendas
Perdas (técnicas e comerciais)......................................
Energia solicitada.........................................................
Energia comprada ........................................................

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro
2006
564,0
313,5
332,1
76,9
367,6
1.654,1
(3,5)
1.650,6
360,0
2.875,1
2.237,9

525,0
371,8
316,9
76,1
352,6
1.642,4
(0,8)
1.641,6
331,2
2.819,8
2.223,9

2005
497,9
449,2
295,9
75,9
328,5
1.647,4
3,3
1.650,7
295,6
2.648,5
2.278,9

A tabela a seguir mostra as vendas e perdas consolidadas da SAELPA em volume (GWh) no período de nove
meses encerrado em 31 de dezembro de 2007 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007,
2006 e 2005.
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Descrição

2007

Vendas
Residenciais .............................................................
Industriais.................................................................
Comerciais ...............................................................
Rurais.......................................................................
Outras.......................................................................
Subtotal ...................................................................
Fornecimento não faturado.......................................
Total de Vendas
Perdas (técnicas e comerciais)......................................
Energia solicitada.........................................................
Energia comprada ........................................................

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro
2006
864,4
460,4
407,5
192,3
463,4
2.388,0
(5,1)
2.382,9
716,3
3.549,4
3.163,6

2005

821,1
430,4
391,6
180,1
451,0
2.274,3
4,3
2.278,6
695,0
3.401,5
3.084,0

775,2
481,4
370,4
168,1
431,6
2.226,6
3,6
2.230,3
695,8
3.262,2
3.162,6

A tabela a seguir mostra as vendas e perdas consolidadas da CELB em volume (GWh) no período de nove meses
encerrado em 31 de dezembro de 2007 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e
2005.
Descrição

2007

Vendas
Residenciais .............................................................
Industriais.................................................................
Comerciais ...............................................................
Rurais.......................................................................
Outras.......................................................................
Subtotal ...................................................................
Fornecimento não faturado.......................................
Total de Vendas
Perdas (técnicas e comerciais)......................................
Energia solicitada.........................................................
Energia comprada ........................................................

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro
2006
149,8
232,2
85,6
16,8
50,0
534,4
0,2
534,6
56,3
747,7
369,1

140,6
223,6
80,2
16,6
48,4
509,4
509,4
57,6
695,0
589,6

2005
128,9
214,5
72,4
15,2
45,9
476,9
0,2
477,1
51,9
627,9
573,2

Perdas de Energia
A Emissora sofre dois tipos de perdas de energia: técnicas e comerciais. Perdas técnicas são aquelas que ocorrem
no curso regular da distribuição de energia da Emissora, incluindo perdas em todos os equipamentos e rede
elétrica. Perdas comerciais resultam de ligações ilegais, erros de cadastro e de medição e furto. A taxa
consolidada da Emissora de perda de energia foi de 15,72% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006
e 14,46% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007. A taxa consolidada da Emissora de perdas
comerciais foi de 6,25% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006 e 5,53% no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2007, principalmente em virtude das perdas comerciais sofridas pela SAELPA, descritas
abaixo. Excluindo a SAELPA, as perdas comerciais da Emissora foram de 1,41% para o exercício encerrado em
31 de dezembro de 2006 e de 2,19% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, o que a Emissora
acredita ser aceitável se comparado a outras concessionárias brasileiras de distribuição.
É prioridade da Emissora reduzir as perdas comerciais que sofre, especialmente aquelas perdas atribuídas à
SAELPA. Quando a SAELPA foi privatizada, em dezembro de 2000, ela operava com perdas técnicas e
comerciais de aproximadamente 35%. A SAELPA sofreu perdas de aproximadamente 20,18% no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2007. Para reduzir estas perdas, a Emissora instalou e reparou, quando
necessário, medidores de eletricidade. A Emissora também gastou aproximadamente R$5,0 milhões, nos últimos
dois anos, na criação de um sistema para identificar cada consumidor que está ligado a cada transformador em
cada poste de eletricidade. Para conseguir isto, a Emissora realizou um amplo programa para tirar fotografias
aéreas de toda a área de concessão da SAELPA, para identificar quanta energia está sendo usada por
consumidores ligados a cada transformador, e comparando isto a quando é faturado. Ligações ilegais ou
adulteração dos medidores são identificadas quando o consumo de energia excede os valores faturados. Desde
2001, a Emissora está executando um plano para reduzir perdas de energia na SAELPA.
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A tabela abaixo determina o valor das perdas de energia (técnicas e comerciais) para cada distribuidora em 2005,
2006 e 2007.
2007
MWh
CFLCL:
Total de perdas no final do período ....
Técnicas..............................................
Comerciais..........................................
CENF:
Total de perdas no final do período ....
Técnicas..............................................
Comerciais..........................................
Energipe:
Total de perdas no final do período ....
Técnicas..............................................
Comerciais..........................................
CELB:
Total de perdas no final do período ....
Técnicas..............................................
Comerciais..........................................
SAELPA:
Total de perdas no final do período ....
Técnicas..............................................
Comerciais..........................................
Perdas totais consolidadas.......................
Perdas Técnicas.......................................
Perdas Comerciais...................................

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de
2006
2005
%
MWh
%
MWh

135.568
129.705
5.863

9,48
9,07
0,41

23.720
20.239
3.481

6,95
5,93
1,02

359.965
242.660
117.305

12,52
8,44
4,08

57.873
29.385
28.488

7,74
3,93
3,81

716.276
376.950
339.326
1.293.403
798.939
494.463

20,18
10,62
9,56
14,46
8,93
5,53

131.097
125.933
5.164
26.481
21.441
5.039
331.208
263.403
67.805
57.617
28.329
29.288
694.981
361.251
333.730
1.083.806
652.983
430.823

9,47
9,10
0,37
8,00
6,48
1,52
11,75
9,34
2,41
8,57
4,21
4,36
20,43
10,62
9,81
15,72
9,47
6,25

140.963
136.445
4.517
27.405
21.930
5.474
313.873
239.700
74.173
56.289
26.504
29.785
695.845
351.965
343.880
1.066.007
618.169
447.839

%

9,74
9,43
0,31
8,41
6,73
1,68
11,85
9,05
2,80
8,96
4,22
4,74
21,33
10,79
10,54
16,30
9,45
6,85

Compras de Energia
As empresas de distribuição da Emissora compram energia de outros fornecedores para distribuição. Para o
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, o custo da energia comprada pelas Distribuidoras correspondeu
a aproximadamente R$571,3 milhões, a um preço médio de R$79,67/MWh. Para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2007, o custo da energia comprada pelas Distribuidoras correspondeu a aproximadamente
R$428,5milhões, a um preço médio de R$77,72/MWh.
As tabelas a seguir demonstram, para os períodos e datas indicadas, determinadas informações de preço e
volume relativas às principais compras de eletricidade consolidadas, por parte da Emissora, CFLCL, CENF,
Energipe, SAELPA e CELB. O quadro abaixo refere-se à Emissora.
Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de

Energia Comprada (GWh)

%

2007
Leilões
Leilão 2002 (Chesf)
Leilão 2005 (2005- 2012)
Leilão 2006 (2006 - 2013)
Leilão 2006 (2006 - 2008)
Leilão 2007 (2007 - 2014)
MCSD Ajuste
Total
Contratos Iniciais
AMPLA (CERJ)
FURNAS
CEMIG
CHESF
CELPE/COELCE/COSERN
SAELPA
CELB

2006

%

2005

%

613,2
1.710,6

8,6
23,9

613,2
2.804,0

10,4
47,5

613,2
2.928,6

10,2
48,7

162,7

2,3

1.723,9

29,2

-

-

2,1
3.046,1
(108,5)
5.426,2

0,0
42,5
(1,5)
75,7
-

0,1
34,2
5.175,4
-

0,0
0,6
87,8
-

3.541,8
1.627,1
17,9
3,0
-

58,9
27,1
0,3
0,0
-

-
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Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de

Energia Comprada (GWh)

%

2007
Total
Contratos Bilaterais
UTEJF
Cat-Leo Energia S.A. (atual BESA)
Grapon
Petróleo Brasileiro S.A.
Zona da Mata Geração
Ampla - Suprimento
Outros
Total
PROINFA

26,3
323,3
200,3
657,0
169,0
269,1
36,0
1.680,9
63,0

CCEE (MAE)
Total (GWh)

7.170,1

2006

0,4
4,5
2,8
9,2
2,4
3,8
0,5
23,4
0,9
100,0

%

2005

%

657,1
657,1
20,4

11,1
11,1
0,3

1.648,0
657,1
657,1
-

27,4
10,9
10,9
-

44,6
5.897,5

0,8
100,0

167,8
6.014,7

2,8
100,0

A tabela a seguir demonstra, para os períodos e datas indicadas, determinadas informações de preço e volume
relativas às principais compras de eletricidade da CFLCL.
%

2007
Leilões
Leilão 2002 (Chesf)

2006

%

2005

%

138,487

12,3

52,6
131,1

5,7
14,3

162,696

14,4

161,4

17,6

-

-

61,524
(2,110)
360,596

5,5
(0,2)
32,0
-

345,2

37,6
-

176,3

20,2
13,3
2,2
15,5
-

26,3
323,3
200,3
169,0
36,0
754,8
11,6

2,3
28,7
17,8
15,0
3,2
67,0
1,0

9,4
357,5
200,3
567,2
4,4

1,0
39,0
21,8
61,9
0,5

6,1
349,4
200,3
555,8
-

0,7
40,0
22,9
63,6
-

CCEE (MAE)

-

-

-

-

6,3

0,7

Total (GWh)

1.127,0

100,0

916,8

100,0

873,7

100,0

Leilão 2005 (2005 - 2012)
Leilão 2006 (2006- 2013)
Leilão 2006 (2006 - 2008)
Leilão 2007 (2007 - 2014)
MCSD Ajuste
Total
Contratos Iniciais
AMPLA (CERJ)
FURNAS
CEMIG
CHESF
CELPE/COELCE/COSERN
SAELPA
CELB
Total
Contratos Bilaterais
UTEJF
Cat-Leo Energia S.A. (atual BESA)
Grapon
Petróleo Brasileiro S.A.
Zona da Mata Geração
Ampla (Cerj) - Suprimento
Outros
Total
PROINFA

-
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-

52,6
123,7

116,1
19,2
135,3

6,0
14,2

A tabela a seguir demonstra, para os períodos e datas indicadas, determinadas informações de preço e volume
relativas às principais compras de eletricidade da CENF.
%

2007
Leilões
Leilão 2002 (Chesf)
Leilão 2005 (2005- 2012)

2006

%

2005

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Leilão 2006 (2006 - 2013)
Leilão 2006 (2006 - 2008)
Leilão 2007 (2007 - 2014)
MCSD Ajuste
Total
Contratos Iniciais
AMPLA (CERJ)
FURNAS
CEMIG
CHESF
CELPE/COELCE/COSERN
SAELPA
CELB
Total
Contratos Bilaterais
UTEJF
Cat-Leo Energia S.A. (atual BESA)
Grapon
Petróleo Brasileiro S.A.
Zona da Mata Geração
Ampla (Cerj) - Suprimento
Outros
Total
PROINFA

269,1
269,1
3,4

CCEE (MAE)
Total (GWh)

272,5

98,8
98,8
1,2
100,0

-

0,4
99,1
99,5
0,5
100,0

1,1
253,7
254,8
1,3
256,1

76,2
76,18
4,4
172,2
176,6
252,8

30,1
30,1
1,7
68,1
69,9
100,0

A tabela a seguir demonstra, para os períodos e datas indicadas, determinadas informações de preço e volume
relativas às principais compras de eletricidade da Energipe.
%

2007
Leilões
Leilão 2002 (Chesf)
Leilão 2005 (2005 - 2012)
Leilão 2006 (2006 - 2013)
Leilão 2006 (2006 - 2008)
Leilão 2007 (2007 - 2014)
MCSD Ajuste
Total
Contratos Iniciais
AMPLA (CERJ)
FURNAS
CEMIG
CHESF
CELPE/COELCE/COSERN
SAELPA

2006

%

2005

%

516,8
1.572,1

23,1
70,2

516,8
917,4

23,2
41,3

516,8
987,0

-

-

605,5

27,2

-

2.088,9
-

93,3
-
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22,1
2.061,8
-

1,0
92,7
-

1.503,8
586,9
-

22,7
43,3
66,0
25,8
-

%

2007
CELB
Total
Contratos Bilaterais
UTEJF
Cat-Leo Energia S.A. (atual BESA)
Grapon
Petróleo Brasileiro S.A.
Zona da Mata Geração
Ampla (Cerj) - Suprimento
Outros
Total
PROINFA
CCEE (MAE)
Total (GWh)

-

2006

5,8
5,8
0,9
100,0

128,9
128,9
20,1
2.237,9

%
-

128,9
128,9
7,3
25,9
2.223,9

2005

5,8
5,8
0,3
1,2
100,0

%

586,9
128,9
128,9
59,3
2.278,9

25,8
5,7
5,7
2,6
100,0

As tabelas a seguir demonstram, para os períodos e datas indicadas, determinadas informações de preço e
volume relativas às principais compras de eletricidade da SAELPA.
%

2007
Leilões
Leilão 2002 (Chesf)
Leilão 2005 (2005 - 2012)
Leilão 2006 (2006 - 2013)
Leilão 2006 (2006 - 2008)
Leilão 2007 (2007 - 2014)
MCSD Ajuste
Total
Contratos Iniciais
AMPLA (CERJ)
FURNAS
CEMIG
CHESF
CELPE/COELCE/COSERN
SAELPA
CELB
Total
Contratos Bilaterais
UTEJF
Cat-Leo Energia S.A. (atual BESA)
Grapon
Petróleo Brasileiro S.A.
Zona da Mata Geração
Ampla (Cerj) - Suprimento
Outros
Total
PROINFA
CCEE (MAE)
Total (GWh)

2006

%

2005

%

43,8
-

1,4
-

43,8
1.642,6

1,4
53,3

43,8
1.699,9

1,4
53,8

-

-

930,5

30,2

-

-

2.759,3
(106,4)
2.696,7

87,2
(3,4)
85,2

6,6
2.623,5

0,2
85,1

1.743,7

55,1

439,0

439,0
27,9
3.163,6

13,9
13,9
0,9
100,0
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439,0
439,0
10,7
10,8
3.084,0

14,2
14,2
0,3
0,3
100,0

867,2
17,9
885,1
439,0
439,0
94,8
3.162,6

27,4
0,6
28,0
13,9
13,9
3,0
100,0

As tabelas a seguir demonstram, para os períodos e datas indicadas, determinadas informações de preço e
volume relativas às principais compras de eletricidade da CELB.
%

2007
Leilões
Leilão 2002 (Chesf)

52,6
-

Leilão 2005 (2005 - 2012)
Leilão 2006 (2006 - 2013)
Leilão 2006 (2006 - 2008)
Leilão 2007 (2007 - 2014)
MCSD Ajuste
Total
Contratos Iniciais
AMPLA (CERJ)
FURNAS
CEMIG
CHESF
CELPE/COELCE/COSERN
SAELPA
CELB
Total
Contratos Bilaterais
UTEJF
Cat-Leo Energia S.A. (atual BESA)
Grapon
Petróleo Brasileiro S.A.
Zona da Mata Geração
Ampla (Cerj) - Suprimento
Outros
Total
PROINFA

%

2005

%

14,2
-

52,6
244,0

8,9
41,4

52,6
241,7

-

-

187,9

31,9

-

2,1
225,3
279,9

0,6
61,0
75,8
24,2
24,2
100,0

0,1
5,5
490,1

0,0
0,9
83,1
15,1
15,1
0,4
1,3
100,0

89,2
89,2
369,1

CCEE (MAE)
Total (GWh)

2006

89,2
89,2
2,4
7,9
589,6

294,3
173,0
3,0
176,00
89,2
89,2
13,7
573,2

9,2
42,2
51,3
30,2
0,5
30,7
15,6
15,6
2,4
100,0

Leilões de Venda de Energia de 2002
Em 16 e 19 de setembro de 2002, a Emissora comprou energia no Mercado Atacadista de Energia Elétrica, ou
MAE, que foi sucedido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ou CCEE. A tabela a seguir
demonstra os valores contratados, prazos e preços relativos aos contratos resultantes dos lotes de energia
adquiridos pelas empresas distribuidoras da Emissora nos leilões de venda de 2002.

Compradora
CFLCL
Energipe
CELB
SAELPA

Vendedora
CHESF
CHESF
CHESF
CHESF

Tarifa (R$/MWh)
57,77
57,77
57,77
57,77

Média de Energia
Contratada (Média de
MWh)
6,00
59,00
6,00
5,00

Prazo do Contrato
2003 a 2008
2003 a 2008
2003 a 2008
2003 a 2008

Contratos Iniciais
A compra e venda de energia no Brasil tem sido, historicamente, bastante regulada. Em relação ao Plano
Nacional de Privatização, e de forma a assegurar que a transição de um mercado regulado para um mercado
desregulado seria o mais tranqüilo possível, geradoras e distribuidoras de eletricidade foram obrigadas a firmar
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Contratos de Fornecimento Iniciais. A Emissora compra energia por meio de Contratos de Fornecimento
Iniciais firmados com fornecedores, com relação aos quais as quantidades de demanda mensal, as quantidades de
energia anuais e as respectivas tarifas foram determinadas pela ANEEL.
A tabela a seguir contém informações consolidadas relativas ao Contratos de Iniciais que estavam em vigor até
dezembro de 2005, com fornecedores regionais da Emissora. Referidos contratos não mais se encontram em
vigor.
Demanda Contratada (MWh)

Tarifa
Compradora

Vendedora

CELB
Energipe
SAELPA

CHESF
CHESF
CHESF

Demanda
(R$/kW)
5,04
5,16
4,79

Energia
(R$/MWh)
51,03
52,21
48,48

2005

2004

2003

26,75
92,56
140,83

76,53
233,81
432,46

80,25
277,69
422,50

Energia contratada—Média
(MWh)
2005
19,75
67,00
99,00

2004

2003

56,50
172,76
304,00

59,25
201,33
299,27

As distribuidoras da Emissora também contrataram energia por meio de contratos iniciais inter-regionais. Estes
contratos são regulados pela ANEEL e são firmados entre duas concessionárias distribuidoras com pontos de
interconexão. A tabela a seguir demonstra as informações consolidadas dos contratos de compra de energia.
Referidos contratos não mais se encontram em vigor.

Compradora
SAELPA

CELB

Vendedora
CELPE
COELCE
COSERN
SAELPA

Tarifa
Demanda
(R$/kW)
13,00
18,01
8,82
11,64

Demanda Contratada (MWh)
Energia
(R$/MWh)
44,27
57,32
28,03
36,99

2005
1,69
0,58
0,00
0,65

2004
3,39
1,17
0,00
1,30

2003
5,08
1,75
0,00
1,95

Energia
(MWh)
2005
1,76
0,27
0,01
0,34

contratada—Média

2004
3,51
0,54
0,02
0,69

2003
5,28
0,81
0,03
1,03

Contratos Bilaterais celebrados antes da Lei do Modelo do Setor Elétrico
Após a implementação da Lei do Modelo do Setor Elétrico, sujeito a determinadas exceções descritas “O Setor
de Energia Elétrica no Brasil – Ambiente de Contratação Livre – Compras de Energia de acordo com a Lei do
Novo Modelo do Setor Elétrico”, nas páginas 115 a 116 deste Prospecto, a Emissora não está mais autorizada a
firmar contratos bilaterais livremente negociados no Ambiente de Contratação Regulado e, portanto, deverá
comprar todas as suas necessidades futuras de energia por meio de leilões públicos realizados pela ANEEL.
Entretanto, os contratos bilaterais da Emissora existentes antes da implementação da Lei do Novo Modelo do
Setor Elétrico permanecerão em vigor até que terminem de acordo com seus termos.

Compras de Energia no Mercado de Curto Prazo da CCEE
Na CCEE são realizadas compras no mercado à vista, que foram responsáveis por 0,4% do fornecimento de
energia da Emissora para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006 e 0,8% para o o exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2007.

Compra de Energia no Ambiente de Contratação Regulado
A Emissora pretende comprar suas necessidades futuras de eletricidade por meio de contratos de longo prazo firmados
de acordo com leilões públicos que envolvam todo o setor. De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico,
todas as empresas distribuidoras de eletricidade e consumidores livres no Brasil deverão ter contratos de longo prazo
(definido como seis meses ou mais) para a compra de ao menos 100% de suas necessidades previstas de energia para
cinco anos. Durante cada exercício, as empresas distribuidoras deverão revelar todos os contratos com prazo igual ou
superior a um ano, e os consumidores poderão rever esses contratos.
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SAELPA e CFLCL apresentam 100% de suas necessidades de energia devidamente contratadas, de forma que
têm assegurada a cobertura contratual do total de suas necessidades para os próximos 5 anos como resultado da
energia contratada antes de 2004 e aquela adquirida na participação em recentes leilões. Em relação à CENF,
100% de sua necessidade energética é suprida por meio de contrato de compra de energia firmado com a Ampla
– Energia e Serviços S.A. e de sua quota oriunda do PROINFA.
Energia Existente
Primeiro Leilão de Energia Existente
O primeiro leilão relativo à venda de energia existente ocorreu em 7 de dezembro de 2004 e ofereceu o
fornecimento de energia a partir de 2005, 2006 e 2007.
A tabela a seguir demonstra a quantidade de energia contratada no Primeiro Leilão de Energia Existente, bem
como as tarifas pagas, em valores originais.

Leilões
1º Leilão Energia
Existente
(07.12.2004)

Produto
2005-2012
2006-2013
2007-2014

Preço
Médio
R$/MWh
R$ 57,51
R$ 67,33
R$ 75,46

Energia Comprada - MWmed
Frustração
%
1,1%
8,3%
0,1%

CFLCL
14,84
17,43
7,00

CELB
25,72
21,10
1,00

Energipe
115,73
73,38
12,99

SAELPA
188,92
110,08
15,99

Energisa
345,21
221,99
36,97

Segundo Leilão de Energia Existente
O segundo leilão relativo à venda de energia existente ocorreu em 2 de abril de 2005 e ofereceu o fornecimento
de energia a partir de 2008 e 2009.
A tabela a seguir demonstra a quantidade de energia contratada no Segundo Leilão de Energia Existente, bem
como as tarifas pagas, em valores originais.

Leilões
2º Leilão Energia
Existente
(02.04.2005)

Produto
2008-2015

Preço
Médio
R$/MWh
R$ 83,13

Energia Comprada – Mwmed
Frustração
%
57,7%

CFLCL
1,27

CELB
2,54

Energipe
9,74

SAELPA
14,39

Energisa
27,94

100%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009-2016

Terceiro e Quarto Leilões de Energia Existente
O terceiro e quarto leilões relativos à venda de energia existente ocorreram em 10 e 11 de outubro de 2005 e
ofereceram o fornecimento de energia a partir de 2006 e 2009.
A tabela a seguir demonstra a quantidade de energia contratada no Terceiro e Quarto Leilão de Energia
Existente, bem como as tarifas pagas, em valores originais.

Leilões

Produto

Preço
Médio
R$/MWh

3º e 4º Leilão de
Energia Existente
(10 e 11.10.05)

2006-2008

R$ 62,95

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009-2016

R$ 94,91

40,8%

0,00

3,55

34,92

2,96

41,43

Energia Comprada – Mwmed
Frustração
%

CFLCL

CELB

Energipe

SAELPA

Energisa
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Quinto Leilão de Energia Existente
O quinto leilão relativo à venda de energia existente ocorreu em 14 de dezembro de 2006 e ofereceu o
fornecimento de energia a partir de 2007.
A tabela a seguir demonstra a quantidade de energia contratada no Quinto Leilão de Energia Existente, bem
como as tarifas pagas, em valores originais.

Leilões
Produto
5º
Leilão
de
Energia Existente 2007-2014
(14.12.06)

Preço
Médio
R$/MWh

Frustração
%

CFLCL

CELB

Energipe

SAELPA

Energisa

R$ 104,74

60,2%

0,48

0,24

0,00

0,00

0,72

Energia Comprada – Mwmed

Energia Nova
Primeiro Leilão de Energia Nova
O primeiro leilão relativo à venda de energia de empresas de nova geração ocorreu em ocorreu em 16 de
dezembro de 2005 e ofereceu o fornecimento de energia a partir de 2008, 2009 e 2010.
A tabela a seguir demonstra a quantidade de energia contratada no Primeiro Leilão de Energia Nova, bem como
as tarifas pagas, em valores originais.

Leilões

1º Leilão de
Energia Nova
(16.12.05)

Preço
Médio
Produto
R$/MWh
2008-2022 (T15) R$ 132,27
2008-2037 (H30) R$ 106,95
2009-2023 (T15) R$ 129,26
2009-2038 (H30) R$ 113,89
2010-2024 (T15) R$ 121,81
2010-2039 (T30) R$ 114,83

Energia Comprada – Mwmed
Frustração
%

CFLCL

CELB

Energipe

SAELPA

Energisa

41,5%

1,17

0,00

0,00

1,17

27,94

52,8%

2,36

1,42

8,04

8,98

27,94

(4,5)%

4,18

3,14

12,55

19,87

27,94

Segundo Leilão de Energia Nova
O segundo leilão relativo à venda de energia de empresas de nova geração ocorreu em ocorreu em 29 de junho
de 2006 e ofereceu o fornecimento de energia a partir de 2009.
A tabela a seguir demonstra a quantidade de energia contratada no Segundo Leilão de Energia Nova, bem como
as tarifas pagas, em valores originais.

Leilões
2º Leilão de
Energia Nova (A-3)
(29.06.06)

Produto
2009-2023 (T15)

Preço
Médio
R$/MWh
R$ 132,39

2009-2038 (H30)

R$ 126,77

Energia Comprada – Mwmed
Frustração
%
(4,1)%

CFLCL
0,00

CELB
1,21

Energipe
12,14

SAELPA
3,24

Energisa
16,59

0,00

1,91

19,08

5,09

26,07

Terceiro Leilão de Energia Nova
O terceiro leilão relativo à venda de energia de empresas de nova geração ocorreu em ocorreu em 10 de outubro
de 2006 e ofereceu o fornecimento de energia a partir de 2011.
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A tabela a seguir demonstra a quantidade de energia contratada no Terceiro Leilão de Energia Nova, bem como
as tarifas pagas, em valores originais.

Leilões
3º Leilão de
Energia Nova (A-5)
(10.10.06)

Produto

Preço
Médio
R$/MWh

2011-2025 (T15)

R$ 137,44

2011-2040 (H30)

R$ 120,86

Energia Comprada – Mwmed
Frustração
%

CFLCL

CELB

Energipe

SAELPA

Energisa

0,00

1,29

4,73

6,02

12,05

0,00

1,37

5,03

6,41

12,81

11,2%

Quarto Leilão de Energia Nova
O quarto leilão relativo à venda de energia de empresas de nova geração ocorreu em ocorreu em 26 de junho de
2007 e ofereceu o fornecimento de energia a partir de 2010.
A tabela a seguir demonstra a quantidade de energia contratada no Quarto Leilão de Energia Nova, bem como as
tarifas pagas, em valores originais.

Leilões
4º Leilão de
Energia Nova (A-3)
(26.07.07)

Produto

Preço Médio
R$/MWh

2010-2024 (T15)

R$ 134,67

2010-2039 (H30)

Frustração
%
-

-

Energia Comprada – Mwmed
CELB
Energipe SAELPA

CFLCL

Energisa

0,68

0,41

2,31

2,58

5,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quinto Leilão de Energia Nova
O quinto leilão relativo à venda de energia de empresas de nova geração ocorreu em ocorreu em 16 de outubro
de 2007 e ofereceu o fornecimento de energia a partir de 2012.
A tabela a seguir demonstra a quantidade de energia contratada no Quinto Leilão de Energia Nova, bem como as
tarifas pagas, em valores originais.

Leilões
5º Leilão de
Energia Nova (A-5)
(16.10.07)

Produto

Preço
Médio
R$/MWh

2012-2026 (T15)

R$ 123,95

2012-2041 (H30)

Energia Comprada – Mwmed
Frustração
%

CFLCL

CELB

Energipe

SAELPA

Energisa

2,27

2,27

9,84

17,40

31,78

1,02

1,02

4,40

7,79

14,23

-9,5%

R$ 128,36

Leilões de Ajuste
O Ambiente de Contratação Regulada oferece os leilões de ajuste, de forma a permitir aos seus participantes
ajustes de contratação em curto prazo.
A tabela a seguir apresenta os Leilões de Ajuste já ocorridos e que as distribuidoras da Emissora participaram.

Leilões

Produto

Preço
Médio
R$/MWh

2º Leilão de Ajuste
(01.06.06)
3º Leilão de Ajuste
(29.09.06)
4º Leilão de Ajuste
(29.03.07)

jul a set/06
jul a dez/06

R$ 29,12
R$ 34,39

0%
0%

0,00
0,00

2,50
0,00

0,00
0,00

0,00
1,50

2,50
1,50

out a dez/06

R$ 73,96

0,0%

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

abr a jun/07
set-dez07
jan-dez08

R$ 47,27
R$ 139,03

0,0%
100%
0%

0,00
0,00
0,00

2,0
0,0
0,5

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3,00

2,00
0,00
3,50

6º Leilão de Ajuste
(27.09.07)

Energia Comprada – Mwmed
Frustração
%

CFLCL

CELB

Energipe

SAELPA

Energisa
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Em decorrência da participação da Emissora nos leilões de energia promovidos no Ambiente Regulado, foram
celebrados, para cada compra de energia efetuada entre a Emissora e as geradoras participantes, um CCEAR
com duração que varia entre 15 e 30 anos. Para os leilões de compra de energia provenientes de novos
empreendimentos, os CCEARs têm no mínimo quinze e no máximo trinta anos, contados do início do
suprimento de energia. Com relação aos leilões de compra de energia proveniente de empreendimentos
existentes, os CCEARs têm no mínimo cinco e no máximo quinze anos de duração, contados a partir do ano
seguinte ao da realização de tais leilões. A única exceção é o leilão de ajuste, em que os contratos são específicos
entre vendedor e o comprador.
A maior parte dos CCEARs firmados pela Emissora possuem, como instrumento de garantia para o
cumprimento das obrigações contraídas pela Emissora, um contrato de constituição de garantia que tem como
mecanismo fundamental o depósito de no mínimo 110% da média do valor dos recebíveis dos últimos três meses
da celebração do CCEAR em um conta corrente especial para este fim, administrada por instituição financeira
que atua como interveniente anuente em tal contrato de garantia.
À exceção da CENF, que tem 100% de sua necessidade energética suprida por meio de contrato de compra de
energia firmado com a Ampla Energia e Serviços S.A. e de sua quota oriunda do PROINFA, a Energipe,
SAELPA, CFLCL e CELB pretendem participar de alguns leilões de energia no âmbito do Ambiente de
Contratação Regulada a serem realizados em 2008, tais como os leilões de energia nova previstos para 2008.
Consumidores e Análise da Demanda
Consumidores
A Emissora classificou seus consumidores nas seguintes cinco categorias principais: Consumidores
Residenciais, Consumidores Comerciais, Consumidores Industriais, Consumidores Rurais e Setor Público.
Segue abaixo uma descrição mais detalhada de cada uma das categorias de consumo da Emissora, CFLCL,
CENF, Energipe, SAELPA e CELB acima referidas:
Emissora (Consolidado da Energipe, SAELPA e CELB até 31 de dezembro de 2006 e após essa data
Consolidado de CFLCL, CENF, Energipe, SAELPA e CELB)
• Consumidores Residenciais. Em 31 de dezembro de 2007, a Emissora tinha aproximadamente 1,7
milhões consumidores residenciais, cujo consumo representou aproximadamente 35,0%, 33,6% e 32,2%
de volume total de eletricidade vendido pela Emissora nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e
2005, respectivamente, e aproximadamente 42,8%, 41,5% e 41,0% de suas receitas geradas da
distribuição de eletricidade a consumidores finais, respectivamente, durante esses períodos.
• Consumidores Comerciais. Em 31 de dezembro de 2007, a Emissora tinha aproximadamente 144,0 mil
consumidores comerciais, que incluem empresas de venda a varejo, escritórios, bancos, negócios voltados
à prestação de serviços, universidades privadas e hospitais privados. No total, estes representaram
aproximadamente 17,8%,17,8% e 17,0% do volume total de eletricidade vendida nos exercícios sociais
encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e aproximadamente 21,3%, 22,1% e 21,3% da
receitas geradas da distribuição de eletricidade para consumidores finais, respectivamente, durante estes
períodos.
• Consumidores Industriais. Em 31 de dezembro de 2007, a Emissora tinha aproximadamente 12,0 mil
consumidores industriais, que incluem usuários de grandes volumes que atuam nos setores de produção e
processamento. No total, estes representaram aproximadamente 22,2%, 23,2% e 26,3% do volume total
de eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 17,3%, 17,3% e 19,3% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
• Consumidores Rurais. Em 31 de dezembro de 2007, a Emissora tinha aproximadamente 146,0 mil
consumidores rurais. Estes representaram aproximadamente 7,1%, 6,2% e 6,0% do volume total de
eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
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aproximadamente 4,5%, 3,4% e 3,3% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
• Setor Público. Em 31 de dezembro de 2007, a Emissora tinha aproximadamente 25,7 mil consumidores
do setor público. Eles representaram aproximadamente 17,8%, 19,3% e 18,5% do volume total de
eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 14,1%, 15,8% e 15,1% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durantes estes períodos.

CFLCL
• Consumidores Residenciais. Em 31 de dezembro de 2007, a CFLCL tinha aproximadamente 252,6 mil
consumidores residenciais, cujo consumo representou aproximadamente 33,8%, 33,3% e 33,3% de
volume total de eletricidade vendido pela CFLCL Nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e
2005, respectivamente, e aproximadamente 43,7%, 43,3% e 44,0% de suas receitas geradas da
distribuição de eletricidade a consumidores finais, respectivamente, durante esses períodos.
• Consumidores Comerciais. Em 31 de dezembro de 2007, a CFLCL tinha aproximadamente 29,0 mil
consumidores comerciais, que incluem empresas de venda a varejo, escritórios, bancos, negócios voltados
à prestação de serviços, universidades privadas e hospitais privados. No total, estes representaram
aproximadamente 16,3%, 15,7% e 15,4% do volume total de eletricidade vendida Nos exercícios sociais
encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e aproximadamente 18,0%, 17,4% e 17,1% da
receitas geradas da distribuição de eletricidade para consumidores finais, respectivamente, durante estes
períodos.
• Consumidores Industriais. Em 31 de dezembro de 2007, a CFLCL tinha aproximadamente 3,5 mil
consumidores industriais, que incluem usuários de grandes volumes que atuam nos setores de produção e
processamento. No total, estes representaram aproximadamente 24,6%, 25,8% e 26,4% do volume total
de eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 19,6%, 20,8% e 20,2% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
• Consumidores Rurais. Em 31 de dezembro de 2007, a CFLCL tinha aproximadamente 50,4 mil
consumidores rurais. Estes representaram aproximadamente 12,7%, 12,5% e 12,4% do volume total de
eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 9,2%, 9,1% e 9,2% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
• Setor Público. Em 31 de dezembro de 2007, a CFLCL tinha aproximadamente 4,1 mil consumidores do
setor público. Eles representaram aproximadamente 12,6%, 12,6% e 12,6% do volume total de
eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 9,5%, 9,5% e 9,5% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durantes estes períodos.

CENF
• Consumidores Residenciais. Em 31 de dezembro de 2007, a CENF tinha aproximadamente 76,6 mil
consumidores residenciais, cujo consumo representou aproximadamente 46,7%, 46,5% e 44,9% de
volume total de eletricidade vendido pela CENF nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005,
respectivamente, e aproximadamente 50,9%, 51,9% e 51,0% de suas receitas geradas da distribuição de
eletricidade a consumidores finais, respectivamente, durante esses períodos.

148

• Consumidores Comerciais. Em 31 de dezembro de 2007, a CENF tinha aproximadamente 7,6 mil
consumidores comerciais, que incluem empresas de venda a varejo, escritórios, bancos, negócios voltados
à prestação de serviços, universidades privadas e hospitais privados. No total, estes representaram
aproximadamente 19,9%, 20,1% e 20,6% do volume total de eletricidade vendida nos exercícios sociais
encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e aproximadamente 21,9%, 21,9% e 22,4% da
receitas geradas da distribuição de eletricidade para consumidores finais, respectivamente, durante estes
períodos.
• Consumidores Industriais. Em 31 de dezembro de 2007, a CENF tinha aproximadamente 0,9 mil
consumidores industriais, que incluem usuários de grandes volumes que atuam nos setores de produção e
processamento. No total, estes representaram aproximadamente 18,2%, 17,8% e 19,3% do volume total
de eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 16,3%, 15,0% e 15,5% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
• Consumidores Rurais. Em 31 de dezembro de 2007, a CENF tinha aproximadamente 0,8 mil
consumidores rurais. Estes representaram aproximadamente 2,8%, 2,6% e 2,4% do volume total de
eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 1,5%, 1,4% e 1,3% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
• Setor Público. Em 31 de dezembro de 2007, a CENF tinha aproximadamente 0,4 mil consumidores do
setor público. Eles representaram aproximadamente 12,4%, 13,0% e 12,8% do volume total de
eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 9,4%, 9,9% e 9,7% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durantes estes períodos.

Energipe
• Consumidores Residenciais. Em 31 de dezembro de 2007, a Energipe tinha aproximadamente 454,8 mil
de consumidores residenciais, cujo consumo representou aproximadamente 34,1%, 32,0% e 30,2% do
volume total de eletricidade vendido pela Energipe nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e
2005, respectivamente, e aproximadamente 41,9%, 40,7% e 39,7% das receitas geradas da distribuição de
eletricidade a consumidores finais, respectivamente, durante esses períodos.
• Consumidores Comerciais. Em 31 de dezembro de 2007, a Energipe tinha aproximadamente 30,8 mil
consumidores comerciais, que incluem empresas de venda a varejo, escritórios, bancos, negócios voltados à
prestação de serviços, universidades privadas e hospitais privados. No total, estes representaram
aproximadamente 20,1%, 19,3% e 18,0% do volume total de eletricidade vendida nos exercícios sociais
encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e aproximadamente 24,7%, 24,5% e 23,1% da receitas
geradas da distribuição de eletricidade para consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
• Consumidores Industriais. Em 31 de dezembro de 2007, a Energipe tinha aproximadamente 2.9 mil
consumidores industriais, que incluem usuários de grandes volumes que atuam nos setores de produção e
processamento. No total, estes representaram aproximadamente 19,0%, 22,6% e 27,3% do volume total
de eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 15,4%, 17,2% e 20,4% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
• Consumidores Rurais. Em 31 de dezembro de 2007, a Energipe tinha aproximadamente 14,6 mil
consumidores rurais. Estes representaram aproximadamente 4,7%, 4,6% e 4,6% do volume total de
eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 3,0%, 2,9% e 2,9% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
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• Setor Público. Em 31 de dezembro de 2007, a Energipe tinha aproximadamente 6,3 mil consumidores do
setor público. Eles representaram aproximadamente 22,2%, 21,5% e 19,9% do volume total de
eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 15,0%, 14,8% e 13,8% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durantes estes períodos.
SAELPA
• Consumidores Residenciais. Em 31 de dezembro de 2007, a SAELPA tinha aproximadamente 806,4 mil
de consumidores residenciais, cujo consumo representou aproximadamente 36,2%, 36,1% e 34,8% do
volume total de eletricidade vendido pela SAELPA nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e
2005, respectivamente, e aproximadamente 42,8%, 42,6% e 42,1% das receitas geradas da distribuição de
eletricidade a consumidores finais, respectivamente, durante esses períodos.
• Consumidores Comerciais. Em 31 de dezembro de 2007, a SAELPA tinha aproximadamente 66,3 mil
consumidores comerciais, que incluem empresas de venda a varejo, escritórios, bancos, negócios voltados à
prestação de serviços, universidades privadas e hospitais privados. No total, estes representaram
aproximadamente 17,1%, 17,2% e 16,6% do volume total de eletricidade vendida nos exercícios sociais
encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e aproximadamente 20,7%, 20,7% e 20,0% da receitas
geradas da distribuição de eletricidade para consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
• Consumidores Industriais. Em 31 de dezembro de 2007, a SAELPA tinha aproximadamente 4,4 mil
consumidores industriais, que incluem usuários de grandes volumes que atuam nos setores de produção e
processamento. No total, estes representaram aproximadamente 19,3%, 18,9% e 21,6% do volume total
de eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 15,2%, 15,3% e 17,2% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
• Consumidores Rurais. Em 31 de dezembro de 2007, a SAELPA tinha aproximadamente 67,8 mil
consumidores rurais. Estes representaram aproximadamente 8,1%, 7,9% e 7,5% do volume total de
eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 4,0%, 3,9% e 3,8% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
• Setor Público. Em 31 de dezembro de 2007, a SAELPA tinha aproximadamente 13,8 mil consumidores
do setor público. Eles representaram aproximadamente 19,4%, 19,8% e 19,4% do volume total de
eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 17,2%, 17,4% e 17,0% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durantes estes períodos.
CELB
• Consumidores Residenciais. Em 31 de dezembro de 2007, a CELB tinha aproximadamente 125,4 mil de
consumidores residenciais, cujo consumo representou aproximadamente 28,0%, 27,6% e 27,0% do
volume total de eletricidade vendido pela CELB nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005,
respectivamente, e aproximadamente 36,6%, 38,0% e 39,7% das receitas geradas da distribuição de
eletricidade a consumidores finais, respectivamente, durante esses períodos.
• Consumidores Comerciais. Em 31 de dezembro de 2007, a CELB tinha aproximadamente 10,3 mil
consumidores comerciais, que incluem empresas de venda a varejo, escritórios, bancos, negócios voltados à
prestação de serviços, universidades privadas e hospitais privados. No total, estes representaram
aproximadamente 16,0%, 15,7% e 15,2% do volume total de eletricidade vendida nos exercícios sociais
encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e aproximadamente 20,6%, 20,5% e 20,6% da receitas
geradas da distribuição de eletricidade para consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
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• Consumidores Industriais. Em 31 de dezembro de 2007, a CELB tinha aproximadamente 0,4 mil
consumidores industriais, que incluem usuários de grandes volumes que atuam nos setores de produção e
processamento. No total, estes representaram aproximadamente 43,4%, 43,9% e 45,0% do volume total
de eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e
aproximadamente 31,2%, 29,5% e 27,3% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para
consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.
• Consumidores Rurais. Em 31 de dezembro de 2007, a CELB
consumidores rurais. Estes representaram aproximadamente 3,1%,
eletricidade vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007,
aproximadamente 2,0%, 2,2% e 2,3% das receitas geradas da
consumidores finais, respectivamente, durante estes períodos.

tinha aproximadamente 12,4 mil
3,3% e 3,2% do volume total de
2006 e 2005, respectivamente, e
distribuição de eletricidade para

• Setor Público. Em 31 de dezembro de 2007, a CELB tinha aproximadamente 1,2 mil consumidores do
setor público. Eles representaram aproximadamente 9,4%, 9,5% e 9,6% do volume total de eletricidade
vendida nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2006 e 2005, respectivamente, e aproximadamente
9,5%, 9,9% e 10,1% das receitas geradas da distribuição de eletricidade para consumidores finais,
respectivamente, durantes estes períodos.
A Emissora tem uma base de clientes diversificada, que consiste principalmente de clientes residenciais e
comerciais, o que proporciona razoável estabilidade em caso de declínios econômicos. O segmento de energia
residencial é atualmente o segmento mais lucrativo da Emissora.

Consumidores Potencialmente Livres
Uma recente mudança no setor elétrico foi a designação de determinados consumidores de energia elétrica como
consumidores potencialmente livres. Consumidores potencialmente livres são aqueles cuja demanda excede 3
MW, em tensão igual ou superior a 69 kV (ou em qualquer nível de tensão se o fornecimento começou em
1995). Além disso, consumidores com demanda contratada igual ou superior a 500 kW poderão se tornar
consumidores potencialmente livres se optarem por energia de fontes energéticas alternativas, tais como energia
eólica, biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas. Estes consumidores receberam o direito de escolher seu
próprio fornecedor de energia elétrica nos termos estabelecidos na Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico. A Lei
do Novo Modelo do Setor Elétrico autoriza os consumidores da Emissora a decidir ter sua energia fornecida por
qualquer outra empresa distribuidora de energia elétrica. Embora consumidores potencialmente livres dentro das
áreas de concessão da Emissora não mais necessitem comprar energia da Emissora, eles devem pagar uma tarifa
pelo uso do sistema de distribuição da Energipe (TUSD).
Em 31 de dezembro de 2006, as controladas pela Emissora forneciam energia a 9 consumidores potencialmente
livres e a 4 consumidores parcialmente livres (consumidores que consomem energia, ao menos parcialmente,
como um consumidor cativo). Em 31 de dezembro de 2007, as controladas pela Emissora forneciam energia a 12
potenciais consumidores livres e a 4 consumidores parcialmente livres.
Em 2006, aproximadamente 8,5% (472 GWh) das vendas de energia elétrica em volume (incluindo o consumo
cativo dos consumidores parcialmente livres) foram feitas a consumidores potencialmente livres. Em nove meses
findos 31 de dezembro de 2007, três dos consumidores cativos das controladas pela Emissora tornaram-se
potencialmente livres e um dos consumidores parcialmente livres das controladas pela Emissora tornou-se
consumidor cativo. O único consumidor cativo que se tornou consumidor livre nos nove meses findos em 31 de
dezembro de 2007 consumiu 82,7 GWh de energia elétrica em 2006. Para maiores informações, vide seção
“Fatores de Risco – Riscos Relativos à Emissora– As Controladas da Emissora geram parte de suas receitas
operacionais a partir de consumidores qualificados como consumidores potencialmente livres, que podem
procurar fornecedores alternativos de energia elétrica”, na página 61 deste Prospecto.
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Análise da Demanda
A Emissora registrou vendas brutas no mercado de varejo de 4.300 GWh com relação ao o exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2007, 4.426 GWh em 31 de dezembro de 2006 e de 4.351 GWh em 2005. Este
fornecimento de energia levou a receitas operacionais brutas correspondentes a aproximadamente R$1.797,3
milhões em 31 de dezembro de 2007, R$1.623,9 milhões em 2006 e R$1.371,7 milhões em 2005.
A tabela a seguir demonstra, de maneira consolidada, o total de eletricidade distribuída pela Emissora, CFLCL,
CENF, Energipe, SAELPA e CELB a cada um de seus segmentos principais de consumidores, e a receita gerada
por estas vendas Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005.
Emissora (Consolidado da CFLCL, CENF, Energipe, SAELPA e CELB):

2007

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de
2006
2005
2007
2006
(em GWh)

Residenciais
Industriais
Comerciais
Rurais
Outros:
Federal
Estadual
Municipal
Iluminação Pública
Serviços Públicos
Consumo próprio
Subtotal
Suprimento de energia elétrica
Fornecimento não faturado (líquido)
Reajuste tarifário
Disp. do Sist. de Transm. e Distr.
Outros serviços taxados
Total

2.041,5
1.298,2
1.041,6
417,3
1.039,8
73,8
113,4
109,3
350,5
383,1
1.791,0
5.838,4
251,4
(5,4)
6.084,4

1.486,7
1.025,8
788,7
272,8
852,1
69,6
100,5
86,0
260,9
328,3
328,3
4.426,1
245,4
3,5
4.675,0

2005

(em milhões de R$)

1.401,9
1.145,2
738,6
259,2
805,9
64,5
93,5
79,8
262,7
299,1
299,1
4.350,8
316,0
7,2
4.674,0

890,4
360,9
443,2
93,5
294,3
41,6
46,9
34,1
79,7
92,1
92,1
2.082,3
16,2
(1,9)
18,8
129,6
174,7
2.419,7

607,1
253,4
323,6
49,1
230,9
38,3
39,7
23,1
56,4
73,6
73,6
1.464,1
11,7
2,2
23,8
106,5
15,6
1.623,9

517,2
244,1
268,5
41,6
191,3
30,9
32,7
18,9
49,4
59,3
59,3
1.262,7
15,5
10,4
4,8
63,9
14,4
1.371,7

CFLCL:

2007

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de
2006
2005
2007
2006
(em GWh)

Residenciais
Industriais
Comerciais
Rurais
Outros:
Federal
Estadual
Municipal
Iluminação Pública
Serviços Públicos
Consumo próprio
Subtotal
Suprimento de energia elétrica
Fornecimento não faturado (líquido)
Reajuste tarifário
Disp. do Sist. de Transm. e Distr.
Outros serviços taxados
Total

329,0
239,7
159,1
123,3
123,2
0,4
7,7
16,2
61,8
34,7
2,4
974,3
21,2
2,5
998,0

316,3
244,9
149,0
118,3
119,9
0,3
7,4
15,5
60,2
33,9
2,5
948,4
36,2
4,6
989,2
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2005

(em milhões de R$)

307,2
243,4
142,1
114,8
116,1
0,3
6,9
14,6
59,3
32,4
2,4
923,6
19,4
(1,2)
941,7

182,4
81,8
75,0
38,2
39,8
0,2
3,6
7,7
17,0
11,3
417,2
3,1
1,0
4,7
28,9
7,6
462,6

164,1
78,8
66,0
34,3
36,0
0,2
1,4
8,7
15,5
10,2
379,2
13,0
3,0
13,2
24,0
16,2
448,6

146,2
67,1
56,9
30,4
31,4
0,1
1,2
7,4
14,0
8,7
332,0
5,8
30,9
18,4
17,2
404,3

CENF:

2007

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de
2006
2005
2007
2006
(em GWh)

Residenciais
Industriais
Comerciais
Rurais
Outros:
Federal
Estadual
Municipal
Iluminação Pública
Serviços Públicos
Consumo próprio
Subtotal
Suprimento de energia elétrica
Fornecimento não faturado (líquido)
Reajuste tarifário
Disp. do Sist. de Transm. e Distr.
Outros serviços taxados
Total

134,3
52,4
57,3
8,0
35,5
1,0
1,4
3,8
20,6
8,4
0,4
287,5
0,4
287,9

128,0
49,1
55,4
7,0
35,7
1,0
1,4
3,8
20,4
8,8
0,4
275,2
1,8
1,3
278,4

2005

(em milhões de R$)

125,3
53,8
57,4
6,6
35,8
1,0
1,4
3,8
20,2
9,1
0,3
278,9
3,6
(0,5)
282,0

56,4
18,1
24,3
1,6
10,4
0,4
0,6
1,7
5,0
2,7
110,8
(0,2)
0,3
4,1
4,6
119,6

57,7
16,7
24,3
1,6
11,0
0,5
0,7
1,8
5,4
2,7
111,3
0,2
0,7
1,9
2,3
116,4

53,9
16,4
23,7
1,4
10,3
0,4
0,6
1,7
5,0
2,6
105,7
0,2
0,2
5,0
1,5
2,2
114,9

Energipe:

2007

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de
2006
2005
2007
2006
(em GWh)

Residenciais
Industriais
Comerciais
Rurais
Outros:
Federal
Estadual
Municipal
Iluminação Pública
Serviços Públicos
Consumo próprio
Subtotal
Suprimento de energia elétrica
Fornecimento não faturado (líquido)
Reajuste tarifário
Disp. do Sist. de Transm. e Distr.
Outros serviços taxados
Total

564,0
313,5
332,1
76,9
367,6
24,8
50,6
23,8
104,6
160,9
2,8
1.654,1
194,5
(3,5)
1.845,1

525,0
371,8
316,9
76,1
352,6
23,9
48,8
23,0
101,4
152,5
152,5
1.642,4
198,5
(0,8)
1.840,1
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2005

(em milhões de R$)

497,9
449,2
295,9
75,9
328,5
22,4
45,8
21,5
102,3
133,8
133,8
1.647,4
204,1
3,3
1.854,8

234,4
86,0
137,9
16,6
84,0
9,2
19,2
9,0
17,9
28,7
28,7
558,9
16,4
(0,6)
0,5
44,4
32,4
652,0

215,6
91,0
130,2
15,2
78,4
8,8
18,0
8,5
17,2
26,0
26,0
530,4
6,9
(0,7)
2,8
60,3
7,0
606,7

194,2
99,9
113,1
14,0
67,6
7,6
15,5
7,3
16,7
20,5
20,5
488,8
12,9
4,3
(3,2)
35,8
5,0
543,6

SAELPA:
Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de
2006
2005
2007
2006

2007

(em GWh)

Residenciais
Industriais
Comerciais
Rurais
Outros:
Federal
Estadual
Municipal
Iluminação Pública
Serviços Públicos
Consumo próprio
Subtotal
Suprimento de energia elétrica
Fornecimento não faturado (líquido)
Reajuste tarifário
Disp. do Sist. de Transm. e Distr.
Outros serviços taxados
Total

864,4
460,4
407,5
192,3
463,4
36,1
49,2
61,9
141,6
171,0
3,7
2.388,0
29,9
(5,1)
2.412,9

2005

(em milhões de R$)

821,1
430,4
391,6
180,1
451,0
34,8
47,4
59,7
137,9
167,8
3,5
2.274,2
39,1
4,3
2.317,7

775,2
481,4
370,4
168,1
431,6
32,2
43,9
55,3
138,8
158,0
3,3
2.226,7
101,2
3,6
2.331,4

363,9
129,6
176,1
34,1
146,3
27,5
21,8
14,5
34,9
47,6
850,0
3,9
(2,1)
13,3
35,1
51,9
952,2

339,4
121,9
165,2
30,9
139,0
25,3
20,1
13,3
34,4
45,8
796,4
3,9
2,6
21,0
37,8
7,5
869,3

278,3
113,5
132,2
25,1
112,3
20,1
15,9
10,6
28,3
37,4
661,4
2,5
5,8
8,0
25,4
7,9
711,1

CELB:

2007

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de
2006
2005
2007
2006
(em GWh)

Residenciais
Industriais
Comerciais
Rurais
Outros:
Federal
Estadual
Municipal
Iluminação Pública
Serviços Públicos
Consumo próprio
Subtotal
Suprimento de energia elétrica
Fornecimento não faturado (líquido)
Disp. do Sist. de Transm. e Distr.
Outros serviços taxados
Total

149,8
232,2
85,6
16,8
50,0
11,5
4,5
3,5
22,0
8,2
0,4
534,4
6,7
0,2
541,3

140,6
223,6
80,2
16,6
48,4
10,9
4,2
3,3
21,5
8,0
0,4
509,4
8,7
518,1

2005

(em milhões de R$)

128,9
214,5
72,4
15,2
45,9
9,8
3,8
3,0
21,6
7,3
0,3
476,9
13,7
0,2
490,8

53,2
45,4
29,9
3,0
13,9
4,3
1,7
1,3
4,8
1,8
145,4
0,8
(0,1)
18,6
6,2
171,0

52,1
40,5
28,2
3,0
13,5
4,1
1,6
1,3
4,8
1,8
137,3
0,8
0,3
9,1
1,1
148,6

44,6
30,6
23,2
2,5
11,4
3,2
1,3
1,0
4,4
1,5
112,3
0,4
0,3
2,7
1,5
117,3

Tarifas Aplicáveis
As tarifas cobradas pela Emissora por vendas de energia a consumidores finais são determinadas de acordo com
o contrato de concessão em questão e com a regulamentação estabelecida pela ANEEL. Os contratos de
concessão da Emissora e a regulamentação estabelecem um teto para as tarifas que prevêem ajustes anuais,
periódicos e extraordinários. Para discussão do regime regulatório aplicável às tarifas da Emissora e seu reajuste,
consulte a seção “O Setor de Energia Elétrica no Brasil”, nas páginas 107 a 124 deste Prospecto.
Para os fins de determinar as tarifas aplicáveis, cada consumidor é colocado em um grupo específico de tarifa,
definido em lei. Consumidores do Grupo A são aqueles que recebem energia a 2,3 kV ou mais, e consumidores
do Grupo B são aqueles que recebem energia a menos de 2,3 kV (220 V e 127 V).
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Consumidores de alta tensão que compram sua eletricidade de distribuidoras no Ambiente de Contratação
Regulado o fazem a um preço subsidiado. Esse subsídio, conhecido por “subsídio cruzado”, começou a ser
gradualmente extinto a partir de julho de 2003 e será de modo geral eliminado em 2007, sujeito a algumas
execuções aplicáveis a distribuidoras com reajuste tarifário no primeiro semestre de 2008.
As tarifas para consumidores do Grupo A baseiam-se na tensão na qual a eletricidade é fornecida e no período do ano
e na hora do dia em que ocorre o fornecimento da eletricidade. As tarifas para os consumidores do Grupo A são
formadas por dois componentes: uma “tarifa de demanda” e uma “tarifa de energia”. A tarifa de demanda, expressa
em R$ por kW, baseia-se no que for maior entre a capacidade da empresa contratada e a capacidade de energia
efetivamente utilizada. A tarifa de energia, expressa em Reais por MWh, baseia-se no volume de energia efetivamente
consumido durante um período de fornecimento, que geralmente é de 30 dias. Consumidores do Grupo A são aqueles
que provavelmente se qualificam como consumidores livres nos termos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico.
O Grupo B é dividido em subgrupos com base na classificação de cada consumidor do Grupo B. Os
consumidores da Emissora pertencentes ao Grupo B são classificados como residenciais, rurais, iluminação
pública e outras classes baseadas em diretrizes determinadas na legislação aplicável. As tarifas para os
consumidores do Grupo B consistem em uma tarifa de energia baseada no volume de eletricidade efetivamente
consumido durante um período de fornecimento, que geralmente é de 30 dias. Cada subgrupo do Grupo B
sujeita-se a uma tarifa de energia diferente.
A tabela a seguir apresenta informações de tarifas médias de energia relativas às vendas de eletricidade para o
mercado cativo da Emissora, CFLCL, CENF, Energipe, SAELPA e CELB durante os anos ali indicados, sem
considerar os efeitos do RTE, do ECE e do ICMS.
Tarifas Médias de Vendas de Energia (1)(2)
Emissora
2007
Tarifas residenciais (R$/MWh)..........................................................
Tarifas industriais (R$/MWh)............................................................
Tarifas comerciais (R$/MWh) ...........................................................
Tarifas rurais (R$/MWh)
Outras tarifas (R$/MWh)...................................................................
Tarifa média (R$/MWh)....................................................................
Diferença entre inflação e aumento médio da tarifa (3) .......................
Total de receitas de vendas de eletricidade (em milhões de R$) ........

285,50
206,87
303,60
198,82
226,86
254,67
-0,1%
2.099,32

360,22
271,23
374,57
247,08
268,17
314,81
4,1%
422,97

Exercício Encerrado em
31 de Dezembro de
2006
333,74
253,17
347,38
229,62
246,69
291,09
6,5%
395,30

291,50
208,87
261,54
141,04
190,72
253,95
-12,1%
112,24

Exercício Encerrado em
31 de Dezembro de
2006
320,05
218,22
284,27
153,64
209,40
276,18
1,4%
112,24

CFLCL
2007
Tarifas residenciais (R$/MWh)..........................................................
Tarifas industriais (R$/MWh)............................................................
Tarifas comerciais (R$/MWh) ...........................................................
Tarifas rurais (R$/MWh)
Outras tarifas (R$/MWh)...................................................................
Tarifa média (R$/MWh)....................................................................
Diferença entre inflação e aumento médio da tarifa (3) .......................
Total de receitas de vendas de eletricidade (em milhões de R$) ........

CENF
2007
Tarifas residenciais (R$/MWh)..........................................................
Tarifas industriais (R$/MWh)............................................................
Tarifas comerciais (R$/MWh) ...........................................................
Tarifas rurais (R$/MWh)
Outras tarifas (R$/MWh)...................................................................
Tarifa média (R$/MWh)....................................................................
Diferença entre inflação e aumento médio da tarifa (3) .......................
Total de receitas de vendas de eletricidade (em milhões de R$) ........
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Exercício Encerrado em
31 de Dezembro de
2006
277,28
196,09
295,31
188,08
219,63
244,94
8,0%
1.490,08

2005
258,36
176,65
274,26
173,62
201,25
224,20
8,0%
1.277,88

2005
316,16
224,09
326,34
215,99
229,25
270,20
3,6%
362,93

2005
316,66
203,98
281,73
149,98
202,85
269,26
8,9%
111,05

279,58
229,95
304,61
206,83
221,63
259,00
0,5%
532,52

Exercício Encerrado em
31 de Dezembro de
2006
276,58
203,16
299,53
192,53
216,99
247,76
7,9%
532,52

269,42
190,20
295,86
169,98
226,34
242,38
-0,2%
861,22

Exercício Encerrado em
31 de Dezembro de
2006
256,32
187,81
285,46
161,99
217,67
233,27
11,0%
820,02

231,07
141,38
232,63
165,26
195,21
186,95
-3,3%
145,37

Exercício Encerrado em
31 de Dezembro de
2006
236,81
132,86
238,04
168,70
198,41
185,49
4,8%
137,54

Energipe
2007
Tarifas residenciais (R$/MWh)..........................................................
Tarifas industriais (R$/MWh)............................................................
Tarifas comerciais (R$/MWh) ...........................................................
Tarifas rurais (R$/MWh)
Outras tarifas (R$/MWh)...................................................................
Tarifa média (R$/MWh)....................................................................
Diferença entre inflação e aumento médio da tarifa (3) .......................
Total de receitas de vendas de eletricidade (em milhões de R$) ........
SAELPA
2007
Tarifas residenciais (R$/MWh)..........................................................
Tarifas industriais (R$/MWh)............................................................
Tarifas comerciais (R$/MWh) ...........................................................
Tarifas rurais (R$/MWh)
Outras tarifas (R$/MWh)...................................................................
Tarifa média (R$/MWh)....................................................................
Diferença entre inflação e aumento médio da tarifa (3) .......................
Total de receitas de vendas de eletricidade (em milhões de R$) ........
CELB
2007
Tarifas residenciais (R$/MWh)..........................................................
Tarifas industriais (R$/MWh)............................................................
Tarifas comerciais (R$/MWh) ...........................................................
Tarifas rurais (R$/MWh)
Outras tarifas (R$/MWh)...................................................................
Tarifa média (R$/MWh)....................................................................
Diferença entre inflação e aumento médio da tarifa (3) .......................
Total de receitas de vendas de eletricidade (em milhões de R$) ........
(1)
(2)
(3)

2005
261,96
184,11
276,79
174,42
199,96
227,04
11,9%
489,95

2005
228,15
169,47
258,17
145,90
195,64
207,96
7,0%
675,28

2005
231,76
116,44
238,13
166,39
192,21
174,95
6,1%
112,66

As tarifas de venda de eletricidade foram calculadas dividindo-se (a) vendas faturadas sem ICMS (um tipo de imposto sobre o valor agregado) por (b)
MWh de eletricidade vendida.
As tarifas excluem 2,9% de revisão extraordinária para consumidores residenciais e rurais (excluindo consumidores de baixa renda) e uma revisão
extraordinária de 7,9% para todas as demais classes de consumidores de 7 de dezembro de 2001 em diante.
Taxa de inflação conforme medida pelo IGP-M, que é um índice anual.

Consumidores residenciais de baixa renda são considerados um subgrupo de consumidores residenciais e não
estão sujeitos a pagamento de encargos emergenciais e de capacidade emergencial ou qualquer tarifa
extraordinária imposta pela ANEEL. De acordo com as regras atuais, um consumidor residencial de baixa renda
é qualquer consumidor de monofásico que (1) consuma menos de 80 kWh por mês, (2) não teve um consumo de
energia superior a 120 kWh por mês mais de duas vezes durante qualquer período de doze meses anterior ou (3)
consumiu entre 80 kWh e 220 kWh mensalmente nos doze meses anteriores e apresentou requerimento para
receber benefícios comprovando ser beneficiário de qualquer dos programas sociais do governo.
Ajustes de Tarifas
Distribuidoras de energia elétrica operam em uma área pública regulada tanto com relação às tarifas por elas
aplicadas quanto com os resultados financeiros requeridos. As tarifas de distribuição são reajustadas anualmente
pela ANEEL, conforme fórmula paramétrica prevista nos respectivos contratos de concessão. A ANEEL tem
competência para reajustar e rever tarifas em resposta a mudanças nos custos de compra de eletricidade e em
condições de mercado.
Os processos de segunda revisão tarifária periódica da CFLCL e CENF estão previstos para o ano de 2008. Tais
processos resultarão no reposicionamento das tarifas de energia elétrica em nível compatível com o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão, com vigência a partir de 18 de junho de 2008, para ambas as
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distribuidoras. Conforme cronograma publicado pela ANEEL no mês de setembro de 2007, a CFLCL e a CENF
deverão concluir até final de fevereiro de 2008 as suas propostas de revisão tarifária, que serão divulgadas nas
respectivas audiências públicas prevista para acontecer no mês de abril do mesmo ano.
A tabela a seguir demonstra impacto médio na receita dos reajustes anuais da CFLCL, CENF, Energipe,
SAELPA e CELB decorrente dos reajustes anuais de suas tarifas.
Impacto médio na Receita / Reajuste de Tarifas
Distribuidora

(1)

2007

2007
Parcela B

17,44%

1,50%

6,92%

-3,99%

-14,92%

2,75%

17,94%

1,80%

1,63%

2,42%

19,27%

8,98%

9,26%

-2,03%

1,04%

10,38%

22,60%

6,34%

-1,48%

4,20%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

CFLCL

19,33%

16,18%

33,85%

CENF

16,25%

12,35%

35,62%

16,35%

6,05%

21,51%

14,25%

Energipe

15,80%

14,84%

28,93%

13,63%

CELB

15,93%

14,77%

23,98%

SAELPA

12,60%

14,00%

32,27%

A CFLCL e a CENF realizaram revisão periódica em18 de junho de 2004 a Energipe em abril de 2003, a CELB em fevereiro 2005 e a SAELPA em agosto
de 2005.

Foram efetuados reajustes tarifários anuais com relação às concessionárias distribuidoras da Emissora, como
segue: CELB, em fevereiro de 2007, Energipe em abril de 2007; CFLCL e CENF em maio de 2007 e SAELPA
em agosto de 2007.
Tarifas pelo uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão
A ANEEL homologa tarifas pelo uso e acesso aos sistemas de distribuição e de transmissão. As tarifas são (i)
encargos pelo uso de rede, que são encargos para o uso da rede local própria de empresas distribuidoras, ou
TUSD, e (ii) uma tarifa pelo uso do sistema de transmissão, compreendida pela Rede Básica e suas instalações
subordinadas, ou TUST. Nos últimos anos, o Governo Federal teve por meta a melhoria do sistema de
transmissão nacional e, como resultado, algumas empresas de transmissão se envolveram em programas de
expansão significativos, que foram custeados por aumentos nas tarifas e encargos de transmissão. O aumento nas
tarifas e encargos de transmissão pagos pelas concessionárias de distribuição é repassado aos seus respectivos
consumidores por meio de Reajustes Tarifários Anuais.
A tabela abaixo demonstra as receitas operacionais brutas da Emissora decorrentes do uso de suas redes por
consumidores potencialmente livres e concessionárias.
Distribuidora
CFLCL................................................
CENF ..................................................
Energipe..............................................
CELB ..................................................
SAELPA .............................................
Total

2007

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de
2006
28.944
24.035
4.069
1.876
44.441
60.298
18.615
9.144
35.125
37.797
133.201
135.156

2005
18.419
1.489
35.771
2.714
25.408
85.806

Procedimentos de Faturamento
Os clientes da Emissora são faturados de acordo com um dos seguintes sistemas de tarifas: (1) o sistema de tarifa
convencional, que se aplica tanto a consumidores do Grupo A como do Grupo B; ou (2) o sistema de tarifa horária
sazonal, que se aplica apenas a consumidores do Grupo A. O sistema de tarifa convencional aplica uma tarifa fixa
independentemente de quaisquer variações sazonais ou de horário do dia. O sistema de tarifa horário-sazonal, por
outro lado, leva em conta tanto variações sazonais como de horário do dia, e estabelece diferentes tarifas para
diferentes horas do dia e diferentes estações do ano. A variação sazonal faz diferenciação entre estação seca (maio a
outubro) e estação chuvosa (novembro a abril). As tarifas são mais altas na estação seca, uma vez que o fornecimento
de energia hidrelétrica tende a ser mais baixo. Tarifas mais altas também se aplicam em horários de pico de demanda
que, na área de concessão da Emissora, geralmente ocorrem entre 17h30 e 20h30.
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As leituras de medidores e a emissão das faturas são feitas mensalmente para consumidores de baixa tensão, à
exceção de consumidores rurais cujos medidores são lidos a intervalos que variam de um a três meses (embora
estes consumidores rurais ainda sejam faturados mensalmente com base em seu consumo médio recente). As
faturas são preparadas a partir de leituras de medidores ou com base no uso estimado. Consumidores de baixa
tensão recebem as faturas dentro de três dias úteis após a leitura do medidor, com vencimento em cinco dias
úteis após a data da fatura. Em caso de falta de pagamento, um aviso de falta de pagamento acompanhado da
fatura do mês seguinte é enviado ao consumidor e é concedido um prazo de 15 dias para o pagamento da quantia
vencida. Caso o pagamento não seja recebido dentro de três dias úteis após esse prazo, o consumidor fica sujeito
à suspensão do fornecimento. Consumidores de alta tensão recebem faturas mensalmente, com vencimento em
cinco dias úteis após a data da fatura. Em caso de falta de pagamento, um aviso é enviado ao consumidor quatro
dias úteis após a data de vencimento, concedendo um prazo de 15 dias para que seja efetuado o pagamento. Caso
o pagamento não seja efetuado em três dias úteis após o aviso, o consumidor fica sujeito à suspensão do serviço.
Políticas de Inadimplência e de Controle de Crédito
A Emissora considera o gerenciamento e controle do não cumprimento de obrigações de pagamento pelos
consumidores como uma prioridade. A empresa utiliza três indicadores para medir o controle do não
cumprimento de obrigações de pagamento:
•

inadimplência nos últimos 12 meses (a diferença entre valores faturados e valores recebidos nos
últimos 12 meses dividida pelo total faturado nos últimos 12 meses);

•

pendências (a soma do valor de contas vencidas, de contas a serem cortadas e de contas de
pagamento renegociado dividida pela média faturada nos últimos 12 meses); e

•

pagamentos no prazo (valor total pago no prazo em um mês dividido pelo valor total faturado em
um mês).

A Emissora estabelece metas para reduzir o valor do inadimplemento e aumentar o valor recebido. Desde 2001,
a Emissora adota um plano para redução de inadimplemento que envolve ações para encorajar pagamentos no
prazo. Dois incentivos que são utilizados pela Emissora para encorajar o pagamento no prazo são a participação
automática no sorteio de prêmios de eletrodomésticos quando a conta é paga no prazo e descontos nas contas se
as contas são pagas no prazo por três meses consecutivos.
Antes de exercer seu direito de suspender o fornecimento de eletricidade a consumidores inadimplentes, a
Emissora procura negociar o pagamento de dívidas. Como recurso final, a Emissora suspende o fornecimento de
eletricidade. Entretanto, como é impossível suspender o fornecimento a todos os consumidores inadimplentes, a
Emissora prioriza a suspensão de forma que o fornecimento de eletricidade é interrompido primeiramente para
os consumidores com maior dívida.
Além da suspensão, a Emissora também utiliza os seguintes métodos para a cobrança de pagamentos em atraso:
•

Cobranças de Dívidas – consumidores com fornecimento suspenso e dívidas vencidas há 90 dias ou
mais são repassados a empresas de cobrança de dívidas para recobrar o pagamento; e

•

Pagamentos em etapas – em determinados casos, os consumidores podem negociar para quitar suas
dívidas em etapas, normalmente pagando um valor inicial de 30% a 40% das dívidas. Sobre estas
contas incidem juros e multas.

Como resultado das políticas da Emissora para inadimplência e de controle de crédito, no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2007 a inadimplência foi reduzida em 0,4 pontos percentuais em comparação ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Nos últimos três exercícios encerrados em 31 de dezembro, a
Emissora obteve um crescimento de 163,6% na inadimplência., em decorrência principalmente de coligadas que
passaram a ser subsidiárias após o processo de desverticalização, assim como de um relevante consumidor
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potencialmente livre da CELB, que está depositando em juízo o pagamento de suas faturas. O quadro abaixo
estabelece a porcentagem de inadimplência para as distribuidoras da Emissora nos anos de 2007, 2006 e 2005.

2007
CFLCL
CENF
Energipe
SAELPA
CELB
Emissora (consolidado)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2006
1,7
1,8
1,9
2,3
2,8
1,5
3,7
4,8
14,9
1,97
2,8
3,2

2005
2,9
2,5
2,7
3,9
3,3
2,0

Em 31 de dezembro de 2007, as dívidas de recebimento duvidoso (atrasadas em mais de 3 dias, mas em menos
de 360 dias) representavam 2,8% da receitas líquidas nos últimos 12 meses. As dívidas de recebimento duvidoso
em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007 eram de R$38,2 milhões, R$59,3 milhões e R$100,7 milhões,
respectivamente.

Qualidade do Serviço Prestado
A ANEEL utiliza dois testes para verificar a qualidade do serviço prestado por concessionárias no setor elétrico.
O primeiro teste é o de duração de interrupção, ou DEC, que indica o tempo médio que cada consumidor fica
sem eletricidade quando ocorre uma interrupção. Apenas interrupções iguais ou superiores a um minuto são
consideradas.
O segundo teste é o de freqüência da interrupção, ou FEC, que indica o número médio de interrupções sofrido
por cada consumidor. Apenas interrupções iguais ou superiores a um minuto são consideradas.
A tabela abaixo determina a duração e freqüência de interrupções da CFLCL, CENF, Energipe, SAELPA e
CELB na rede de distribuição para os anos de 2007, 2006 e 2005.
CFLCL
Limite
Anual
Efetivo

CENF
Limite
Efetivo
Anual

Energipe
Limite
Efetivo
Anual

CELB
Limite
Efetivo
Anual

SAELPA
Limite
Efetivo
Anual

31.12.2007
DEC (horas por ano)............
FEC (nº. de interrupções) ....

12,43
13,58

12,40
10,38

18,00
20,00

17,97
11,91

18,81
18,63

15,67
11,26

20,28
20,60

13,65
12,89

38,27
32,82

35,70
20,40

31.12.2006
DEC (horas por ano)............
FEC (nº. de interrupções) ....

12,42
14,05

10,92
9,30

19,00
23,00

18,76
12,34

19,30
18,83

14,04
9,01

21,15
20,27

14,39
10,35

37,58
33,41

50,761
19,40

31.12.2005
DEC (horas por ano)............
FEC (nº. de interrupções) ....

12,43
14,25

9,71
8,49

20,00
25,00

18,77
14,96

19,35
18,98

13,60
9,85

21,15
21,24

21,71
15,07

37,90
35,40

47,281)
18,83

(1) A ANEEL arquivou o Termo de Notificação por erro na instrução do processo.

A ANEEL utiliza esta informação para determinar se a concessionária está cumprindo adequadamente seus
deveres sob a concessão. A inobservância dos limites anuais resultará em multas a serem impostas pela ANEEL.

Concorrência
Nos últimos anos, o setor elétrico brasileiro sofreu o impacto de inovações legislativas e tecnológicas
significativas. Como conseqüência, os negócios de distribuição da Emissora de eletricidade deverão enfrentar
um acirramento da concorrência.
1
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Nos termos da nova legislação do setor elétrico, as concorrentes das concessionárias de distribuição da Emissora
poderão ser capazes de fornecer a alguns de seus consumidores energia elétrica a tarifas mais baixas do que as
aplicadas pela Emissora e por outras concessionárias de distribuição. Além disso, nos termos da Lei nº 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, ou da Lei de Concessões, todas as empresas de distribuição e transmissão de energia
elétrica devem permitir que determinados grandes consumidores, ou consumidores potencialmente livres,
utilizem seus sistemas e instalações auxiliares para a distribuição e transmissão de eletricidade mediante o
pagamento de tarifas aplicáveis por tais terceiros. A Lei de Concessões também autoriza consumidores de
eletricidade com demanda significativa a firmar contratos com outras distribuidoras para fornecimento de
energia. Como conseqüência, os principais consumidores de eletricidade podem, atualmente, utilizar várias
formas distintas de distribuição, tais como:
•

Conectar sua própria rede a uma empresa geradora de energia;

•

Pagar taxas a uma empresa de distribuição e transmissão enquanto negocia o contrato de fornecimento
de energia diretamente com uma empresa de geração de energia;

•

Negociar um contrato de fornecimento de energia diretamente com uma empresa distribuidora; ou

•

Produção própria.

Salvo no caso incomum de produção própria, o efeito econômico de um consumidor potencialmente livre decidir
comprar suas necessidades de eletricidade de outra empresa distribuidora são desprezíveis, pois a redução no
lucro decorrente da perda de vendas é parcialmente compensada pelas tarifas pagas por este consumidor livre
para utilizar a rede de transmissão da Emissora.
Ciclos Sazonais
As empresas distribuidoras de eletricidade da Emissora não enfrentam sazonalidade significativa, porque as
características econômicas dos mercados industrial, residencial e comercial que elas atendem, sejam mercados
cativos ou consumidores livres, exigem um fluxo de eletricidade relativamente uniforme durante todo o ano.
Além disso, a infra-estrutura de transmissão e distribuição de eletricidade não apresenta características
estruturais ou operacionais que a tornariam suscetível à sazonalidade. A receita e resultados das empresas
distribuidoras de eletricidade da Emissora são influenciados de maneira mais significativa pelo desempenho da
economia regional de suas áreas de concessão do que pela sazonalidade.
A tabela a seguir demonstra o volume de vendas de energia elétrica das concessionárias de distribuição da
Emissora nos períodos indicados:
2006

GWh vendidos

1º trimestre 2007
2º trimestre 2007
3º trimestre 2007
4º trimestre 2007
Total

%
1.453
1.446
1.401
1.538
5.838
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24,9%
24,8%
24,0%
26,3%
100,0%

Concessões, autorizações e permissões
Concessões de Distribuição
A Emissora opera sob contratos de concessão de distribuição concedidos pelo Governo Federal, por meio da
ANEEL, para seus negócios de distribuição. Os contratos de concessão de distribuição estão referidos abaixo:
Contrato de
Concessão nº.
40/99

42/99

07/97

08/2000

19/2001

Concessi
onária
CFLCL

CENF

Energipe

CELB

SAELPA

Contrato de Concessão Estado
/ Município
Diversos municípios do Estado
de Minas Gerais e nos
municípios do Carmo e do
Semidouro,
localizados
no
Estado do Rio de Janeiro.
Município de Nova Friburgo,
localizado no Estado de do Rio
de Janeiro.

Diversos municípios do Estado
de SERGIPE.

Data de
Assinatura
18 de junho de
1999, e aditado em
23 de maio de 2005

18 de junho de
1999, e aditado em
23 de maio de 2005

23 de dezembro de
1997, e aditado em
9 de agosto de 2000
e 15 de abril de
2005

Municípios de Boa Vista,
Campina Grande, Fagundes,
Lagoa Seca, Massaranduba e
Queimadas,
localizados
no
Estado da Paraíba.

4 de fevereiro de
2000 e aditado em
22 de dezembro de
2005

Diversos municípios do Estado
da Paraíba.

21 de março de
2001 e aditado em
13 de julho de 2005

Prazo
A concessão vigerá até 07 de julho de 2015.
Poderá ser renovado por um prazo adicional
de 20 anos mediante solicitação da CFLCL,
a critério do poder concedente.
A concessão vigerá até 07 de julho de 2015.
Poderá ser renovado por um prazo adicional
de 20 anos mediante solicitação da CENF, a
critério do poder concedente
Em vigor por 30 anos a partir da data de
assinatura.
Poderá ser renovado por um prazo adicional
de 30 anos mediante solicitação da
Energipe, a critério do poder concedente.
Em vigor por 30 anos a partir da data de
assinatura.
Poderá ser renovado por um prazo adicional
de 30 anos mediante solicitação da CELB, a
critério do poder concedente.
Em vigor por 30 anos a partir da data de
assinatura.
Poderá ser renovado por um prazo adicional
de 30 anos mediante solicitação da
SAELPA, a critério do poder concedente.

Os contratos de concessão da Emissora impõem amplas exigências sobre suas operações e negócios. Estas
exigências incluem a manutenção e/ou aprimoramento de determinados padrões de serviço, incluindo o número
e duração de blecautes. A Energipe também é obrigada a instalar dispositivos e equipamentos, incluindo linhas
de distribuição e medidores, para fornecer eletricidade a novos consumidores.
Penalidades e Término de Concessões
Caso a Emissora não cumpra as obrigações previstas no contrato de concessão e nas leis e normas aplicáveis ao
negócio, a ANEEL pode impor penalidades por meio da instauração de processos administrativos, garantido o
seu direito de ampla defesa.
As penalidades que podem ser impostas à Emissora incluem a emissão de uma advertência pela ANEEL e a
imposição de multas, podendo atingir até um máximo de 2,0% de suas receitas durante o período de 12 meses
que precedem o mês no qual a multa é imposta por violação, nos termos do contrato de concessão e
regulamentação adicional. Além disso, se a ANEEL entender que um acordo firmado pela Emissora é prejudicial
à prestação adequada de serviços da concessão, a ANEEL poderá instaurar um procedimento administrativo
requerendo o desfazimento de tal operação, assegurando-se o direito de ampla defesa na execução de tal
demanda.
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A ANEEL também pode intervir na concessão por meio de resolução, que indicará o prazo, objetivos e limites
da intervenção, em função das razões que a ensejaram, designando o interventor. Declarada a intervenção, a
ANEEL instaurará, no prazo de trinta dias, procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes
da medida e apurar responsabilidades. Tais procedimentos devem ser concluídos no prazo de até cento e oitenta
dias, salvo se a intervenção for anulada.
A ANEEL também tem o poder de terminar concessão da Emissora antes do final do prazo da concessão, por
meio de encampação ou caducidade, se a Companhia for extinta ou se tiver falência decretada. A encampação é
o término antecipado da concessão da Emissora por razões de interesse público (encampação). A caducidade é o
término antecipado da concessão como resultado da falha total ou parcial em cumprir suas obrigações sob o
contrato de concessão (caducidade). No caso de uma falha total ou parcial em cumprir suas obrigações sob o
contrato de concessão, a ANEEL também poderá limitar a área de concessão, impor uma sub-concessão no todo
ou em parte desta área de concessão, encampar as ações detidas por acionistas controladores da Emissora e
vendê-las em um leilão público, ou terminar o contrato de concessão antes do termo final da concessão.
Em caso de término do contrato de concessão, ou no caso de encampação ou caducidade, existe o direito de
receber indenização da ANEEL por investimentos efetuados em ativos relacionados aos serviços prestados pela
Emissora, na medida em que tais ativos que não tenham sido integralmente amortizados ou depreciados no
momento do término, da encampação ou da caducidade.
A Emissora é obrigada a obter autorização prévia da ANEEL antes de adotar determinadas condutas, tais como a
assinatura de contratos com partes relacionadas, a venda ou transferência de negócios relativos aos serviços
prestados, a concessão de qualquer tipo de garantia sobre tais negócios, a alteração do contrato social da
Energipe, a transferência de ativos que acarrete uma mudança em sua estrutura acionária e a realização qualquer
reestruturação.
Equilíbrio Econômico-Financeiro
De acordo com a Lei de Concessões, qualquer concessão para o fornecimento de serviços públicos, inclusive a
concessão da Emissora, exige implicitamente que as partes do contrato mantenham um equilíbrio relativamente
constante entre os custos e receitas da concessionária derivados da concessão durante sua vigência. Este
princípio é conhecido como equilíbrio econômico-financeiro.
Os principais instrumentos utilizados para manter o equilíbrio econômico-financeiro são as alterações das tarifas
que a Emissora cobra de seus consumidores pelo fornecimento de energia ou pelo uso dos sistemas de
distribuição, por meio de reajustes tarifários anuais, revisões tarifárias periódicas e revisões tarifárias
extraordinárias.
Propriedades, Plantas, Equipamentos e Estabelecimentos
Em 31 de dezembro de 2007, a Emissora não possuía propriedades significativas. As plantas e equipamentos
relacionados às atividades de geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica são de
propriedade ou estão em posse de suas controladas.
A tabela a seguir indica nossos bens mais relevantes da Emissora, segregados por intangíveis, terrenos,
estabelecimentos, edificações, máquinas, veículos, móveis e softwares:
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Intangíveis

Custo

Dep.

Líq.

317.138,78

0,00

317.138,78

8.764,86

0,00

8.764,86

Praça Rui Barbosa, nº 80, com 5.364,60 m², mat. 15.243 do
cartório de registro de imóveis de CTZ

4.233,13

0,00

4.233,13

Av. Humberto Mauro com 2.159m², mat. 3.166 reg. nº 2 livro
1 e 4.223 cartório de registro de imóveis de CTZ.

3.790,49

0,00

3.790,49

Av. Humberto Mauro com 420 m², mat. 23.315 do cartório
de registro de imóveis de CTZ.

Linhas telefônicas.

696,41

0,00

696,41

Garagem, rua da Assembléia, escrit. compra e venda livro
1.706 folha 57, cartório 16º Ofício de notas do Rio de
Janeiro.

7.159,60

0,00

7.159,61

Av. Nicolau Siervi (MECA) com 2.000 m², mat. 4.292
registro nº 1 livro 2 , cartório de registro de imóveis de CTZ.

Terreno

Edificação

Descrição

17.206,33

0,00

17.206,33

Av. Presidente Vargas, nº 487, Box 2.606, mat. 61.593
cartório do 2º Ofício do reg. geral de imóveis do Rio de
Janeiro.

41.850,82

0,00

41.850,82

Sub-total

1.641.078,06

992.938,24

648.139,82

Prédio Sede, situado à Praça Rui Barbosa, nº 80.

169.634,37

135.424,92

34.209,45

Esc. Rio de Janeiro, 4º andar, Av. Pres. Vargas, nº 463, reg.
Nº2.179 livro 1.966 fol 72V, cartório do 13º Ofício de notas
RJ.

978.386,32

330.981,80

647.404,50

Centro de treinamento e Ginásio Poliesportivo da Aurora, 45
hec. mat. 25.742 livro 2 cartório registro de imóveis LPD.

434.683,89

148.342,24

286.341,65

Construção do Heliponto com Hangar.

22.214,72

22.214,72

0,00

Almoxarifado Av. Veríssimo Mendonça, reg. Nº18.696 fol
153V livro 3AP, registro de imóveis de CTZ.

16.244,87

2.380,30

13.864,57

DEOP - Arquivo Morto.

113.224,31

18.622,72

94.601,60

Prédio DEPM.

99.623,47

21.219,31

78.404,08

Arquivo morto - Vila Domingos Lopes, mat. 7.253 livro 2
cartório registro de imóveis de CTZ.

1.719,95

971,34

748,61

Usina Cultural de Leopoldina, rua Lucas Augusto, mat. 8.816
livro 3E, folha 119, cartório registro imóveis de LPD.

40.295,40

40.295,40

0,00

Prédio à rua Rabelo Horta, nº 39, Cataguases, mat. 985 livro
2 cartório registro de imóveis CTZ.

2.662,86

266,26

2.396,62

3.519.768,22

1.713.657,25

1.806.110,97

Máquinas

3.066.682,40

2.201.040,16

865.642,24

Aparelhos e centrais telefônicas e transceptores do VHF.

Veículos

352.590,84

29.975,25

322.615,59

Frota composta por 12 veículos e 1 motocicleta.

Móveis

10.363.650,41

6.287.471,03

4.076.179,38

Móveis em geral e equipamentos de informática.

Software

151.278,89

16.088,91

135.189,98

Total em Serviço

17.812.960,36

10.248.232,60

7.564.727,76

Imob. em curso

363.259,37

363.259,37

Muro do Terreno Av. Humberto Mauro.
Sub-total

Direito de uso de Software's.
Sub-total
Móveis em geral e equipamentos de informática.

Total em curso

363.259,37

-

363.259,37

-

Total Geral

18.176.219,73

10.248.232,60

7.927.987,13

-
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Tecnologia e Informática
A Emissora possui uma infra-estrutura de informática que suporta adequadamente suas áreas de negócio,
contribuindo para a padronização e redução de custos dos seus processos. Para integrar e dar agilidade aos
processos principais do negócio, a Emissora dispõe dos sistemas corporativos apresentando soluções com alta
disponibilidade.
Pesquisa e Desenvolvimento
Os contratos de concessão das controladas pela Emissora exigem que 1% de suas receitas líquidas sejam
aplicadas para implantar programas de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência de eletricidade. O programa
de eficiência de eletricidade da Emissora se destina a beneficiar seus clientes por meio de medidas tais como
programas para reduzir o desperdício de energia, instalação de equipamentos eficientes e projetos educativos.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2006 e 2005, a Emissora gastou
aproximadamente R$9,0 milhões, R$14,5 milhões e R$15,0 milhões, respectivamente, em Pesquisa e
Desenvolvimento e em conjunto no Programa de Eficiência Energética (EE) e no Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), conforme indicado na tabela abaixo.
Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (milhões de R$)
2007
2006
P&D ............................................................
4,7
11,7
4,2
2,7
EE e FNDCT...............................................
Total............................................................
9,0
14,5

2005
15,0
15,0

Questões Ambientais
Normas Ambientais
As atividades de distribuição da Emissora estão sujeitas a abrangente legislação federal, estadual e municipal
relacionada à preservação do meio-ambiente. O procedimento para instalação de novas linhas de transmissão e
distribuição, ou subestações, exige o cumprimento de diversas normas ambientais, nos termos da Constituição
brasileira e da legislação federal, estadual e municipal pertinente.
Para avaliar o desempenho ambiental da Emissora, foram implementados determinados programas, conforme
descritos abaixo. A distribuição de eletricidade da Emissora está sujeita a auditorias internas e externas que
visam verificar a conformidade de suas atividades com a ISO 14001. A Emissora continua a desenvolver o
gerenciamento ambiental de suas atividades, levando em consideração seus orçamentos e estimativas realistas e
esforçando-se, sempre, para obter melhores resultados financeiros, sociais e ambientais.
A atividade de distribuição sempre foi passível de dispensa de licenciamento pelos órgãos ambientais estaduais e
municipais. No entanto, recentemente passou a haver a obrigatoriedade de obtenção de licenças ambientais para
a construção ou melhoria de instalações de distribuição. Os órgãos ambientais ainda estão definindo as diretrizes
específicas aplicáveis a novos projetos de distribuição de energia e à regularização dos já existentes.
Para projetos para os quais o impacto ambiental é considerado significativo, tais como linhas de transmissão
superiores a 230kV, juntamente com determinados outros projetos ambientalmente sensíveis, inicialmente um
detalhado estudo de impacto ambiental deve ser elaborado por especialistas externos, que fazem recomendações
sobre como minimizar o impacto da usina no meio ambiente. O estudo, juntamente com um relatório ambiental
especial sobre o projeto, preparado pela empresa, é então apresentado às autoridades ambientais federais,
estaduais ou locais, dependendo do impacto do projeto, para análise e aprovação. Uma vez aprovado, o projeto
passa por um processo de licenciamento de três fases, formado por uma licença para atestar a viabilidade do
projeto, uma licença para iniciar os trabalhos e uma licença para operar o projeto. Além disso, a lei exige que a
empresa dedique ao menos 0,5% do custo total de novos projetos de impacto significativo em preservação
ambiental.
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A Emissora detém todas as licenças operacionais relevantes para o desenvolvimento de suas atividades mas
poderá, de tempos em tempos, ser obrigada a obter certas licenças ambientais em decorrência da implementação
de novos projetos, planos de expansão, entre outras atividades. Qualquer falha por parte da Emissora em obter as
licenças ambientais necessárias ou em cumprir as leis e regulamentação ambiental poderá resultar em
responsabilidades civis ou criminais, incluindo uma obrigação de realizar remediação ambiental e a indenizar
terceiros por danos ambientais. Estas falhas também poderão sujeitar a Emissora a penalidades administrativas
tais como multas, suspensão de subsídios de órgãos públicos ou a suspensão, temporária ou permanente, de
atividades infratoras.
A Emissora cumpre com os procedimentos de licenciamento ambiental e negocia, sempre que necessário, termos
de cumprimento com as entidades regulatórias. A Emissora não espera incorrer em custos significativos
relacionados a qualquer falha na obtenção de licenças ambientais.
Qualquer impacto ambiental decorrente da operação dos negócios da Emissora poderá sujeitá-la não apenas a
penalidades administrativas, mas também a responsabilizações civis e/ou criminais. A Emissora é objetivamente
responsável por danos ambientais que decorram de suas atividades, e pode ser obrigada a efetuar remediação
ambiental e a indenizar terceiros por tais danos.
Iniciativas Ambientais
Desde a constituição da Emissora, ela se concentra na preservação, recuperação, sustentabilidade e educação
ambiental, por meio da implementação das seguintes iniciativas ambientais:
•

Gerenciamento urbano de árvores;

•

Redes aéreas isoladas; e

•

Proteção de redes aéreas.

As empresas da Emissora tratam óleo isolante usando maquinário de regeneração, e os projetos e ações de
investimento da Emissora são realizados nos termos da legislação em vigor e em harmonia com o
desenvolvimento sustentável. A Emissora recolhe lâmpadas a vapor de mercúrio e lâmpadas fluorescentes para
reciclagem, bem como apóia programas, estudos e eventos promovidos por organizações públicas ou privadas
compatíveis com as diretrizes de política ambiental adotadas por suas empresas. Por meio da Energipe, a
Emissora participa no Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas para divulgar os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio que digam respeito à sustentabilidade ambiental.
Sob a orientação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”), a Emissora a partir do segundo
semestre de 2007, através de seu COMITÊ DE MEIO AMBIENTE E ASPECTOS SOCIAIS (CMAAS), vem
desenvolvendo seu Sistema Corporativo de Gestão Ambiental e Social (ESMS) que inclui (i) planos e programas
ambientais aplicáveis; e (ii) Programas de Monitoramento Ambiental, Análise do Risco Ambiental e Plano de
Ação Corretiva destinados a equacionar não conformidades e passivos ambientais relacionados às instalações
existentes.

Programas Sociais
Além de distribuir energia de uma forma segura, confiável e ambientalmente responsável, a Emissora investe nas
comunidades nas quais opera. A Emissora está comprometida com o desenvolvimento de projetos sociais que
levam a melhorias significativas nas vidas dos membros destas comunidades, tais como centros para criação
artística, promoção cultural e desenvolvimento social. Em 2003, 2004 e 2005, a Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica, ou ABRADEE, concedeu a Energipe um prêmio de melhor empresa no setor
de eletricidade por responsabilidade social. Os programas sociais da Energipe incluem:
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•

Comunicações sociais e educação ambiental;

•

Vigilância epidemiológica e atenção à saúde;

•

Remoção e armazenamento de solo;

•

Monitoramento da qualidade da água;

•

Recuperação de áreas afetadas;

•

Uso e ocupação da área que circunda reservatórios;

•

Centros culturais na cidade de João Pessoa; e

•

Programa de arte na escola em Aracaju (“Energipe faz arte na escola”).

Também, sob orientações do BID, a Emissora a partir do segundo semestre de 2007, através de seu COMITÊ DE
MEIO AMBIENTE E ASPECTOS SOCIAIS (CMAAS), vem desenvolvendo seu Sistema Corporativo de
Gestão de Saúde e Segurança (HSMS) que inclui Programas e Plano de Ação Corretiva destinados a equacionar
não conformidades e passivos sociais, e de saúde e segurança relacionados às instalações existentes.

Seguro
A política da Emissora para contratação de cobertura de seguro baseia-se no valor considerado adequado, pela
administração, para cobrir prejuízos e seus ativos, responsabilidade civil por danos involuntários, danos
materiais e/ou lesões físicas causadas a terceiros. Apólices de seguro de responsabilidade civil são contratadas
juntamente com as controladas pela Emissora, e a indenização máxima limita-se aos valores incluídos na apólice
de seguro.
A Emissora acredita que mantém seguros habituais no Brasil para o tipo de negócio que opera. Em 2006, a
Emissora pagou um total de R$2,1 milhões em prêmios de seguro. A Emissora espera renovar todas as suas
apólices de seguro quando estas expirarem, em 2007 foram pagos R$2,4 milhões em prêmios. A Emissora espera
renovar todas as suas apólices de seguro quando estas expirarem.

Propriedade Intelectual
O logotipo e as marcas da Emissora são registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A
Emissora requereu o registro de outras marcas. A Emissora acredita que a falta de registro dessas outras marcas
não causarão nenhum impacto adverso sobre seus negócios.

Funcionários
Em 31 de dezembro de 2007, o Grupo Energisa tinha 4.263 funcionários em tempo integral.
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O quadro abaixo mostra o número de funcionários próprios.
2007
CFLCL................................................................................
CENF ..................................................................................
ENERGIPE .........................................................................
CELB
SAELPA
Cat-Leo Cise
Teleserv
EMISSORA ........................................................................
Total ...................................................................................

2006
513
136
921
243
1.876
379
48
147
4.263

2005
738
108
871
227
1.576
201
45
0
3.520

722
96
850
217
1.547
150
43
0
3.432

A Emissora concedeu diversos benefícios a seus funcionários. Estes benefícios incluem planos de assistência
média e hospitalar, plano de assistência odontológica, reembolso de creche e despesas de mudança, seguro-saúde
e seguro de vida, bolsas de estudo, prêmios de aposentadoria e planos de pensão complementares. Tais
benefícios são determinados por meio de contratos de negociação coletiva.
A Energisa continua a manter bons relacionamentos com seus sindicatos (Sindicato dos Eletricitários de Sergipe
– Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Cataguases, Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Niteroi e Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas
da Paraíba - STIUP), como comprova o êxito da negociação de todos os contratos de negociação coletiva nos
últimos dez anos.
A segurança no trabalho continua a ser uma das principais prioridades da Emissora. A Emissora investiu em
diversos programas visando à prevenção de acidentes, gerenciamento de controle de risco e inspeção e
treinamento, que resultaram em uma diminuição significativa na freqüência e gravidade de acidentes
relacionados ao trabalho.
A Emissora fornece sessões anuais de treinamento de segurança a seus funcionários que realizam tarefas de alto
risco.

Contingências Judiciais e Administrativas
Abaixo está uma descrição dos processos mais relevantes em que as companhias controladas pela Emissora são
partes.
As companhias controladas pela Emissora estão atualmente envolvidas em processos judiciais e administrativos
sobre diversas questões legais, incluindo processos relacionados a responsabilidade civil, responsabilidade fiscal,
obrigações trabalhistas e outras. Em 31 de dezembro de 2007, as controladas pela Emissora figuraram como rés
em processos que pleiteavam aproximadamente R$149,9 milhões, e as provisões relativas a processos foram de
aproximadamente R$42,4 milhões – deve-se considerar que de R$ 97 milhões a provisionar, foram deduzidos
R$54,6 milhões referentes à valores já depositados em caução -, dos quais aproximadamente R$16,1 milhões
referem-se a disputas fiscais, aproximadamente R$40 milhões são relativos a processos cíveis e
aproximadamente R$40 milhões são relacionados a processos trabalhistas. As provisões referidas acima não
englobam processos para os quais as obrigações potenciais não podem ser estimadas. A Emissora efetua
provisões para litígios e reclamações nos quais existe a probabilidade de condenação, desde que o valor da causa
possa ser razoavelmente estimado. É possível, entretanto, que algumas questões sejam decididas
desfavoravelmente, e exijam da Emissora o pagamento de indenizações ou despesas em montantes relevantes,
mas que não podem ser estimados atualmente.
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Litígios Fiscais
A maioria das contingências decorrentes de processos judiciais nos quais a Emissora figura como ré envolvem
questões relativas a contribuições ao PIS, COFINS e ao imposto estadual ICMS. Em 31 de dezembro de 2007, as
controladas pela Emissora figuravam em 304 litígios fiscais, com contingência total estimada em
aproximadamente R$42 milhões. As provisões para estas contingências foram de aproximadamente R$16,1
milhões. Tais processos incluem:
(i)

36 processos no valor aproximado de R$21 milhões envolvendo a Energipe, dos quais R$15,0
milhões representam contingências remotas, R$4,9 milhões representam contingências possíveis e
R$1,1 milhão representa contingência provável, com provisões no valor de R$1,1 milhão;

(ii)

117 processos no valor aproximado de R$13,4 milhões envolvendo a SAELPA, dos quais R$12,8
milhões representam contingências prováveis, com provisões no valor de R$13,4 milhões;

(iii)

26 processos no valor aproximado de R$0,6 milhão envolvendo a CELB, dos quais R$0,6 milhão
representa contingência provável, com provisões no valor de R$0,6 milhão;

(iv)

53 processos no valor aproximado de R$2,6 milhões envolvendo a CENF, dos quais R$1,8 milhões
representa contingência remota e R$0,8 milhões representam contingências prováveis, com
provisões no valor de R$0,4 milhão; e

(v)

72 processos no valor aproximado de R$4,5 milhões envolvendo a CFLCL, dos quais R$2,4
milhões representam contingências remotas, R$1,5 milhões representam contingências possíveis e
R$0,6 milhão representam contingências prováveis, com provisões no valor aproximado de R$0,6
milhão.

Litígios Trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2007, as controladas pela Emissora estavam envolvidas em 1.282 processos trabalhistas,
com contingência total estimada em aproximadamente R$40,0 milhões, totalmente provisionadas,
principalmente concentradas na Energipe e na SAELPA. Estes processos baseiam-se principalmente em
discussões sobre horas extras, equiparação salarial e FGTS.
Tais processos incluem:
(i)

345 processos no valor aproximado de R$12,2 milhões envolvendo a Energipe, estando este valor
integralmente provisionado;

(ii)

796 processos no valor aproximado de R$21,4 milhões envolvendo a SAELPA, estando este valor
integralmente provisionado. A Energipe figura como ré em uma ação civil pública impetrada pelo
Ministério Público do Trabalho para impedir que a Energipe terceirize qualquer dos serviços que
presta. Contingências potenciais resultantes deste processo não podem ser estimadas. As decisões
de primeira e segunda instância foram favoráveis à Energipe. O Tribunal Superior do Trabalho não
acolheu o recurso interposto pelo Ministério Público. Uma decisão favorável à Energipe é
considerada provável;

(iii)

118 processos no valor aproximado de R$0,8 milhão envolvendo a CELB, estando este valor
integralmente provisionado;

(iv)

13 processos no valor aproximado de R$0,2 milhão envolvendo a CENF; e

(v)

10 processos no valor aproximado de R$5,6 milhões envolvendo a CFLCL, estando este valor
integralmente provisionado.
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Litígios Cíveis
Em 31 de dezembro de 2007, a Emissora figurava como ré em 6.010 processos cíveis com contingência total
estimada em aproximadamente R$67,9 milhões, na maioria concentradas na Energipe e na SAELPA. A maioria
destes processos refere-se a pedidos de indenização e reclamações de consumidores. As provisões para estas
contingências são de aproximadamente R$40 milhões. Estes processos incluem:
(i)

369 processos no valor total de R$3,9 milhões envolvendo a Energipe, dos quais R$2,8 milhões
representam contingências prováveis, estando provisionado o valor total de R$3,9 milhões;

(ii)

3.661 processos no valor total de R$36,5 milhões envolvendo a SAELPA, dos quais R$31 milhões
representam contingências prováveis, totalmente provisionadas;

(iii)

885 processos no valor aproximado de R$2,1 milhões envolvendo a CELB, totalmente
provisionadas;

(iv)

675 processos no valor aproximado de R$18,9 milhão envolvendo a CENF, dos quais R$17,1
milhões representam contingências remotas e R$1,8 milhões representam contingências prováveis,
com provisões no valor de R$1,8 milhões; e

(v)

420 processos no valor aproximado de R$6,5 milhões envolvendo a CFLCL, dos quais R$0,5
milhão representa contingência remota, R$5,0 milhões representam contingências possíveis e
R$1,0 milhão representa contingência provável, com provisões no valor de R$1,2 milhões.

AÇÕES JUDICIAIS MAIS RELEVANTES
A Energipe figura como ré em ações relativa a pedidos de indenização no valor de aproximadamente R$9,0
milhões, proposta por clientes industriais pleiteando indenizações por danos causados pela suspensão ou
problemas de oscilação de serviços de eletricidade. As decisões do juízo de primeira instância ainda não foram
proferidas, estando a maioria em fase pericial, com exceção de uma ação cuja decisão de 1ª instância foi
desfavorável à Energipe, no valor aproximado de R$850mil. Um resultado favorável para a Energipe é possível.
A Energipe figura como ré na ação cominatória proposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que
alega ter o monopólio sobre a prestação dos serviços de entregas de correspondências, não utilizado atualmente
pela Energipe, que promove a entrega das contas de energia aos usuários por conta própria. Não é possivel
prever o valor envolvido neste processo. Um resultado favorável para a Energipe é provável.
A SAELPA é parte em uma ação popular questionando sua privatização. A ação popular foi proposta em
conexão com uma ação civil pública que já foi decidida, determinando a manutenção da privatização. Aguardase a decisão do juízo de primeira instância. Um resultado favorável para a SAELPA é provável.
A SAELPA figura como ré em uma ação civil pública questionando reajustes de tarifas feitos pela SAELPA. A
medida cominatória requerida pelo Ministério Público foi negada. Aguarda-se a decisão do juízo de primeira
instância. Um resultado favorável para a SAELPA é possível.
A Emissora figura como ré em diversas ações populares e ações civis públicas recentes, relativas à privatização,
ao racionamento de energia e a reclamações trabalhistas e de consumidores. A Emissora acredita que nenhuma
dessas ações, individualmente, é relevante para a empresa, embora uma decisão desfavorável na maioria destas
ações poderia provocar um impacto adverso nos resultados de suas operações. Ainda não é possível determinar o
resultado destas ações.
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DESVERTICALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO
No âmbito da Lei nº 10.848/04, as concessionárias de serviço público que combinam operações de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica em uma única empresa operacional, ou mesmo aquelas empresas
que possuem participações em outras sociedades que realizem referidas atividades, deverão promover sua
Desverticalização, nos prazos estabelecidos.
Tendo em vista que a CFLCL atuava de forma verticalmente integrada, realizando atividades de geração e
distribuição de energia elétrica, bem como detinha participação em outras sociedades que também realizam
referidas atividades, a CFLCL teria que implementar a desverticalização de suas operações para segregação das
atividades de geração e distribuição de energia elétrica. O mesmo aplicava-se à Energipe, que também possuía
participação em outras sociedades que realizavam atividades de geração e distribuição de energia elétrica. Por
esta razão, e também com a finalidade de tornar mais simples a estrutura societária do Grupo Energisa (antigo
Sistema Cataguazes-Leopoldina), foi implementada, em 28 fevereiro de 2007, a desverticalização e
reestruturação das empresas integrantes do Grupo Energisa. Descrição detalhada dessas operações é fornecida
abaixo.
Vale ressaltar que, diferentemente da CFLCL e da Energipe, a SAELPA e a CELB não precisaram implementar
processos de desverticalização, uma vez que se enquadram no parágrafo 5º do artigo 4º da Lei do Setor Elétrico,
tendo em vista que não desenvolvem atividades atípicas ao objeto de sua concessão. Embora a SAELPA seja
detentora de 4,1% do capital social da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP, e tendo em vista
que referida participação foi adquirida antes de sua privatização por meio de aplicação financeira oriunda de
incentivo fiscal, a SAELPA entende que está em conformidade com o disposto na Lei nº 10.848/04. Além disso,
a CENF também não precisou passar pelo processo de desverticalização, tendo em vista que possui mercado
próprio inferior a 500 GWh/ano, destinando toda a energia elétrica gerada sob a forma de serviço público para
seu mercado próprio, sem desenvolver atividade atípica ao objeto de sua concessão.
A estrutura corporativa do Grupo Energisa (antigo Sistema Cataguazes-Leopoldina) antes da reestruturação
societária (data base 30 de novembro de 2006) era a seguinte:

170

COMPANHIA FORÇA E LUZ
CATAGUAZES-LEOPOLDINA

T: 100%

T: 100%

CAT-LEO
CISE
T: 74.7%

T: 99.1%

Multipar S.A.

T: 100%

T: 50.0%
T: 50.0%

CENF

Teleserv

T: 54.4%

UTEJF

Energia do
Brasil Part.

T: 45.6%

ENERGISA

T: 99.9%

ENERGIPE

T: 50.1%
T: 49.9%

Pbpart SE1
T: 99.9%

Notas:

Pbpart SE2

Distribuidoras

Operadora de TV por Assinatura

Geradoras
Prestadora de Serviços Elétricos

Holding
Holding e Distribuidora

T: 100%

Pbpart Ltda
T: 98,1%

CELB

T: 83.2%

Obs.: Exclui pequenas empresas não operacionais.
T: Total participação

SAELPA

Visando facilitar a implementação do processo de desverticalização da CFLCL e da Energipe, bem como a
simplificação da estrutura corporativa do Grupo Energisa, a reestruturação foi dividida em duas etapas
principais, quais sejam: (i) a reorganização societária da Emissora e conseqüente desverticalização dessa
sociedade; e (ii) a subseqüente reestruturação societária e desverticalização da CFLCL (que até então controlava,
indiretamente, a Energipe e as coligadas da Energipe).

Etapa 1 – Desverticalização e Reorganização da Energipe
Inicialmente, foi implementada a incorporação, pela CELB, de sua controladora direta PBpart Ltda. Foi também
realizada, nesse momento, a incorporação, pela PBpartSE-2 Ltda. de sua controladora direta PBpartSE-1 S.A. e,
subseqüentemente, a incorporação, pela SAELPA, de sua controladora direta PBpartSE-2 Ltda. Uma vez
ocorridas essas incorporações, houve a redução do capital social da Energipe mediante entrega aos seus
acionistas das ações representativas do capital social da SAELPA e CELB, de sua titularidade, passando assim a
Emissora a ser a acionista controladora direta de SAELPA e CELB. A estrutura corporativa do Grupo Energisa,
após a implementação desta primeira etapa, passou então a ser a seguinte:
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COMPANHIA FORÇA E LUZ
CATAGUAZES-LEOPOLDINA

CT: 100%

CT: 100%

CAT-LEO
CISE
CT: 74,7%

CT: 99,1%

Multipar S.A.

CT: 50,0%

CT: 100%
CT: 50,0%

CENF

Teleserv

CT: 54,4%

UTEJF

Energia do
Brasil Part.

CT: 45,6%

ENERGISA

CT: 41,7%

CT: 99,9%

CT: 41,5%

SAELPA

ENERGIPE

CELB

Notas:
Distribuidoras

Operadora de TV por Assinatura

Geradoras
Prestadora de Serviços Elétricos

Holding
Holding e Distribuidora

Obs.: Exclui pequenas empresas não operacionais.

Etapa 2 – Desverticalização e Reorganização da CFLCL
A reestruturação da CFLCL foi um pouco mais complexa, envolvendo etapas adicionais quando comparada ao
processo da Energipe. Inicialmente, a CFLCL conferiu à Multipar S.A. os ativos e passivos que ela detinha com
partes relacionadas (exceto com relação à CENF), bem como os ativos e financiamentos não relacionados à
concessão de distribuição de energia elétrica, dentre eles a participação que a CFLCL detinha na Energipe. Após
ocorrido esse passo inicial, a Multipar S.A. incorporou a Energia do Brasil Participações Ltda. e,
subseqüentemente, a Emissora incorporou a Multipar S.A., tornando-se aquela a empresa holding de todos os
ativos do Grupo Energisa (na época denominado Sistema Cataguazes-Leopoldina), exceto da CFLCL.
Concomitantemente ao disposto acima, a CFLCL fez a conferência de seus ativos de geração ao capital social de
uma nova sociedade, constituída especialmente para este fim, denominada Zona da Mata Geração (“ZM
Geração”). Após ocorrida essa conferência de bens, a CFLCL reduziu seu capital, entregando à Emissora a
totalidade das ações da ZM Geração por ela detidas.
Ademais, foi criada uma empresa de propósito específico denominada CENF Participações, controlada pela
CFLCL, que recebeu as ações de emissão da CENF, então de propriedade da CFLCL. Uma vez ocorrida a
contribuição das ações na CENF Participações, a CFLCL reduziu seu capital, entregando à Emissora a totalidade
das ações de CENF Participações por ela detidas. Por fim, a CENF incorporou sua então controladora, a CENF
Participações.
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COMPANHIA FORÇA E LUZ
CATAGUAZES-LEOPOLDINA
CT: 100%

ENERGISA

CT: 100%

ZM Geração

CT: 99,1%

Teleserv

CT: 74,7%

CENF

CT: 100%

CT: 83,9%

CAT-LEO
CISE

SAELPA

CT: 99,9%

ENERGIPE

CT: 98,1%

CELB

CT: 50,0%
CT: 50,0%

UTEJF
Notas:
Distribuidoras

Operadora de TV por Assinatura

Geradoras
Prestadora de Serviços Elétricos

Holding
Holding e Distribuidora

Obs.: Exclui pequenas empresas não operacionais.

Com a finalidade de segregar o investimento detido pela CAT-LEO CISE na UTEJF, a Emissora incorporou as
ações de propriedade da CAT-LEO CISE na UTEJF, de forma que a UTEJF passou a ser controlada diretamente
pela Emissora.
Como último passo da reestruturação ocorrida no Grupo Energisa, as ações da CFLCL foram incorporadas pela
Emissora, passando a Emissora a deter a totalidade das ações de emissão da CFLCL. Em decorrência dessa
incorporação de ações, os atuais acionistas da CFLCL passarão a deter seus investimentos na Emissora, que
permaneceu como companhia aberta e holding do Grupo Energisa.
O organograma abaixo apresenta a atual estrutura societária das empresas do Grupo Energisa e seus
controladores, após a implementação dos processos de desverticalização e reestruturação mencionados acima e a
alienação de ativos referida no item “Histórico”, nas páginas 128 a 129 desta seção.
A Teleserv está em processo de alienação pela Emissora e a alienação da UTEJF foi concluída em 28 de
dezembro de 2007.

173

Família BOTELHO

OUTROS
8,8% CT
3,5% CV

100%

CFLCL

80,9%

CENF

SOBRAPAR

35,1% CT
62,7% CV

99,9%

Energipe

56,1% CT
33,8% CV

98,1%

CELB

100%

87,4%

SAELPA

Energisa
Geração

Holding e Prestadora de Serviços Corporativos

Comercializadora de Energia

Distribuidoras

Prestadora de Serviços Elétricos

Geração

TV por assinatura

100%

CAT-LEO
COM

100%

CAT-LEO
CISE
O
SS 96,1%
CE A
O
D
PR EN
TELESERV
EM E V
D

CT=Capital Total
CV=Capital Votante

Para maiores informações sobre a Desverticalização das empresas do setor elétrico, vide a Seção “O Setor de
Energia Elétrica no Brasil”, nas páginas 107 a 124 deste Prospecto.
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ADMINISTRAÇÃO DA EMISSORA
A Emissora é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria que atuam em conformidade com a
Lei das Sociedades por Ações e com seu Estatuto Social. A Emissora possui também um Conselho Fiscal não
permanente e um Conselho Consultivo.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Emissora é composto por cinco membros efetivos e respectivos suplentes,
dentre os quais um será o seu Presidente e outro seu Vice-Presidente, e se reúne ordinariamente uma vez por mês
e extraordinariamente a qualquer tempo por convocação de seu Presidente. As responsabilidades do Conselho de
Administração incluem a fixação da orientação geral dos negócios da Emissora, eleição, destituição e
fiscalização dos Diretores, monitoramento dos riscos da Emissora, nomeação e destituição dos auditores
externos. Os membros do Conselho de Administração da Emissora são qualificados em diversas áreas, tais como
política, economia, negócios, contabilidade, eletricidade e pesquisa e desenvolvimento.
Os membros do Conselho de Administração da Emissora têm mandatos de um ano. Cada membro efetivo do
Conselho de Administração possui um suplente, que é eleito nas assembléias gerais de acionistas da mesma
forma que o membro efetivo. Os conselheiros suplentes atuam como substitutos de seus respectivos titulares em
suas eventuais ausências e impedimentos, no caso de vacância, até que se proceda à respectiva substituição.
Os mandatos dos atuais membros do Conselho de Administração expiram em 28 de abril de 2009.
Seguem abaixo, os nomes, idades, data de nomeação e uma breve descrição biográfica de cada membro do
Conselho de Administração da Emissora:
Nome
Ivan Müller Botelho
Ricardo Perez Botelho
Marcílio Marques Moreira
Omar Carneiro da Cunha Sobrinho
Antônio José de Almeida Carneiro
André La Saigne de Botton
Francisco Ferreira Quinteiro

Idade
73
48
75
61
64
71
55

Cargo
Presidente
Vice-Presidente
Membro
Membro
Membro
Suplente
Suplente

Data da Nomeação
28 de abril de 2006
28 de abril de 2006
28 de abril de 2006
28 de abril de 2006
28 de abril de 2006
28 de maio de 2007
28 de abril de 2006

Seguem abaixo breves informações biográficas dos membros do Conselho de Administração:
Ivan Müller Botelho - 73 anos, vice-presidente da ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas),
vice-presidente da ABCE (Associação Brasileira das Concessionárias de Energia Elétrica), membro do Conselho
Consultivo da FIEMG (Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais), membro do Conselho Empresarial
de Política Industrial da Associação Comercial do Rio de Janeiro. É engenheiro eletricista formado pela
University of Miami.
Ricardo Perez Botelho - 48 anos, ex-Engenheiro Eletrônico da CFLCL, da GTE Laboratories e da GTE
Communications Products - Tempe, em Arizona (EUA). Atuou como chefe de Equipe de Desenvolvimento da
Micron Technology - Signal Processing Group, no Arizona (EUA). Foi também diretor técnico/industrial da
Multitel Microeletrônica, membro do Conselho de Administração e diretor presidente da Nova América S.A.
Atualmente, é vice-presidente do Conselho de Administração da Energipe, SAELPA, CELB e da Energisa e
presidente do Conselho da Cat-Leo Cise e da UTEJF. Formou-se em engenharia eletrônica pela Pontifícia
Católica do Rio de Janeiro e especializou-se em Microeletrônica na Arizona State University.
Marcílio Marques Moreira - 75 anos, ex-membro do Conselho de Administração do BNDES, ex-vice-presidente
e membro do Conselho de Administração do Grupo Unibanco, foi também Embaixador do Brasil junto ao
Governo dos Estados Unidos da América, Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e Assessor Especial
da Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro. Hoje é consultor internacional sênior da Merril Lynch &
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Co e membro dos Conselhos Consultivos da American Bank Note-Brasil, Marsh & McLennan Companies e da
Embratel. É bacharel em Direito graduado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.
Omar Carneiro da Cunha Sobrinho - 61 anos, ex-presidente da Shell do Brasil S.A. e da Billiton Metais S.A.,
foi também presidente da AT&T Brasil Ltda. Atualmente, é vice-presidente da Associação Comercial do Rio de
Janeiro e membro da administração da Brazilian Fast Food Corporation. É formado em economia pela
Universidade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro.
Antônio José de Almeida Carneiro - 64 anos, atuou como diretor das empresas Multiplic Empreendimentos e
Comércio Ltda, Sobrapar Sociedade Brasileira de Organização e Participações Ltda, Agropecuária Ponte Nova
Ltda, Multiplic Ltda e 196 Participações Ltda. É formado em Economia pelas Faculdades Integradas Bennet.
André La Saigne de Botton – 71 anos, atuou como Presidente da ACV Comércio e Participações e da SPA do
Brasil S/A; Ex-Presidente da Mesbla; Membro dos Conselhos de Administração da NRF – National Retail
Federation(New York), GAM (Global Asset Management) Emerging Markets Multi-Fund I e II (Londres),
Makro Brasil – Atacadista, Supergasbras S/A – Distribuidora de Gás, Ceras Jonhnson do Brasil, Propay Brasil,
Pronatura (Fundação para proteção da natureza e da vida selvagem); The Nature Conservancy (Brasil),
Conservation Internacional Brasil, Fundação Santa Ignez, International Advisory Council of the Américas
Society (New York) e Novo Horizonte. É formado em economia pela Georgetown University.
Francisco Ferreira Quinteiro - 55 anos. Diretor de Administração e Finanças do Multiplic Empreendimentos e
Comércio Ltda, Diretor da Lidice Participações Ltda, Procurador da Sobrapar Sociedade Brasileira de
Organização e Participações Ltda, Agropecuária Ponte Nova, Multiplic Ltda e da 196 Participações Ltda. ExSênior Manager da Pricewaterhouse de Auditores Independentes, Ex-Conselheiro do Banco e da Corretora
Multiplic S.A. É bacharel em Economia pela Faculdade Integrada Bennett.
O presidente do conselho de administração e acionista controlador indireto da Emissora, Sr. Ivan Müller
Botelho, possui relação de parentesco com um membro do conselho de administração. É pai do Sr. Ricardo
Perez Botelho, vice-presidente do conselho de administração.
Diretoria
A Diretoria é composta por cinco membros e é responsável pela administração do dia-a-dia da Emissora. Os
Diretores têm responsabilidades individuais e são nomeados pelo Conselho de Administração para mandato de
três anos, podendo ser reeleitos. Os mandatos dos atuais Diretores, nomeados em Reunião do Conselho de
Administração da Emissora, realizada em 02 de maio de 2007, expiram em 02 de maio de 2010.
Seguem abaixo os nomes, idade, datas de nomeação e breve descrição da biografia de cada um dos diretores da
Emissora:
Nome
Ricardo Perez Botelho

Idade
59

Maurício Perez Botelho

45

Danilo de Souza Dias
José Antônio da Silva Marques
José Marcelo Gonçalves Reis

52
59
48

Cargo
Diretor Presidente
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com
Investidores
Diretor de Regulação e Estratégia
Diretor Técnico
Diretor Administrativo

Data da Nomeação
02 de maio de 2007
02 de maio de 2007
02 de maio de 2007
02 de maio de 2007
02 de maio de 2007

Seguem abaixo breves informações biográficas dos membros da Diretoria, exceto os já descritos acima:
Maurício Perez Botelho – 47 anos, Ex-Analista de Projetos da Dow Corning Corporation (Midland - USA); ExAssistente Financeiro do Vice-Presidente da American Express Bank (New York). É formado em Engenharia
Mecânica pela Universidade Gama Filho, e graduado em finanças pela Tutane University School of Business
(New Orleans – USA).
Danilo de Souza Dias – 52 anos, ex-Assistente Técnico da secretaria de Planejamento da Presidência da
República; Professor Adjunto do Programa de Pós Graduação em Energia da COPPE; Diretor Estatutário do
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Mercado Atacadista de Energia; Autor de livros científicos na área da Economia da Energia e de inúmeras
publicações em revistas especializadas e em Congressos nacionais e internacionais; Ex-Assessor da Presidência
do BNDES; Ex-Diretor Estatutário de Mercado Atacadista da LIGHT SESA. É formado em Engenharia Química
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Economia da Energia pela École Nationale Supérieure
du Pétrole et dês Moteurs – Institut Français du Pétrole.
José Antônio da Silva Marques - 59 anos, ex-diretor Administrativo das Indústrias de Meias Irmãos Rebouças
Ltda, ex-diretor administrativo da Malhas Keeper Ltda, ex-chefe do Departamento de Operação e Manutenção e
do Departamento de Distribuição da Cia. Força e Luz Cataguazes-Leopoldina. É engenheiro eletricista graduado
pela Universidade de Juiz de Fora.
José Marcelo Gonçalves Reis - 48 anos, ex-diretor da Cat-Leo Energia S.A., foi gerente de Análises Financeiras,
Orçamento e Análises Econômicas da Esso Brasileira de Petróleo Ltda e vice-presidente financeiro da Nova
América S.A. Graduou-se em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Maurício Perez Botelho, possui relação de
parentesco com dois membros do conselho de administração. É irmão do Sr. Ricardo Perez Botelho, vicepresidente do conselho de administração, e filho do Sr. Ivan Müller Botelho, presidente do conselho de
administração e acionista controlador indireto da Emissora. Com exceção da relação de parentesco entre os Srs.
Ivan Müller Botelho, Ricardo Perez Botelho e Maurício Perez Botelho, não há relação de parentesco entre os
membros da administração e os acionistas controladores Energisa.
Remuneração dos Administradores
Os administradores da Companhia recebem uma remuneração fixa e outra variável, que é definida de acordo
com o atingimento de metas definidas pela Companhia, sendo que não há qualquer plano de opção de
remuneração por ações da Companhia para quaisquer administradores ou empregados.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o valor total da remuneração aos administradores da
Emissora, aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2006, totalizou
aproximadamente R$3,5 milhões. Para o exercício de 2007, foi aprovado na Assembléia Geral Ordinária de 24
de abril de 2007, o mesmo valor de 2006, com reajuste de 10%, o que corresponde ao montante de R$3,85
milhões, dos quais até 46% compõem a remuneração variável.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Emissora funciona de modo não permanente, o qual só entrará em funcionamento nos
exercícios sociais em que for instalado pela assembléia geral que eleger os respectivos titulares, e é composto
por três a cinco membros efetivos e seus respectivos suplentes. O Conselho Fiscal é independente da
administração e dos auditores independentes.
De acordo com a Assembléia Geral Ordinária da Energisa realizada em 28 de abril de 2006, o Conselho Fiscal
não foi instalado.
Conselho Consultivo
A Emissora poderá ter um Conselho Consultivo composto por três a seis membros, acionistas ou não, eleitos e
destituíveis pela assembléia geral e com mandato de um ano, sendo permitida a reeleição. A responsabilidade
principal do Conselho Consultivo é aconselhar o Conselho de Administração na orientação dos negócios sociais
da Emissora.
Atualmente a Emissora não possui um Conselho Consultivo instalado.
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Endereço Comercial dos Administradores
O endereço comercial dos administradores da Emissora é: Avenida Pauster, 110, 5º e 6º andares, 22290-240, Rio
de Janeiro – RJ.
Ações Detidas pelos Administradores
O quadro abaixo indica as ações detidas por cada membro do Conselho de Administração da Emissora em 31 de
dezembro de 2007:
Membro
Ivan Müller Botelho ................................................
Ricardo Perez Botelho ............................................
Marcílio Marques Moreira .......................................
Antônio José de Almeida Carneiro ...................................................................
Omar Carneiro da Cunha Sobrinho .........................
André La Saigne de Botton......................................
Francisco Ferreira Quinteiro ....................................
Total.........................................................................
* Representa menos que 1%.

Planos de Opção de Compra de Ações
A Emissora não possui atualmente planos de opção de compra de ações.
Contratos com Administradores
Não há Contratos firmados entre a Emissora e seus administradores.
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Emissora
Sr. Maurício Perez Botelho
Tel: (21) 2122-6900/6902
Fax: (21) 2122-6931
E-mail: mbotelho@energisa.com.br
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Ações Ordinárias
1
1
1
1
1
1
1
7

%
*
*
*
*
*
*
*
*

DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E PRINCIPAIS ACIONISTAS
Descrição do Capital Social da Emissora
Na data deste Prospecto, o capital social totalmente subscrito e integralizado da Emissora era de
R$394.534.037,74, dividido em 211.045.506 ações, sendo 112.422.490 ações ordinárias e 98.623.016 ações
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. O capital social autorizado é de 600.000.000 ações, sendo
até 325.260.000 ações ordinárias e até 274.740.000 ações preferenciais, igualmente nominativas e sem valor
nominal.
A tabela a seguir demonstra os principais detentores das ações ordinárias da Emissora e suas respectivas
participações na presente data:
Acionistas
Gipar S.A.
Sobrapar Soc. Bras. Org. e Part. Ltda
Itacatu S.A.
Outros
TOTAL

Ações ordinárias
63.775.190
38.043.720
5.705.040
4.898.540
112.422.490

%
56,72
33,84
5,07
4,37
100,00

Ações
preferenciais
2.021.100
78.644.465
312.565
17.644.886
98.623.016

%
2,05
79,74
0,32
17,89
100,00

Total de ações
65.796.290
116.688.185
6.017.605
22.543.426
211.045.506

%
31,18
55,29
2,90
10,63
100,00

Ações em Tesouraria
Na data deste Prospecto, a Emissora não possuía nenhuma ação em tesouraria.
Principais Acionistas da Energisa
Gipar S.A.
A Gipar S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do
Rio de Janeiro, cujo objeto social consiste na participação no capital de outras sociedades nos ramos de
eletrecidade, telecomunicações, TV por assinatura e saneamento básico. A Gipar S.A. é controlada pela Itacatu
S.A. e Sobrapar Sociedade Brasileira Organizações e Participações Ltda.
Sobrapar - Sociedade Brasileira de Organização e Participações Ltda.
A Sobrapar - Sociedade Brasileira de Organização e Participações Ltda. é uma sociedade limitada com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, cujo objeto social consiste na participação no capital de
outras sociedades. A Sobrapar - Sociedade Brasileira de Organização e Participações Ltda. é controlada por
Antonio José de Almeida Carneiro e Maria Lúcia Boardman Carneiro.
Itacatu S.A.
A Itacatu S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de Cataguases, no Estado de
Minas Gerais, cujo objeto social consiste na participação no capital de outras sociedades.A Itacatu S.A. é
controlada direta e indiretamente pelo Sr. Ivan Müller Botelho.
Alterações Relevantes no Capital Social da Emissora
Não houve alteração no controle indireto da Emissora nos 3 últimos exercícios sociais.
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Dividendos
Valores Disponíveis para Distribuição
Em cada assembléia geral de acionistas, requer-se que a diretoria da Emissora recomende a parcela dos lucros do
ano fiscal precedente que deverá ser distribuída. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido é
definido como o lucro, deduzidos o imposto de renda e contribuições sociais para referido exercício e
descontadas as perdas acumuladas de exercícios anteriores. Conforme estabelece a Lei das Sociedades por Ações
e o Estatuto Social da Emissora, o montante disponível para distribuição de dividendos é aquele lucro líquido,
diminuída a importância destinada à constituição de reserva legal e/ou a importância destinada à formação da
reserva para contingências para perdas antecipadas.
A Emissora é obrigada a manter uma reserva legal à qual deve alocar 5% do lucro líquido para cada ano fiscal,
até que tal reserva atinja 20% de seu capital social. A Lei das Sociedades por Ações brasileira ainda estabelece
duas alocações adicionais do lucro líquido, discricionárias, que estão sujeitas à aprovação pelos acionistas na
assembléia geral ordinária, com base na indicação do conselho de administração ou da diretoria. Primeiramente,
uma porcentagem dos lucros líquidos poderá ser alocada a uma reserva para contingências para perdas
antecipadas que são consideradas prováveis nos anos futuros. Qualquer montante assim alocado em um ano
anterior deve ser revertido no ano para o qual a perda foi prevista se tal perda não ocorrer efetivamente ou
baixado caso a perda prevista ocorra. Em segundo lugar, se o dividendo obrigatório a ser distribuído exceder a
parcela realizada do lucro líquido no exercício, tal excesso deverá ser alocado para a reserva de lucros a realizar.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações brasileira, lucros líquidos realizados são definidos como o valor
dos lucros líquidos que excedem o resultado líquido positivo de equivalências patrimoniais e lucros ou receitas
de operações com resultados financeiros após o final do primeiro ano fiscal subseqüente.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações brasileira, o Estatuto Social de uma empresa pode dispor sobre a
criação de uma reserva discricionária. Os estatutos podem autorizar a alocação de uma porcentagem dos lucros
líquidos de uma empresa à reserva discricionária, estabelecendo o propósito, os critérios para alocação e o
montante máximo da reserva. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações brasileira, uma empresa também
poderá alocar uma parcela de seus lucros líquidos para apropriações discricionárias para um plano de expansão e
outros projetos de investimento de capital. Referido valor seria baseado em um orçamento de capital
previamente apresentado pela administração e aprovado pelos acionistas da empresa.
Os montantes disponíveis para distribuição podem ser acrescidos pela reversão da reserva de contingência por
não ter ocorrido a perda julgada provável, ou ainda sofrer diminuições ou aumentos como resultado da alocação
das receitas da ou advindas da reserva não realizada. Os montantes disponíveis para distribuição são
determinados com base nas demonstrações financeiras elaboradas de acordo com o método determinado pela Lei
das Sociedades por Ações brasileira.
A reserva legal sujeita-se à aprovação pelos acionistas da Emissora na assembléia geral ordinária, e poderá ser
destinada para aumento de capital ou absorção de prejuízos. O cálculo dos lucros líquidos e alocações para
reservas para qualquer exercício é determinado com base nas demonstrações financeiras elaboradas de acordo
com o método determinado pela Lei das Sociedades por Ações brasileira.
Distribuição Obrigatória
A Lei das Sociedades por Ações brasileira requer, em geral, que os estatutos de todas as sociedades brasileiras
especifiquem um porcentual mínimo dos valores disponíveis para distribuição em cada exercício fiscal que deve
ser distribuído a seus acionistas como dividendos, também conhecido como distribuição obrigatória de
dividendos. Nos termos dos estatutos da Emissora, o montante para distribuição obrigatória foi determinado em
25% do valor disponível para distribuição (sujeito a determinados ajustes nos termos do artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações brasileira), na medida em que os montantes estejam disponíveis para distribuição.
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Pagamento de Dividendos
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações brasileira e de seus estatutos, a Emissora é obrigada a realizar uma
assembléia geral ordinária dos acionistas no final do quarto mês seguinte o término de cada exercício para tratar,
entre outros assuntos, do pagamento de um dividendo anual. O pagamento dos dividendos anuais baseia-se nas
demonstrações financeiras preparadas para o exercício relevante. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações
brasileira, os dividendos devem ser geralmente pagos em até 60 dias após a declaração da distribuição, a menos
que a Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas tenha especificado outra data, que deve ocorrer antes do fim do
ano fiscal no qual os dividendos foram declarados. Um acionista tem 3 anos para reclamar o pagamento de
dividendos (ou pagamentos de juros, conforme descrito no item “Registro de Pagamentos de Dividendos e Juros
Sobre o Capital Próprio”, abaixo) em relação a suas ações, após o que o valor dos dividendos não reclamados
será revertido para a Emissora.
Registro de Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
A Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme alterada, estabelece a distribuição de juros sobre o capital
próprio como uma forma alternativa de pagamento aos acionistas. Tais juros são calculados com base na Taxa de
Juros de Longo prazo, ou TJLP, conforme estabelecida pelo Banco Central de tempos em tempos (a taxa de juros
de longo prazo do Governo Federal). A Emissora pode tratar tais pagamentos como despesas dedutíveis para
efeitos de imposto de renda e contribuição social, mas a dedução não pode exceder o que for superior entre:
•

50% do lucro líquido (após a contribuição social sobre os lucros e antes de considerar tal distribuição e
quaisquer deduções para imposto de renda) pelo período em que o pagamento é feito; e

•

50% da soma de lucros não distribuídos e reservas de lucro.

Qualquer pagamento de juros sobre o capital próprio, para acionistas residentes no Brasil ou não, está sujeito ao
pagamento de imposto de renda à alíquota de 15%, ou 25% caso o beneficiário resida em um paraíso fiscal. O
valor pago a acionistas como juros sobre o capital próprio conforme a aprovação do conselho de administração
da Emissora, líquido de qualquer retenção na fonte, poderá ser incluído como parte de qualquer montante de
distribuição obrigatória.
Registro de Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio da Emissora
A Emissora não distribuiu dividendos e juros sobre capital próprio durante 2001, 2002, 2003 e 2004. Durante a
assembléia geral de acionistas realizada em abril de 2006, os acionistas da Emissora aprovaram um pagamento
de dividendos, para 2005, no valor de R$13,0 milhões (R$0,343553 por ação). Em 2007, em assembléia geral
acionistas realizada em 23 de abril, foi aprovado o pagamento de dividendos no valor de R$18,88 milhões
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006.
Em 21 de agosto de 2007, o Conselho de Administração da Emissora aprovou o pagamento de dividendos
intermediários correspondentes a R$0,30 por ação ordinária e R$0,33 por ação preferencial, os quais foram
imputados ao valor dos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2007. Para o pagamento dos dividendos
foi considerada a posição acionária da Emissora em 23 de agosto de 2007.
Em 12 de março de 2008, o Conselho de Administração da Emissora aprovou o pagamento de dividendos
intercalares correspondentes a R$0,40 por ação ordinária e R$0,44 por ação preferencial, os quais foram
imputados ao valor dos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2007. Para o pagamento dos dividendos
foi considerada a posição acionária da Emissora em 12 de março de 2008, sendo que os dividendos foram pagos
a partir de 24 de março 2008.
Acordo de Acionistas
Não há, atualmente, qualquer limitação ou peculiariedade relativa ao exercício do direito de voto por acionistas
que detenham mais de 5% do capital social, ou quaisquer acordos de acionistas em vigor.
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Segundo o IBGC, governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas,
envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, diretoria, auditores independentes e
conselho fiscal. Os princípios básicos que norteiam esta prática são a transparência, a eqüidade, a prestação de
contas (accountability) e a responsabilidade corporativa.
Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar, não só o
desempenho econômico-financeiro da companhia, mas também todos os demais fatores (ainda que intangíveis)
que norteiam a ação empresarial. Por eqüidade, entende-se o tratamento justo e igualitário de todos os grupos
minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. O accountability, por sua vez, caracteriza-se pela
prestação de contas da atuação dos agentes de governança corporativa a quem os elegeu, com responsabilidade
integral daqueles por todos os atos que praticarem no exercício integral de seus mandatos. Por fim,
responsabilidade corporativa representa uma visão mais ampla da estratégia empresarial, contemplam
considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa, a Emissora adota as seguintes:
(i)

divulgação de acordos de acionistas e programas de opção de compra de ações;

(ii)

a assembléia geral de acionistas tem competência para deliberar sobre: (a) aumento ou redução do
capital social e outras reformas do Estatuto Social; (b) eleger ou destituir, a qualquer tempo,
conselheiros de administração e conselheiros fiscais; (c) tomar, anualmente, as contas dos
administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras; e (d) deliberar sobre transformação,
fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da sociedade;

(iii)

manutenção e divulgação de registro contendo a quantidade de ações que cada sócio possui,
identificando-os nominalmente;

(iv)

contratação de empresa de auditoria independente para análise de seus balanços e demonstrativos
financeiros;

(v)

previsão estatutária para instalação de um conselho fiscal;

(vi)

escolha do local para a realização da Assembléia Geral de forma a facilitar a presença de todos os
sócios ou seus representantes;

(vii)

clara definição no Estatuto Social (a) da forma de convocação da Assembléia Geral, e (b) da forma
de eleição, destituição e tempo de mandato dos membros do conselho de administração e da
diretoria;

(viii)

transparência na divulgação pública do relatório anual da administração; e

(ix)

livre acesso às informações e instalações da Emissora pelos membros do conselho de
administração.

Adicionalmente às práticas acima mecionadas, em caso de alienação de controle da Emissora, tanto acionistas
detentores de ações ordinárias quanto preferenciais de emissão da Emissora têm direito a tag along de 80% do
preço pago por ação do bloco de controle.
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Ocasionalmente, as sociedades do Grupo Energisa realizam empréstimos entre partes relacionadas, em termos e
condições não menos favoráveis do que os que seriam obtidos em uma operação entre partes independentes,
sujeitas, caso a caso, à prévia anuência da ANEEL. Vide Nota Explicativa 9 às demonstrações financeiras
consolidadas da Emissora para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007 de 2006. Todas as empresas
do Grupo Energisa são consideradas as coligadas da Emissora porque seus principais acionistas também são,
direta ou indiretamente, acionistas do restante das empresas do Grupo Energisa. Todas as operações com partes
relacionadas foram realizadas de acordo com operações negociais normais, utilizando termos e condições
disponíveis no mercado, e estão de acordo com os padrões legais aplicáveis.
Empréstimos em Aberto, Pagamentos e Operações entre Partes Relacionadas
Segue, abaixo, uma análise dos ativos e passivas consolidados da Emissora e das outras empresas do Grupo
Energisa em 31 de dezembro de 2007 e 2006.

2007
Ativo
Passivo
3.108
-

Clientes, consumidores e concessionárias (1)
Mútuos (2):
.Saelpa
.Energipe
.Cia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina
.Cataguases Serviços Aéreos
.CENF
. Multipar S/A
.Catleo Constr.Ind.e Serviços Energia S/A
Subtotal
Adiantamento para futuro aumento de capital (3):
. CELB
. Energipe
. CENFPAR
. Saelpa
Subtotal
Total

2006
Ativo

Passivo
-

-

-

-

-

49.032
43.937
3.227

163
163

462
462

1.519
407.020
408.539

96.196

-

-

3.642
21.886
12.870

-

29.394
29.394
32.665

462

38.398
446.937

96.196

(1) Refere-se a serviços administrativos prestados a suas controladas (vide nota explicativa nº 6).
(2) Os mútuos originários são remunerados pela taxa média de captação junto a terceiros, que no exercício foi
em média de Taxa DI + 0,52% aa. (Taxa DI + 1,61% a.a em 2006).
(3) Os recursos destinados a futuro aumento de capital não são remunerados. O adiantamento para futuro
aumento de capital efetuado em 2007 a SAELPA foi capitalizado em fevereiro de 2008.
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Transações efetuadas:

Serviços contratados
Receitas
financeira

CFLCL

Energisa
Planej.

6.098

-

(2.403)

(26)

Cat-Leo
Cataguazes
Catleo Construções
Serv.
Comercial Ind e Serv
Saelpa Energipe Aéreos
Celb
izadora Energia S/A CENF

Total
2007

12.431

32.509 120

7.552

-

3.317

-

394

(4.313) (6.358)

15

180

2

(47)

2.717

Total
2006

(Despesas)
(19) (12.969) 38

Os serviços contratados estão suportados por contratos que foram submetidos à aprovação da ANEEL.
Consolidado:
Ativo consolidado
2006
SAELPA

423

Multipar S.A

407.020

CENF

1.519

ENERGIPE

18.131
427.093
Passivo
consolidado
2006

CFLCL

3.227
3.227

Transações com partes relacionadas consolidado:

Serviços contratados
Despesa de Aluguel
Receita financeira

Cia. Força e Luz
CataguazesLeopoldina
2.932
24
36.024

Cia. de
Usina Termelétrica Eletricidade de
de Juiz de Fora S/A Nova Friburgo
1.555
1.808

Total
2006
2.932
24
39.387

Os mútuos foram remunerados pela taxa média de captação junto a terceiros, que no exercício foi em
média de Taxa DI + 1,61% aa.
Os preços praticados dos serviços contratados, referentes às áreas administrativas e apoio, levam em
conta a recuperação dos custos efetivamente incorridos, acrescidos de um resultado líquido de impostos
da ordem de 10%.
Os recursos destinados ao futuro aumento de capital não são remunerados.

Adicionalmente, em 12 de julho de 2006, a Energipe e a SAELPA emitiram notas representativas de dívida (“Notes”),
no valor total de US$250.000.000,00, sendo o valor de US$162.500.000,00 correspondente a Notes de emissão da
Energipe e o valor de US$87.500.000,00 correspondentes a Notes de emissão da SAELPA. As Notes são negociadas
na forma de Units, contam com garantia solidária da Energipe e possuem as seguintes características: (i) prazo de
vencimento de 7 anos; (ii) remuneração de 10,5% ao ano com pagamentos semestrais. As Notes foram adquiridas por
investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos, com base na “Rule 144A", e
nos demais países, exceto Estados Unidos e Brasil, com base na “Regulation S”.
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INFORMAÇÕES SOBRE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS
Ações da Emissora
A Emissora substituiu em 9 de abril de 2007 a Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL) no
pregão da BOVESPA. A empresa é a nova holding do Grupo Energisa após processo de incorporação de ações
em cumprimento ao processo de desverticalização. Assim, os acionistas da CFLCL tornaram-se detentores de
ações da Emissora, na proporção de uma ação para cada 8.428,45307906018 ações da CFLCL.
Conseqüentemente, até 5 de abril de 2007 as cotações das ações da Emissora (ENGI3 e ENGI4) referem-se às
ações da CFLCL (FLCL3 e FLCL5), ajustadas pela relação de troca e pelo desdobramento de ações (900%) da
Emissora.
Abaixo, apresenta-se a valorização das ações da Emissora comparativamente com o Ibovespa no período de
janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007:
R$ / ação
Cotação em 31 de dezembro de 2006
Cotação em 31/12/2007
Valorização (janeiro 2007 a 31/12/2007)
Rentabilidade do Ibovespa

ENGI3
5,04
9,50
88,5%
43,7%

ENGI4
4,64
10,00
115,6%

As tabelas a seguir evidenciam as negociações na BOVESPA das ações ordinárias e preferenciais da Emissora
em 2007.
Ações Ordinárias - ENGI3

Preço por ação (em R$)

Volume Médio (R$)

Mês Especif. Pregões

Nº.
Neg. Quantidade Volume (R$) Aber.

Mín. Máx. Méd. Fech

Abr

ON

7 /20

22

2.605

265.401,05

98,05

98,05 114,00 101,88 114,00 12.063,68 13.270,05

Abr

ON EB 4 /20

18

8.372

86.287,50

11,40

10,20 12,80 10,30 10,20 4.793,75 4.314,38

Mai

ON EB 18 /22

93

25.980

282.451,89

10,85

10,20 12,29 10,87 10,70 3.037,12 12.838,72

Jun

ON

15 /20

72

20.810

214.605,14

10,90

9,90 11,98 10,31 11,18 2.980,63 10.730,26

Jul

ON

21 /21

93

47.828

519.341,91

11,18

10,00 11,30 10,85 10,86 5.584,32 24.730,57

Ago ON

12 /23

57

184.400

1.939.153,00

10,95

10,00 11,00 10,51 11,00 34.020,23 84.311,00

Ago ON ED 3 /23

4

500

5.530,00

12,00

10,80 12,00 11,06 10,80 1.382,50 240,43

Set

ON ED 7 /19

17

7.200

76.550,00

11,00

10,20 11,00 10,63 10,30 4.502,94 4.028,95

Out

ON

18 /22

65

30.200

313.264,00

10,20

10,00 10,75 10,37 10,60 4.819,45 14.239,27

Nov ON

13 /19

77

54.400

573.694,00

10,70

9,50 10,80 10,54 9,50

7.450,57 30.194,42

Dez

10 /18

40

88.100

842.404,00

9,62

9,33 9,99

21.060,10 46.800,22

128 /184

558 470.395

Total

ON

5.118.682,49
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9,58

9,50

Por
Negócio Diário

Ações Preferenciais - ENGI4

Preço por ação (em R$)

Volume Médio (R$)

Mês

Especif.

Pregões

Nº.
Neg. Quantidade

Volume (R$)

Aber.

Mín.

Abr

PN

11 /20

145

21.243

2.240.021,64

105,35

100,51 112,00 105,44 106,50 15.448,43 112.001,08

Abr

PN EB

5 /20

81

268.188

2.903.639,34

10,90

10,40 10,90 10,82 10,70 35.847,40 145.181,97

Mai

PN EB

22 /22

302

557.294

5.986.912,67

10,70

10,20 11,30 10,74 10,50 19.824,21 272.132,39

Jun

PN

20 /20

197

674.848

6.877.954,34

10,50

9,99

Jul

PN

21 /21

253

496.257

5.382.898,58

10,27

10,15 11,23 10,84 11,05 21.276,28 256.328,50

Ago

PN

16 /23

201

1.646.800

17.435.223,00

11,04

9,50

Ago

PN ED

5 /23

67

86.500

913.632,00

10,90

10,50 10,99 10,56 10,99 13.636,30 39.723,13

Set

PN ED

19 /19

165

362.200

3.852.661,00

10,70

9,94

11,40 10,63 10,30 23.349,46 202.771,63

Out

PN

19 /22

311

534.300

5.525.202,00

10,40

9,25

10,95 10,34 10,74 17.765,92 251.145,55

Nov

PN

19 /19

164

590.900

6.118.526,00

10,69

9,50

10,75 10,35 10,63 37.308,09 322.027,68

Dez

PN

17 /18

149

303.200

2.892.262,00

10,50

8,44

10,63 9,51

174 /184

2.035 5.541.730

Total

Máx.

Méd.

Fech

Por
Negócio

Diário

10,95 10,19 10,28 34.913,47 343.897,72
11,27 10,58 10,99 86.742,40 758.053,17

10,00 19.411,15 160.681,22

60.128.932,57

Notas Promissórias Comerciais
Em 5 de dezembro de 2007, a Emissora aprovou a 1ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais, no valor total
de R$ 150.000.000,00, em 30 notas promissórias nominativas, em série única, com valor nominal de
R$5.000.000,00 e vencimento em até 180 dias a contar da data de subscrição.

Debêntures
Primeira Emissão
Em 1º de outubro de 2006, a Emissora realizou sua 1ª emissão de debêntures simples, da espécie quirografária,
em série única, todas nominativas e escriturais. As debêntures contam com garantia adicional: (a) alienação
fiduciária, de 606.286.230 ações ordinárias e 2.467.737 ações preferenciais de emissão da SAELPA, que
representam 83,92% de seu capital total; e (b) alienação fiduciária de 165.042 ações ordinárias e 52.259 ações
preferenciais de emissão da CELB, que representam 97,77% de seu capital social. O valor total da emissão foi de
R$350.000.000,00, dividida em 35.000 debêntures, com prazo de cinco anos.
Segunda Emissão
Em 16 de novembro de 2006, a Energisa realizou sua 2ª emissão de debêntures conversíveis, da espécie com
garantia real, em série única, todas nominativas e escriturais. As debêntures contam com garantia real fornecida
pelo acionista Gipar S.A.: caução de 56.323.667 ações ordinárias de emissão da Emissora. O valor total da
emissão foi de R$56.000.000,00, dividida em 56.000 debêntures, com vencimento em 8 de dezembro de 2007.
Em 30 de novembro de 2007, o BNDESPAR solicitou a conversão de 52.167 debêntures em 3.662.286 ações
preferenciais de emissão da Emissora, a qual foi efetuada no dia 7 de dezembro de 2007.
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CONTRATOS RELEVANTES
Para o desempenho de suas atividades, a Emissora depende, em maior ou menor grau, dos contratos descritos na
presente seção.
Contratos de Concessão
As controladas pela Emissora operam sob contratos de concessão de distribuição concedidos pelo Governo
Federal, por meio da ANEEL, para seus negócios de distribuição. Os contratos de concessão de distribuição
estão referidos abaixo:
Contrato de
Concessão nº.
4/99

Concessi
onária
CFLCL

Contrato de Concessão Estado
/ Município
Diversos municípios do Estado
de Minas Gerais e nos
municípios do Carmo e do
Semidouro,
localizados
no
Estado do Rio de Janeiro.
Município de Nova Friburgo,
localizado no Estado de do Rio
de Janeiro.

42/99

CENF

07/97

Energipe

Diversos municípios do Estado
de SERGIPE.

08/2000

CELB

19/2001

SAELPA

Municípios de Boa Vista,
Campina Grande, Fagundes,
Lagoa Seca, Massaranduba e
Queimadas,
localizados
no
Estado da Paraíba.
Diversos municípios do Estado
da Paraíba.

Data de
Assinatura
18 de junho de
1999, e aditado em
23 de maio de 2005

18 de junho de
1999, e aditado em
23 de maio de
2005.
23 de dezembro de
1997, e aditado em
9 de agosto de 2000
e 15 de abril de
2005.
4 de fevereiro de
2000, e aditado em
22 de dezembro de
2005.
21 de março de
2001, e aditado em
13 de julho de
2005.

Prazo
A concessão vigerá até 07 de julho de 2015.
Poderá ser renovado por um prazo adicional
de 20 anos mediante solicitação da CFLCL,
a critério do poder concedente.
A concessão vigerá até 07 de julho de 2015.
Poderá ser renovado por um prazo adicional
de 20 anos mediante solicitação da CENF, a
critério do poder concedente.
Em vigor por 30 anos a partir da data de
assinatura.
Poderá ser renovado por um prazo adicional
de 30 anos mediante solicitação da
Energipe, a critério do poder concedente.
Em vigor por 30 anos a partir da data de
assinatura.
Poderá ser renovado por um prazo adicional
de 30 anos mediante solicitação da CELB, a
critério do poder concedente.
Em vigor por 30 anos a partir da data de
assinatura.
Poderá ser renovado por um prazo adicional
de 30 anos mediante solicitação da
SAELPA, a critério do poder concedente.

Os contratos de concessão da Emissora impõem amplas exigências sobre suas operações e negócios. Estas
exigências incluem a manutenção e/ou aprimoramento de determinados padrões de serviço, incluindo o número
e duração de interrupções no fornecimento de energia para o consumidor final. As controladas pela Emissora
também são obrigadas a instalar dispositivos e equipamentos, incluindo linhas de distribuição e medidores, para
fornecer eletricidade a novos consumidores.

Notes Units
Em julho de 2006, a Energipe e a SAELPA concluíram uma emissão de notas representativas de dívida
negociadas na forma de Units (“Notes Units”), no valor total de U.S.$250.000.000,00, sendo o valor de
U.S.$162.500.000,00 correspondente a Notes Units de emissão da Energipe e o valor de U.S.$87.500.000,00
correspondentes a Notes Units de emissão da SAELPA.
As Notes Units contam com garantia solidária da Emissora e possuem as seguintes características: (i) prazo de
vencimento de 7 anos; (ii) remuneração de 10,5% a.a. com pagamentos semestrais, tendo sido emitidas com
desconto de 0,25% sobre valor de face; (iii) e covenants financeiros que restrigem a capacidade de
endividamento da Emissora. Os recursos líquidos provenientes desta emissão foram utilizados para liquidação
do endividamento de curto e longo prazo da Energipe e da SAELPA, incluindo o pré-pagamento de empréstimo
tomado do BNDES para o financiamento da aquisição da SAELPA. Em 31 de dezembro de 2007, as Notes Units
representavam R$538,2 milhões, tendo sido recomprado R$125,1 milhões.
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FIDC I
Em 13 de julho de 2005, a CFLCL criou o FIDC I, um fundo para a securitização de contas a receber,
administrado pela Intrag. Para este fim, a CFLCL, a CENF, a Energipe, a CELB e a SAELPA cederam ao FIDC
uma parcela significativa de suas contas a receber futuras relativas a serviços de distribuição de energia elétrica a
seus clientes de baixa tensão (consumidores do Grupo B, conforme classificado pela ANEEL). As contas a
receber cedidas ao FIDC não estarão disponíveis a tais empresas para a satisfação de outras obrigações
financeiras.
A tabela a seguir demonstra a posição do FIDC, dividido por distribuidora:

CFLCL......................................................................................................
CENF ........................................................................................................
CELB ........................................................................................................
SAELPA ...................................................................................................
Energipe....................................................................................................

Posição em 31 de dezembro de 2007
Saldo
( em Reais)
Vencimento
20.035.748,69
Julho de 2008
4.007.146,15
Julho de 2008
6.010.724,64
julho de 2008
28.050.048,17
julho de 2008
26.046.473,35
julho de 2008

FIDC II
Em 18 de outubro de 2007, a Emissora criou o FIDC II, um fundo para a securitização de contas a receber,
administrado pela Intrag. Para este fim, a Energipe, CFLCL, CENF, CELB e SAELPA cederam ao FIDC II uma
parcela significativa de suas contas a receber futuras relativas a serviços de distribuição de energia elétrica a seus
clientes de baixa tensão (consumidores do Grupo B, conforme classificado pela ANEEL). As contas a receber
cedidas ao FIDC II não estarão disponíveis a tais empresas para a satisfação de outras obrigações financeiras.
A tabela a seguir demonstra a posição na emissão da 1ª série em dezembro de 2007 do FIDC II, dividido por
distribuidora:

CELB ........................................................................................................
SAELPA ...................................................................................................
Energipe....................................................................................................
CFLCL......................................................................................................
CENF ........................................................................................................

Posição em dezembro de 2007
Saldo
( em Reais)
Vencimento
20.000.000,00
Dezembro 2012
20.000.000,00
Dezembro 2012
40.000.000,00
Dezembro 2012
50.000.000,00
Dezembro 2012
20.000.000,00
Dezembro 2012

BNDES
A Emissora celebrou diversos contratos com o BNDES, sendo os principais os contratos de empréstimo com os
quais a Emissora adquiriu, na privatização, as participações controladas pela Emissora. Os valores relativos à
compra da Energipe e CELB, foram pré-pagos em 29 de setembro de 2007. A dívida de privatização da
SAELPA foi pré-paga com recursos das Notes Units em 27 de julho de 2006.
CCB garantidas pelo BID
Em abril de 2007, a Emissora obteve um financiamento através da emissão de uma cédula de crédito bancário
pelo Banco Itaú BBA, no valor de R$308 milhões, a qual conta com a garantia integral do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID).
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Debêntures Energipe
Em 25 de fevereiro de 2008, a Energipe realizou a distribuição pública de 42.000 debêntures simples, não
conversíveis em ações, nominativas e escriturais, da espécie subordinada, colocadas em série única, perfazendo o
montante de R$73.248.000,00. O prazo de vencimento das debêntures é de 8 anos, contados a partir da data de
emissão (8 de novembro de 2007), vencendo-se, portanto, em 08 de novembro de 2015. O valor nominal das
debêntures é atualizado pelo fator da variação da cotação de fechamento da taxa cambial, e sobre tal valor
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 8,85 % ao ano. As debêntures de emissão da Energipe contam
com fiança da Emissora.
Todos os contratos descritos nesta seção estão relacionados às atividades operacionais da Emissora e/ou suas
controladas.
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ANEXOS
• Apresentação a Investidores (Roadshow)
• Estatuto Social da Emissora
• Ata de Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 11 de janeiro de 2008
• Ata de Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 18 de março de 2008
• Ata de Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 18 de abril de 2008
• Escritura Particular da 3ª Emissão sendo a 2ª para distribuição Pública de Debêntures
• Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária da Energisa S.A.
• Aditamento à Escritura Particular da 3ª Emissão sendo a 2ª para distribuição Pública de Debêntures Simples, não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária da Energisa S.A.
• Declaração da Emissora nos termos do artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03
• Declaração do Coordenador Líder nos termos do artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03
• Declaração de Regularidade do Registro de Companhia Aberta da Emissora
• Súmula de Rating
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Apresentação a Investidores (Roadshow)
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Coordenadores:

Instituição Participante:

3ª Emissão de Debêntures Simples da Energisa S.A.,
no valor de R$ 150 milhões
Rating Emissão: A(bra) pela Fitch

1

Grupo Energisa
 Aspectos Operacionais
 Aspectos Financeiros
 Estratégias Corporativas
 Características da Emissão


Estrutura da Apresentação:
Considerando que a ENERGISA S/A tornou-se, no final de fevereiro de 2007, a nova
sociedade controladora de todas empresas antes controladas pela Companhia Força e
Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL), sempre que a apresentação mencionar dados
anteriores a 31/12/2006, estará se referindo a CFLCL Consolidada como uma
aproximação da Energisa após a desverticalização.
2
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Grupo Energisa
O novo nome para o Sistema Cataguazes - Leopoldina

3

Visão Geral do Grupo
•

Foco em Distribuição e Geração, tendo atingido Receita de R$ 2,4 bilhões em 2007;

•

EBITDA Ajustado de R$ 644 milhões em 2007;

•

Disciplina financeira: Dívida Líquida / EBITDA Ajustado de 1,8x e duration de 5,9 anos;

•

Baixo risco de liquidez representado pelo saldo de caixa suficiente às amortizações até 2011;

•

Portifólio de 23 projetos de geração em carteira, totalizando 232 MW em PCHs (170 MW até 2010);

•

Renovação de concessões em 2015 (CFLCL e CENF), 2027(ENERGIPE), 2030 (CELB) e 2031
(SAELPA);

•

Fitch elevou o rating da Energisa para A(bra) em 2007.

1905

1907

Jun/97

Constituição Listagem na Aquisição
da
Bolsa do Rio
CENF
Companhia
de Janeiro

Dez/97

Dez/99

Dez/00

Aquisição
Energipe

Aquisição
CELB

Aquisição
Saelpa

Fev/07

Dez/07

2008

Conclusão do
Adequação da
Início de
Processo de
Estrutura Capital, obras de 3
Desverticalização
alienação de
PCHs
ativos de geração
por R$545 milhões
Rating “A”

Investimento de R$ 1.5 bilhão
4
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Principais Destaques de 2007


Receita Operacional Bruta em 2007 foi de R$ 2,4 bilhões;



EBITDA Ajustado cresceu 10,5%, alcançando R$ 644 milhões e o lucro líquido consolidado aumentou
330%, atingido R$ 328 milhões, recordes da história centenária da Energisa;



Reduziu a Dívida Líquida / EBITDA Ajustado para 1,8x (38% melhor que 2006);



Baixa concentração da dívida líquida no curto prazo – saldo de caixa suficiente às amortizações
bancárias e de títulos emitidos até 2011;



Endividamento com duration de 5,9 anos e custo médio equivalente a 100% do CDI; e



A Fitch elevou o rating da Energisa para A(bra) em escala nacional (BB- escala global), bem como a
Moody’s iniciou a cobertura da Companhia, atribuindo o rating corporativo A3.br em escala local (Ba3
em escala global);

5

2% do mercado de distribuição Brasileiro e 9% do Nordeste

CELB
• Área: 1.789 Km²
• Consumidores: 151 ml
• Demanda (GWh): 689
• Receita bruta (R$ MM): 171

SAELPA
• Área: 54.595 Km²
• Consumidores: 970 mil
• Demanda (GWh): 2.796
• Receita bruta (R$ MM): 952

ENERGIPE
• Área: 17.465 Km²
• Consumidores: 517 mil
• Demanda (GWh): 2.296
• Receita bruta (R$ MM): 652

• Área: 91.180 Km²
• Consumidores: 2.067 mil
• Demanda (GWh): 7.278
• Receita bruta (R$ MM): 2.420
• Capacidade Geração: 8 MW

Energisa
Geração
• Projetos de Geração:
• 23 PCHs
• 232 MW

CENF

CFLCL
2

Dados referentes a 2007

• Área 16.331 km
• Consumidores: 342 mil
• Demanda (GWh): 1.197
• Receita bruta (R$ MM): 463

Demanda de Energia = Mercado Próprio + Consumidores Livres

• Área 1.000 km2
• Consumidores: 87 mil
• Demanda (GWh): 300
• Receita bruta (R$ MM): 120
• Capacidade de Geração: 8 MW

Fonte: Demonstrativos
Financeiros das empresas do
Grupo Energisa
6
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Estrutura Societária Atual


Estrutura societária horizontal, simplificada e com pequena diluição de resultado e fluxo de caixa.



A Holding Energisa detém a quase totalidade das ações das subsidiárias.

Família BOTELHO

OUTROS
8,8% CT
3,5% CV

SOBRAPAR

35,1% CT
62,7% CV

56,1% CT
33,8% CV

CT=Capital Total
CV=Capital Votante

100%

CFLCL

80,9%

CENF

99,9%

Energipe

98,1%

100%

87,4%

CELB

SAELPA

Energisa
Geração

100%

CAT-LEO
COM

Holding e Prestadora de Serviços Corporativos

Comercializadora de Energia

Distribuidoras

Prestadora de Serviços Elétricos

Geração

TV por assinatura, venda em aprovação pela Anatel

100%

CAT-LEO
CISE

O 96,1%
SS
CE A
O
D
TELESERV
PR EN
EM E V
D
7

Aspectos Operacionais

8
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Distribuição

9

Evolução da base de consumidores


Evolução da base de consumidores é um importante pilar de sustentação do crescimento das vendas;



Benefício de atender regiões de maior crescimento econômico; e



Programa Luz para Todos alcançará o total de 115 mil ligações em 2008 (72 mil já ligados).

CAGR: 4,2%
Aquisição da Saelpa

1.656

1.706

2001

2002

1.774

1.838

1.891

2004

2005

1.979

2.067

1.554

Aquisição da CELB
Aquisição da Cenf e Energipe

821
641

667

1997

1998

214

1996

1999

2000

2003

2006

2007

Fonte: Demonstrativos Financeiros das empresas do Grupo Energisa
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Revisão Tarifária


As empresas do Grupo Energisa iniciam, em 2008, o segundo ciclo de revisões tarifárias;
Energipe



Abr/2008

CFLCL e CENF

Jun/2008

CELB

Fev/2009

Saelpa

Ago/2009

Importante benefício da não concentração de impactos num mesmo exercício, tendo em vista
distribuição dos efeitos entre os anos de 2008-10;



Revisões do WACC (de 17,1% para 15,1%), a exclusão dos ativos totalmente depreciados da base de
remuneração e os ajustes no tratamento do Programa Luz para Todos impactarão diretamente;



Estima-se que, quando os impactos das revisões tarifárias estiverem integralmente refletidos, em
2010, os efeitos das reduções tarifárias estejam compensados com os crescimentos de mercado do
período;



Números preliminares apresentados pela ANEEL apontam para redução tarifária de 9,7% para
Energipe em 2008 (inclui 3,7% de impactos financeiros credores), porém ainda sujeito a discussões
até a conclusão do processo.
11

Crescimento da Demanda


Beneficiado pelo elevado crescimento da base de clientes e pela elasticidade renda X consumo de
energia;



Crescimento médio anual de 5,3% nos últimos quatro anos;



Segmentos Residencial e Comercial representam 64% do faturamento e 53% da energia distribuída
(segmentos com maior crescimento e valor agregado).
Crescimento do Consumo de Energia Elétrica (%)
%

2005

2006

2007

Energisa

6,5

5,9

6,8

Nordeste

5,3

3,8

6,2

Brasil

4,6

3,8

5,4

Ps: Consumo Cativo + Livre nos sistemas de
distribuição das Concessionárias

Composição
dapor
Receita
Bruta - 2007
Crescimento
Distribuidora
-%

Consumo de Energia Elétrica - GWh
CAGR: 5,3%

6.574
5.917

6.966

7.278

8,9

6.177

4.659

5.326

4.449

5.080

5.508

1.442

1.041
477

473
1.021

324
1.316

330
1.440

2003

2004

2005

2006

2007

Potencialmente Livre

6,8
2,3

7,3
4,8

Mercado Próprio

12,2

5,0

4,8

4,5

1,6
CFLCL

CENF

ENERGIPE

CELB

SAELPA Consolidado

Ps: Exclui efeito da saída de Cliente Livre da área de Concessão

Consumidores Livre
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Indicadores de Qualidade


Grupo Energisa cumpriu em 2007 os principais indicadores de qualidade estabelecidos pela ANEEL; e



R$76 milhões serão investidos no triênio 2008-10 em segurança, qualidade e continuidade dos serviços.

DEC - 2007

FEC - 2007

Realizado 2007

Realizado 2007

Limite ANEEL

Limite ANEEL
38,3

35,7

32,8
18,0
12,4

18,0

12,4

CFLCL

CENF

18,8

20,0

20,3

15,7

13,7

ENERGIPE

13,6

10,4

CELB

11,9

CFLCL

SAELPA

12,9

11,3

CENF

20,4

20,6

18,6

ENERGIPE

CELB

SAELPA

13

Redução de Perdas e Inadimplência


Perdas consolidadas de 14,4% em 2007, sendo que, à exceção da Saelpa, nenhuma empresa do
Grupo opera com perdas totais superiores a 13%. Sem a Saelpa as perdas consolidadas são de 9,4%;



As Perdas da Saelpa foram reduzidas de 35% em 2000 (pré-privatização) para 20,2% em 2007; e



Redução contínua e relevante da inadimplência coloca as empresas do Grupo Energisa em posição de
destaque no setor. A inadimplência em 2007 atingiu 2,8% enquanto a média do setor foi de 5,9%.
Inadimplência (% da
Receita
DEC
- FECBruta)

Perdas Consolidadas (%)
19,1

15,1
13,4
12,2

14,8
11,0

14,8

14,5
10,7

14,4

14,4

10,7

10,2

9,4

<= Sem Saelpa
9,9
6,0

5,9

5,3

5,5

5,1

5,5

9,1

8,9

9,2

9,3

9,3

8,9

2003

2004

2006

2007

6,9
5,2

9,2

2001

2002
Técnica

Comercial

2005
Total

4,7

4,1
3,2

2001

Sem Saelpa

2002

2003

2004

2005

3,9
2,8

2006

2007

14

201

Investimentos em Distribuição – Recursos Próprios


Adoção da metodologia do Capital Ótimo para priorizar e compatibilizar investimentos com os recursos
disponíveis;



Redução de perdas da Saelpa é o foco principal nos próximos três anos;



O Banco do Nordeste é o principal agente financiador do Grupo; e



Os investimentos em Perdas no triênio
compulsórios/obrigatórios R$110 milhões.

2008-10

Segmento de Distribuição - Capex* (R$MM)

montam

R$117

milhões

e

os

gastos

Investimentos por empresa (2008-2010)

249

Programa Luz para Todos
Capex

30%

30%

CFLCL
21,8%

192
179
100%

139
120
29%

76
61
100%

2001

36%

90

69

99%
100%

2002

36%
71%

100%

70%

CENF
2,7%

SAELPA
47,6%

100%

64%

100%

2003

98

29%

ENERGIPE
23,7%
2004

2005

2006

2007

2008E

2009E

2010E

Obs.: As subvenções do Governo Federal suportaram a totalidade dos
investimentos no Programa Luz para Todos em 2007

CELB
4,2%

* Capex somente com recursos próprios/financiamentos.
15

Geração
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Próximos Investimentos em Geração de Energia


Preservar a capacidade do grupo na geração de bons negócios através de PCHs;



232 MW de projetos de geração em carteira, dos quais 170 MW para serem desenvolvidos nos
próximos 5 anos, 31 MW terão construção iniciada em 2008; e



A construção dos empreendimentos em estruturas “quasi” Project Finance demandará recursos
próprios de R$ 39 milhões / ano, nos próximos 5 anos.
INVESTIMENTOS EM GERAÇÃO 2008-12 (R$ MM)

Estágio

Construção - 2008-09

Capacidade
Instalada (MW)

Números de
Projetos

Investimento
(R$MM)

Potencial
Financiamento
BNDES (R$MM)

Recursos
Próprios
(R$MM)

EBITDA
Potencial
(R$MM)

31

3

142

107(*)

35

23

Estudos em Desenvolvimento

139

13

638

479

159

103

Total

170

16

780

586

194

126

(*) Enquadrado

17

Venda Ativos x Novos Projetos de Geração (PCHs)


Os ativos de geração vendidos em 2007 montaram R$ 545 milhões, sendo R$ 301 milhões em PCHs
e ativos de comercialização associados (redução de R$ 20 milhões de EBITDA/ano pela venda das
PCHs);



Os ativos de PCHs foram vendidos por um múltiplo de 15x EBITDA (11x se desconsiderados os
projetos em desenvolvimento e direitos de comercialização incluídos);



Os 16 projetos em desenvolvimento, com expectativa de operação até 2012, demandarão
investimentos de R$ 780 milhões e deverão gerar EBITDA de R$ 126 milhões, o que representa um
múltiplo de 6x EBITDA;



Além de ajudar na redução da alavancagem do Grupo, melhorando substancialmente as operações
financeiras que se seguem, a Energisa gasta o equivalente a 6x EBITDA na construção de ativos que
potencialmente podem valer 11x, o que representa importante agregação de valor; e



Ativos de baixo risco de construção e sobre os quais a Energisa detém grande expertise.

18
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Aspectos Financeiros

19

Lucros e Perdas 2007


Foco constante na redução de custos operacionais e melhoria do resultado financeiro, além dos
ganhos extraordinários da alienação de ativos, garantiram o resultado recorde no exercício de 2007.
Excluindo os efeitos extraordinários das alienações de ativos o crescimento do lucro líquido seria de
86%.

Evolução do Lucro líquido Consolidado (R$ milhões)

,2 %
+ 330

230,7
327,8
(68,7)

61,0

186,1

28,6

Venda
de
ativos

76,2

141,7
Lucro Líquido
2006

EBIT

Resultado
Financeiro

Resultado não
Operacional

IR/CSSL
e Outros

Lucro Líquido
2007

20
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Evolução da Receita Operacional
Receita Operacional Bruta – R$ milhões


Desempenhos da base de consumidores e do consumo per capita impulsionaram as vendas ao
mercado cativo, embora influenciadas pela saída de clientes livres;




Saída de clientes livres minimizada pela tarifa de uso do sistema (TUSD); e
Crescimento da receita bruta em 2007 foi de 5,3% apesar dos efeitos da alienação de ativos de
geração que impactou a receita bruta em aproximadamente R$ 100 milhões/ano.
CAGR (RB):

18,1%

2.297

2.420

1.972
1.619
1.316
1.052

2002

2003

2004

2005

2006

2007

21

EBITDA Ajustado


Crescimento qualitativo na geração operacional de caixa ajustado (EBITDA Ajustado) de 10,5%
reflete o esforço da administração na melhoria da performance operacional;



Prioridade na gestão de custos controláveis e foco nas atividades de maior impacto no EBITDA; e



A venda de ativos de geração impactou o EBITDA 2007 em R$ 50 milhões.
2002 - 2007 CAGR:

18,1%
40,8%

36,0%

38,4%

39,1%

37,2%

40,0%

644
583
532
416
367
280

2002

2003

2004

EBITDA ajus tado

2005

2006

2007

Margem EBITDA ajustado

EBITDA Ajustado: Resultado das Atividades + Depreciação + Acréscimo Moratório + RTE + Ajuste Déficit Atuarial.
22
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Composição EBITDA Ajustado e Receita Consolidada em 2007


Saelpa representa a principal geradora de Receita e EBITDA do Grupo, o que fortalece a estratégia de
investimento em sua melhoria de performance; e



Região Nordeste representa 73% da Receita e do EBITDA do Grupo Energisa.

Receita Operacional Bruta – R$ MM

62

120

171

EBITDA Ajustado – R$ MM

2.420

463
652

55

644

9%

100%

22

26

96
193

952

253

39%

27%

19%

7%

5%

Saelpa

Energipe

CFLCL

CELB

CENF

3%

Outros

100%

Consolidado

39%

30%

15%

4%

3%

Saelpa

Energipe

CFLCL

CELB

CENF

Outros

Consolidado

EBITDA Ajustado: Resultado das Atividades + Depreciação + Acréscimo Moratório + RTE + Ajuste Déficit Atuarial.
23

Performance Financeira
% Receita Líquida 2007 x 2006 x 2005


As vendas de ativos ocorreram ao longo do ano, de forma a não terem os efeitos positivos
integralmente refletidos nas DFs de 2007; e



No 4º trimestre de 2007 foram concluídas vendas de ativos de aproximadamente R$ 286 milhões,
com efeitos refletidos parcialmente no resultado financeiro de 2007.

40,8%



40,0%

39,1%

Em 2007, a Energisa Consolidada
obteve

melhor

Margem

EBITDA,

menor Despesa Financeira Líquida e,
conseqüentemente,
17,3%

16,5%
13,5%
8,8%
5,1%

3,2%

maior

Lucro

Líquido.


Não

considera

resultado

não

operacional de R$ 269,5 MM (antes

2005
EBITDA ajustado

2006
Resultado Financeiro

2007
Lucro Líquido

dos impostos) relativo à venda de
ativos ocorrido em 2007.

* Exclui o efeito da alienação das ações da Cat-Leo Energia, em 2005, que gerou um ganho de R$36,7 milhões.
24

206

Resultado Pró-forma 2007 (R$ milhões)


Retirando os efeitos extraordinários das demonstrações financeiras e considerando a venda dos ativos
como se tivesse ocorrido em 01-jan-2007, o lucro líquido seria de R$ 155,6 milhões, ou 104% acima
do observado em 2006;



Neste cenário, a Dívida Líquida / EBITDA Ajustado seria 1,9x e o EBITDA Ajustado / Resultado
Financeiro Líquido seria de 4,2x.
Resultado 2007

Ajustes 2007
Custos
Provisões
Resultado com
emissões +
extraordinárias
a Venda de
Comercializaçã
financeiro
(não
Ativos de
o (PCHs + UTE) extraordinário
recorrentes)
geração
(103.0)
(96.0)
9.2
35.6
(96.0)
9.2
35.6
(96.0)
9.2
35.6
(96.0)
9.2
35.6
Venda Direitos

DESCRIÇÃO
(Publicação)
Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida
Despesas Operacionais
Resultado do Serviço
EBITDA
EBITDA Ajustado
Amortização de Ágio
Equivalência patrimonial
Resultado Financeiro Líquido
Resultado Operacional
Resultado Não Operacional
Resultado antes Impostos e Part.
Lucro Líquido

2,419.8
1,610.4
(1,141.2)
469.2
552.4
644.2
(45.2)
20.7
(218.9)
225.8
230.7
456.5
327.8

Resultado 2007
Resultado
Financeiro Ajuste Venda
Ativos

(Pro-Forma)
2,316.8
1,514.4
(1,096.4)
418.0
501.2
593.0
(45.2)
0.0
(142.5)
230.3
0.0
230.3
155.6

(20.7)
(96.0)

32.8
42.0

35.6

(96.0)
(73.4)

42.0
27.7

35.6
23.5

(20.7)
(230.7)
(251.4)
(178.8)

43.6
43.6
43.6
28.8
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Amortização das Dívidas Bancárias e Emissões


Venda de ativos de geração (R$ 545 milhões) adequou a estrutura de capital em 2007, contribuindo
para a redução de R$ 539 milhões na dívida líquida em relação a 2006;



Saldo de Caixa Consolidado de R$608 milhões ao final do exercício coloca a Energisa em posição
confortável de administração de sua alavancagem para os próximos anos;



Geração de Caixa (EBITDA) é suficiente para cobertura da dívida contratada; e



Novas operações deverão melhorar ainda mais a distribuição da dívida no tempo.

R$ milhões

EBITDA Ajustado R$ 644,2 milhões

608,4

475,1

60,0
275,5
168,1

186,9
156,4

415,1
128,4

60,0

63,5

30,0

126,9
2007

2008

2009
Caixa

2010

2011

2012

Dívida

93,0
55,6

98,4
2013

2014

2015

2016

25,0

Após 2016

Amortização Debêntures 3ª emissão
26
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Evolução da Dívida Consolidada (incluindo déficit atuarial e
impostos parcelados)


Fonte diversificada de financiamento, cobrindo os mais variados mercados, instrumentos estruturados
e instituições financeiras;



Emissões externas contam com mecanismo de proteção cambial em sua quase totalidade;
Evolução da Dívida Líquida Consolidada

Prazo e Custo das Dívidas
5,9
21,5

R$ Milhões

4T06

1T07

2T07

3T07

4T07

3,7
14,1%

1,6

11,3%
1.690

1.683

1.684
1.484
1.144

2005
Prazo Médio

2006

2007

2,9

516
133

430

Dívida Líquida /
EBITDA Ajustado

Custo Médio (%)

170

435

303

199

241

608

Caixa

2,8

611

Total

Curto

2,6
2,4
1,8

4T06

1T07

2T07

3T07

4T07
27

Dividendos pagos pelas controladas da Energisa


Observando dividendos pagos pelas subsidiárias em 2006 e 2007, seriam mais do que suficientes para
pagamento do fluxo das debêntures

Dividendos 2006 e 2007 (R$ Milhões)

207,8
189,5
17,7
21,5
10,4

66,7
11,6

41,6
73,7

7,3

19,3

91

36,5
2006

2007

CFLCL

CENF

ENERGIPE

CELB

SAELPA

CAT-LEO

28
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Avaliação Covenants da Emissão


Covenants Financeiros compatíveis com indicadores praticados em 2005-07.

Dívida Líquida / Ebitda Ajustado (menor que)

Limites das Debêntures 3º Emissão

2,9
2,3
1,8

2008: 3,00
2009-14: 2,75

2005

2006

2007

Ebitda Ajustado / Despesa Financeira Líquida (maior que)
2,5
2,1

2,1

2008: 2,00
2009-14: 2,25

2005

2006

2007
29

Pontos Fortes


Escala no mercado de distribuição de energia (2,1 milhões de consumidores);



Desconcentração regional (4 estados);



Renovação de concessões em 2015 (CFLCL e CENF), 2027 (ENERGIPE), 2030 (CELB) e 2031
(SAELPA);



Situação Ambiental responsável e regular;



Excelência em Responsabilidade Social e na Gestão da Distribuição, reconhecida pelos Prêmio
ABRADEE;



Foco no setor elétrico e na melhoria da percepção do risco associado, o que permite ágil tomada de
decisão e implementação das ações necessárias ao alcance dos objetivos;



Operadora de baixos custos, o que permite se diferenciar em termos de margem de rentabilidade;



Gestão Financeira experiente com estruturação de operações de M&A e dívida de aproximadamente
R$ 7 bilhões nos últimos 10 anos;



Baixa alavancagem e adequado perfil da dívida, com estrutura de capital ajustada para crescimento
sustentável;



Atenção às oportunidades de crescimento, preservando o grau de alavancagem próximo a 2,0 x
EBITDA Ajustado e não concentração de vencimentos de dívida no curto prazo; e



Rating corporativo e da emissão de “A” pela Fitch em escala local.
30
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Reação Positiva do Mercado


O mercado reagiu positivamente aos movimentos societários, à melhoria do perfil do endividamento e
às melhores perspectivas de resultados;



Relevante demanda na emissão das Notes Units, FIDC II Energisa e oferta abundante de crédito;



De janeiro de 2006 até 24 de março de 2008 as ações PN da Energisa (ENGI4) valorizaram-se
570%, (115% em 2007) ante a variação de 78% (44% em 2007) do Ibovespa; e



Valor de mercado de aproximadamente R$ 1,9 bilhão.
Energisa - Notes Units

Índice ENGI4 x Bovespa
ENGI4 = FLCL5 x 8.428/10

Price

% yield

12

900

Bovespa

700

10,4

11

ENGI4

115
113

24/03/2008

800

111
108,95
109

600

10
107

500

8,70

400

105
9
8,37

300

103
101

200

8
100,5
100

99

59.810

0

jan-06

mar-06

jun-06

ago-06 nov-06

jan-07

abr-07

jul-07

set-07

dez-07 mar-08

7
jul-06

set-06

nov-06

jan-07

mar-07

Yield to Maturity

Fonte: Bovespa

mai-07

jul-07

set-07

nov-07

jan-08

97
mar-08

Price Energisa Units Notes

31

Estratégias Corporativas

32
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Estratégias Corporativas 2007
Alvo: Fortalecer o Grupo para retomada do crescimento
Melhoria da percepção do risco, com adequação da estrutura de capital através da
redução da alavancagem, procedida com recursos da venda de ativos.







Alienação dos ativos de geração, com utilização de recursos, preponderantemente,

OK 2007

no pré-pagamento das dívidas.

R$ 545 MM

Melhoria do perfil do endividamento, alongando-o através de novas emissões

OK 2007

em instrumentos diversos, substituindo quase metade da dívida em 2007.

R$ 781 MM

Melhoria operacional, principalmente Saelpa, através de atuação focada em

Em curso

aumento de receitas e cumprimento de metas de qualidade e produtividade


Status

R$ 61 MM (2007)

Elevação do rating pela Fitch para A(bra) em escala nacional (BB- em escala
global) e início de cobertura pela Moody’s com A3.br (Ba3 em escala global).

OK 2007

33

Estratégias Corporativas 2008-10
Foco: Manter taxas de crescimento com diversificação em projetos de geração
(foco em PCHs) e melhorias operacionais nas atividades de distribuição.
Status



Desenvolvimento da carteira de estudos e projetos de aproveitamentos
hidrelétricos de pequeno porte (23 projetos - 232 MW)



Manter foco no aprimoramento operacional das distribuidoras, com atenção

Início de
construção
de 3 PCHs em
2008

Em curso

especial na SAELPA


Atenção para

Com o equilíbrio alcançado na estrutura de capital, avaliar seletivamente
oportunidades de crescimento na área de distribuição

eventuais
oportunidades

Projeto em



Aumento de liquidez das ações Energisa.

Desenvolvimento

34
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Termos e Condições da Oferta
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Termos e Condições da Oferta
Emissora

Energisa S.A.

Coordenadores

Citi (Líder) e HSBC

Instituição Participante

Banco do Nordeste

Oferta

Volume

Debêntures Simples, não conversíveis em ações
R$ 150.000.000,00, sendo que o montante inicial ofertado poderá ser acrescido em até 35%,
sendo 15% de lote suplementar e 20% de lote adicional

Quantidade

15.000 Debêntures

Valor Unitário

R$ 10.000,00

Espécie

Quirografária

Forma

Nominativa e escritural

Data de Emissão
Negociação

01 de abril de 2008
Mercado Primário e Secundário: SDT e SND (Cetip)

36
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Termos e Condições da Oferta
Número de Séries

Única

Prazo

6 anos

Amortização

Semestral a partir do 4º ano (inclusive)

Remuneração teto de
bookbuilding

CDI + 1,10% ao ano

Pagamento da Remuneração

Semestral

Rating

A(bra) Fitch

Repactuação

Não haverá

Resgate Antecipado

A Companhia poderá promover o resgate total antecipado de todas as Debêntures
em circulação mediante prêmio de 1,5% conforme fórmula e procedimentos constantes
da escritura da emissão a partir do 36º mês após a Data de Emissão das Debêntures

37

Termos e Condições da Oferta
Vencimento Antecipado

Cláusulas usuais, conforme a escritura da emissão e prospecto preliminar

Covenants Financeiros a serem verificados trimestralmente sobre demonstrações consolidadas:

Covenants Financeiros

(i)“Dívida Financeira Líquida/EBITDA" que não poderá ser superior a; 3,0 até a publicação das demonstrações
financeiras anuais relativas a 31 de dezembro de 2008; e 2,75 até a publicação das demonstrações financeiras
anuais relativas a 31 de dezembro de 2009 em diante
(ii)“EBITDA/ Despesas Financeiras Líquidas " que não poderá ser inferior a 2,0 até a publicação das demonstrações
financeiras anuais relativas a 31 de dezembro de 2008; e 2,25 até a publicação das demonstrações financeiras
anuais relativas a 31 de dezembro de 2009 em diante.

Agente Fiduciário

Pentágono S.A. DTVM

Banco Mandatário

Destinação dos Recursos

Banco Citibank S.A.
Os recursos obtidos por meio da emissão das Debêntures serão integramente utilizados para Resgate antecipado
da 1ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais, no valor de R$150 milhões com vencimento em 9 de junho
de 2008 e juros de 0,5% ao ano além da variação diária do DI (Depósitos Interbancários divulgado pela CETIP).
A 1ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Energisa teve por objetivo a integralização de capital no valor
de R$ 120,8 milhões na Empresa Energética de Sergipe S.A.- Energipe, através de aumento de capital aprovado em
Reunião do Conselho de Administração do dia 06 de dezembro de 2007, a amortização de dívidas de curto prazo no
montante de R$22,0 milhões com o Banco Itaú BBA S.A, bem como a amortização de dívidas com outras instituições
financeiras totalizando R$7,2 milhões. O aumento de capital da Energipe teve por objetivo a adequação de sua
estrutura de capital, com incremento do capital próprio e redução de capital de terceiros, através da amortização
das seguintes dívidas bancárias, no montante de R$120,8 milhões: recompra de títulos de dívida emitida no exterior,
no valor de 53,3 milhões, pagamento de Swap cambial das Notes Units no valor de R$ 41,4 milhões e empréstimo
com o Banco Credit Suisse no valor de R$26,1 milhões.
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Termos e Condições da Oferta
Cronograma indicativo da Oferta

Publicação do Aviso ao Mercado

31/03/2008

Roadshow

01 a 04/04/2008

Bookbuilding

18/04/2008

Registro na CVM

24/04/2008

Liquidação Financeira

29/04/2008
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Termos e Condições da Oferta
Contatos de Distribuição

Pedro Secches

Fabio Caputo

Edelmar Patury

Luiz Mello

Raphael Pardini

Rodrigo Formoso

(55 11) 4009 2260

(55 11) 3371 8188

Claudio Frota

(55 85) 3299 3022
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Contatos da Empresa
Maurí
Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e Relações com Investidores
E-mail: mbotelho@energisa.com.br
Clá
Cláudio Brandão Silveira
Superintendente de Finanças Corporativas
E-mail: claudiobrandao@energisa.com.br
Em Cataguases (MG): Praça Rui Barbosa, 80
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ENERGISA S/A
- COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF n.º 00.864.214/0001-06

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, FILIAIS, OBJETO E DURAÇÃO
Art. 1.º
ENERGISA S/A é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto e
pelas leis vigentes e tem sua sede e foro na cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá
abrir e encerrar filiais, sucursais, agências de representação, escritórios e quaisquer outros
estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Art. 2.º

Os fins da Companhia são:

I - participar de outras empresas, especialmente naquelas que tenham como objetivos
principais:
a) a atuação no setor de energia de qualquer tipo, e para suas diferentes
aplicações, seja gerando, transmitindo, comercializando, intermediando, ou distribuindo ou, ainda,
operando ou gerenciando para terceiros usinas produtoras, linhas de transmissão e redes de
distribuição e quaisquer empreendimentos do setor energético;
b) a realização de estudos, a elaboração, implantação ou operação de
projetos, bem como a atuação em construções e a prestação de serviços, relativamente a usinas,
linhas ou redes ou empreendimentos do setor energético;
c) a fabricação, o comércio, a importação e a exportação de peças, produtos
e materiais relativos às atividades da letra “a” supra e de setores de grande utilização de energia;
II - o estudo, o planejamento e a organização de empresas de que pretenda participar;
III - a administração de bens próprios; e
VI - a intermediação e operacionalização de negócios no país e no exterior, bem como a
prestação de serviços de assistência, consultoria e assessoria administrativa, técnica, financeira, de
planejamento, de negócios e de mercado, inclusive para importação e exportação de bens e
serviços, seja a terceiros, seja às empresas em que participar, direta ou indiretamente, fornecendolhes apoio técnico e tático.
Art. 3.º

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Art. 4.º
O capital social é de R$ 394.534.837,74 (trezentos e noventa e quatro
milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro
centavos), dividido em 112.422.490 (cento e doze milhões e quatrocentas e vinte e duas mil e
quatrocentas e noventa) ações ordinárias e 98.623.016 (noventa e oito milhões e seiscentas e
vinte e três mil e dezesseis) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
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Parágrafo único - As ações preferenciais de emissão da Companhia possuem as seguintes
características:
I - sem direito a voto;
II - prioridade no caso de reembolso do capital sem prêmio;
III - direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 10% (dez por cento)
superior ao atribuído a cada ação ordinária; e
IV - direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, sendo-lhes
assegurado o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto,
integrante do bloco de controle.
Art. 5.º
Observado que o número de ações preferenciais sem direito a voto, ou com
voto restrito, não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas, a Companhia fica
desde já autorizada:
I - a aumentar o número das ações ordinárias sem guardar proporção com as ações
preferenciais de qualquer classe então existente;
II - a aumentar o número das ações preferenciais de qualquer classe sem guardar proporção
com as demais classes então existentes ou com as ações ordinárias;
III - a criar quaisquer ações preferenciais de qualquer classe e, daí em diante, a criar ações
preferenciais mais favorecidas ou não que as então existentes.
Parágrafo único. No caso de emissão de ações preferenciais de classe diversa da indicada
no parágrafo único, do art. 4º acima, as quais seja atribuída prioridade no recebimento de
dividendos, fixos ou mínimos, tais ações preferenciais adquirirão o exercício do direito a voto se a
Companhia, durante três exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos
a que fizerem jus, direito que conservarão até que passe a efetuar o pagamento de tais dividendos.
Art. 6.º
Independentemente de modificação estatutária e observado o disposto no
artigo anterior, a Companhia está autorizada a aumentar o capital social, por subscrição, até o
limite de 600.000.000 (seiscentos milhões) de ações, sendo até 325.260.000 (trezentos e vinte e
cinco milhões, duzentas e sessenta mil) ações ordinárias e em até 274.740.000 (duzentos e setenta e
quatro milhões, setecentas e quarenta mil) ações preferenciais.
Art. 7.º
Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração será
competente para deliberação sobre a emissão de ações, estabelecendo:
I - se o aumento será mediante subscrição pública ou particular;
II - as condições de integralização em moeda, bens ou direitos, o prazo e as prestações de
integralização;
III - as características das ações a serem emitidas (quantidade, espécie, classe, forma,
vantagens, restrições e direitos);
IV - o preço de emissão das ações.
Art. 8.º
Dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com plano aprovado
pela Assembléia Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra de ações a seus

220

administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a
sociedades sob seu controle.
Art. 9.º
Quando houver direito de preferência dos antigos acionistas, o prazo para
seu exercício, se não se estipular outro maior, será de 30 (trinta) dias contados de um dos dois
seguintes eventos que antes ocorrer:
I - primeira publicação da ata ou do extrato da ata que contiver a deliberação de aumento
de capital; ou
II - primeira publicação de específico aviso aos acionistas, quando este for feito pela
administração.
Art. 10.
Poderão ser emitidas sem direito de preferência para os antigos acionistas,
ações de qualquer espécie, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, desde que a
respectiva colocação seja feita mediante venda em bolsa ou subscrição pública ou, ainda, mediante
permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos artigos 257 a 263 da
Lei nº 6.404/76. Fica também excluído o direito de preferência para subscrição de ações nos termos
de lei especial sobre incentivos fiscais.
Art. 11.
Por decisão do Conselho de Administração, a Companhia poderá passar a
manter suas ações nominativas sob a forma escritural, em contas de depósito, em nome de seus
titulares, em instituição financeira que designar, sem emissão de certificados.
Art. 12.
O acionista que, nos prazos marcados, não efetuar o pagamento das entradas
ou prestações correspondentes às ações por ele subscritas ou adquiridas ficará de pleno direito
constituído em mora, independente de notificação ou de interpelação judicial ou extrajudicial,
sujeitando-se ao pagamento dos juros de 1% (hum por cento) ao mês, da correção monetária e da
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor daquelas prestações ou entradas.
CAPÍTULO III
ASSEMBLÉIAS GERAIS DOS ACIONISTAS
Art. 13.
A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro
primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais o exigirem.
§ 1.º A mesa da Assembléia Geral será composta de um presidente e um secretário, sendo
aquele escolhido por aclamação ou eleição e este nomeado pelo presidente da Assembléia Geral, a
quem compete dirigir os trabalhos, manter a ordem, suspender, adiar e encerrar as reuniões.
§ 2.º Os representantes legais e os procuradores constituídos, para que possam comparecer
às Assembléias Gerais, deverão fazer a entrega dos respectivos instrumentos de representação ou
mandato na sede da Companhia, até 48 horas antes da reunião.
§ 3.º Quinze dias antes da data das Assembléias Gerais, ficarão suspensos os serviços de
transferências, conversão, agrupamento e desdobramento de certificados.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
Art. 14.
Diretoria.

A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma
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Art. 15.
A remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria será
fixada pela Assembléia Geral e sua divisão entre os membros de cada órgão será determinada pelo
Conselho de Administração.
SEÇÃO I
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 16.
O Conselho de Administração será composto de 5 (cinco) membros titulares
e até 5 (cinco) suplentes, todos acionistas, eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral, com
mandato por 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. Findos, normalmente, os mandatos, permanecerão
em seus cargos até a investidura dos novos conselheiros eleitos.
§ 1.º Cada suplente só poderá substituir os respectivos conselheiros titulares, admitindose a designação de um ou mais suplentes para um ou para vários titulares, servindo um suplente na
falta de outro, tudo conforme expressa deliberação da Assembléia Geral em que ocorrer sua
eleição.
§ 2.º Os conselheiros elegerão o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de
Administração na primeira reunião do órgão, após sua posse.
§ 3.º O conselheiro titular, em suas ausências ou impedimentos temporários, será
substituído pelo respectivo suplente;
§ 4.º No caso de vacância do cargo de conselheiro titular, o respectivo suplente o
substituirá até a posse de um novo conselheiro titular eleito pela Assembléia Geral para o cargo
vacante.
§ 5.º No caso de vacância do cargo de Conselheiro, inexistindo suplente para o
preenchimento de tal vaga, o substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes e servirá
até a primeira Assembléia Geral que vier a se realizar.
§ 6.º

Admitir-se-á a existência de até 3 (três) vagas nos cargos de suplentes

Art. 17.
Além das atribuições que lhe são conferidas por lei e por este Estatuto,
compete ao Conselho de Administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
II - eleger e destituir os diretores da Companhia;
III - fixar as atribuições dos diretores, observadas as normas deste Estatuto e as fixadas
pelo próprio Conselho de Administração no regimento da Diretoria;
IV - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer
outros atos;
V - convocar as Assembléias Gerais ordinárias e extraordinárias;
VI - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
VII - aprovar o orçamento anual da Companhia;
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VIII - por proposta da Diretoria, deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários
à conta do lucro apurado em balanço semestral ou em períodos menores, observados, neste último
caso os limites legais;
IX - por proposta da Diretoria, deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários, à
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral;
X - autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, em consórcios, "joint
ventures", subsidiárias integrais, sociedades em conta de participação e em outras formas de
associação e empreendimentos com terceiros, no país ou no exterior;
XI - autorizar a alienação das participações mencionadas na alínea imediatamente anterior,
desde que exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no
Regimento Interno da Diretoria;
XII – definir, para a Diretoria, como serão exercidos os respectivos direitos que decorrem
da posição de Companhia como sócia ou participante;
XIII - autorizar a prática de atos que tenham por objeto renunciar a direitos ou transigir,
bem como a prestar fiança em processos fiscais, desde que qualquer desses atos exceda os limites
máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da
Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que
seja por ela controlada, direta ou indiretamente;
XIV - autorizar a aquisição de ações da própria Companhia, para cancelamento ou
permanência em tesouraria, e, neste último caso, deliberar sobre sua eventual alienação;
XV - autorizar a prática de atos que importem na constituição de ônus reais ou na alienação
referentes a bens do seu ativo permanente, desde que qualquer desses atos exceda os limites
máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da
Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que
seja por ela controlada, direta ou indiretamente;
XVI - autorizar a prática de quaisquer atos que importem em obrigação para a Companhia
ou na liberação de terceiros de obrigações para com a mesma, observadas as normas e/ou limites
fixados pelo próprio Conselho de Administração no regimento da Diretoria, sendo dispensada essa
autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada, direta
ou indiretamente;
XVII - autorizar a realização de contratos com os administradores, acionistas controladores
ou com sociedade em que os administradores ou acionistas controladores tenham interesse, exceto
com as sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
XVIII - deliberar sobre a outorga de opção de compra de ações a seus administradores ou
empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob seu
controle;
XIX - deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, notas promissórias comerciais ou
quaisquer outros títulos e valores mobiliários autorizados pela legislação, observadas as
formalidades legais;
XX - escolher e destituir os auditores independentes;
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XXI – autorizar a assinatura de mútuo, nota ou outro instrumento de dívida, desde que
qualquer desses atos exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de
Administração no Regimento Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos
entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada direta ou indiretamente,
inclusive a outorga de garantias reais e/ou pessoais;
XXII – autorizar a prática de atos gratuitos, a concessão de fiança ou garantia a obrigação
de terceiro ou a assunção de obrigação em benefício exclusivo de terceiros, por parte da
Companhia, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade
que seja por ela controlada direta ou indiretamente, inclusive a outorga de garantias reais e/ou
pessoais; e
XXIII - resolver sobre os casos omissos neste Estatuto.
Art. 18.
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada
bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo.
§ 1.º As convocações serão feitas por seu Presidente, por correio eletrônico, carta ou
telegrama, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
§ 2.º As reuniões do Conselho de Administração se instalarão com a presença da maioria
de seus membros em exercício.
§ 3.º As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria dos
votos dos conselheiros presentes.
§ 4.º Os conselheiros poderão se fazer representar por um de seus pares, munidos de
poderes expressos, inclusive para votar, bem como participar das reuniões por vídeo ou
teleconferência, desde que presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração sendo
considerados presentes à reunião e devendo confirmar seu voto através de declaração por escrito
encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração por carta, fac-símile ou correio
eletrônico antes do término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do Conselho
de Administração ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome desse
conselheiro.
Art. 19.
Além de suas atribuições como conselheiro, são atribuições específicas do
presidente do Conselho de Administração:
I - convocar as reuniões ordinárias (ou fixar as datas em que periodicamente estas
ocorrerão) e convocar as reuniões extraordinárias do Conselho de Administração;
II - instalar e presidir as reuniões e supervisionar os serviços administrativos do Conselho
de Administração;
III - comunicar à Diretoria, aos acionistas e à Assembléia Geral, quando for o caso, as
deliberações tomadas pelo Conselho de Administração;
IV - firmar as deliberações do Conselho de Administração que devam ser expressas em
resoluções, para conhecimento ou cumprimento dos diretores e do próprio Conselho de
Administração;
V - dar o voto de qualidade em caso de empate, além de seu próprio voto.
Art. 20.
Incumbe ao Vice-Presidente do Conselho de Administração substituir o
Presidente durante suas ausências ou impedimentos temporários. No caso de vaga, terá as
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atribuições do Presidente, até que outro seja eleito pela primeira Assembléia Geral que vier a se
realizar.
SEÇÃO II
DIRETORIA
Art. 21.
A Diretoria será composta de até 5 (cinco) membros, residentes no país,
acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato por 1 (um)
ano, podendo ser reeleitos. Findos normalmente os mandatos, permanecerão em seus cargos até a
investidura dos novos diretores eleitos.
§ 1.º Admitir-se-á a existência de até 3 (três) cargos vagos na Diretoria, podendo o
Conselho de Administração determinar o exercício cumulativo, por um, das atribuições de outro
diretor.
§ 2.º No caso de vaga na Diretoria além das permitidas no § 1.º, o Conselho de
Administração, no período de 30 (trinta) dias a contar da vacância, elegerá um novo diretor para
completar o mandato do substituído.
§ 3.º O Conselho de Administração estabelecerá a composição da Diretoria, bem como
fixará as atribuições de cada um de seus membros, nomeando dentre eles um diretor-presidente ao
qual competirá, privativamente, representar a Companhia, em juízo, ativa ou passivamente,
recebendo citação inicial.
§ 4.º O Conselho de Administração também designará, entre os diretores, aquele
incumbido das funções de diretor de relações com o mercado, a quem caberá divulgar os atos ou
fatos relevantes ocorridos nos negócios da Companhia, bem como cuidar do relacionamento da
Companhia com todos os participantes do mercado e com suas entidades reguladoras e
fiscalizadoras.
§ 5.º Na ausência ou impedimento de qualquer dos diretores, suas atribuições serão
exercidas pelo diretor que dentre os demais seja escolhido e designado pelo Conselho de
Administração.
CAPÍTULO V
CONSELHO CONSULTIVO
Art. 22.
A Companhia poderá ter um Conselho Consultivo composto de até 6 (seis)
membros, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração e com mandato
pelo prazo de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo único.
O Conselho de Administração, ao eleger os membros do Conselho
Consultivo, fixará os seus honorários.
Art. 23.

Os conselheiros elegerão o presidente do Conselho Consultivo.

Art. 24.

Competirá ao conselho consultivo, sempre reservadamente:

I - aconselhar a administração na orientação superior dos negócios sociais;
II - pronunciar-se sobre assuntos ou negócios da Companhia que lhe forem submetidos a
exame; e
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III - transmitir ao Conselho de Administração informações e dados técnicos, econômicos,
industriais ou comerciais concernentes aos objetivos sociais da Companhia e das sociedades em
que esta participar, apresentando sugestões e recomendações.
Art. 25.
O Conselho Consultivo reunir-se-á quando convocado por seu presidente ou
pelo Conselho de Administração, por correio eletrônico, carta ou telegrama, com a antecedência
mínima de 3 (três) dias. As reuniões do Conselho Consultivo se instalarão com a presença da
maioria de seus membros. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes.
CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL
Art. 26.
A Companhia terá um conselho fiscal composto de 3 (três) a 5 (cinco)
membros efetivos e suplentes em igual número, o qual só entrará em funcionamento nos exercícios
sociais em que for instalado pela Assembléia Geral que eleger os respectivos titulares, fixando-lhes
a remuneração.
Art. 27.
Os conselheiros fiscais terão as atribuições previstas em lei e, nos casos de
ausência, impedimento ou vacância, serão substituídos pelos suplentes.
§ 1.º Para que o Conselho Fiscal possa funcionar, será necessária a presença da maioria
de seus membros.
§ 2.º Caberá ao Conselho Fiscal eleger o seu presidente na primeira sessão realizada após
sua instalação.

CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS
Art. 28.

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano.

Art. 29.
As demonstrações financeiras e a destinação dos resultados obedecerão às
prescrições legais e às deste Estatuto.
Parágrafo único.
A Companhia levantará balanços semestrais, podendo fazê-lo
também, a critério da administração, trimestralmente ou em períodos menores.
Art. 30.
Satisfeitos os requisitos e limites legais, os administradores da Companhia
terão direito a uma participação de até 10% (dez por cento) sobre os resultados do período, após
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. O Conselho de
Administração decidirá sobre a distribuição desta quota entre conselheiros e diretores.
Art. 31.
Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados na
constituição de reserva legal de que trata o art. 193, da Lei nº 6.404/76.
Art. 32.
A Companhia distribuirá, entre todas as espécies de suas ações, como
dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos
termos do artigo 202 da Lei n.° 6.404/76.
Art. 33.
Poderão ser pagos ou creditados, pela Companhia, juros sobre o capital
próprio, imputando-se o respectivo valor ao dos dividendos obrigatórios previstos no art. 32 supra,
de acordo com a Lei n.° 9.249/95 e suas modificações havidas ou que venham a ocorrer.
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Art. 34.
Após as destinações mencionadas nos artigos anteriores, o saldo do lucro
líquido será levado à conta de uma reserva, limitada a 80% (oitenta por cento) do capital, para
renovação e ampliação de instalações e para investimentos, com a finalidade de assegurar o
desenvolvimento das atividades sociais, ou terá outra destinação que, pela Assembléia Geral, lhe
for dada.
CAPÍTULO XIII
DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO

Art. 35.
A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção, nos casos
previstos em lei. Durante o período de liquidação será mantido o Conselho de Administração,
competindo-lhe nomear o liquidante.
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Ata de Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 11 de janeiro de 2008
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Ata de Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 18 de março de 2008
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Ata de Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 18 de abril de 2008
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Escritura Particular da 3ª Emissão sendo a 2ª para distribuição Pública de Debêntures Simples, não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária da Energisa S.A.
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PRESS RELEASE – Nº 928

Fitch Atribui Rating à 3ª Emissão de Debêntures da Energisa
Rio de Janeiro/São Paulo/Chicago, 19 de março de 2008 – A Fitch Ratings atribuiu, hoje, o Rating
Nacional de Longo Prazo ‘A(bra)’ à terceira emissão de debêntures quirografárias da Energisa S.A.
(Energisa), no valor de BRL150 milhões, com prazo de vencimento de seis anos. Os recursos obtidos
com esta emissão serão utilizados para o pré-pagamento da primeira emissão de notas promissórias da
emissora. A Fitch mantém os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Probabilidade de
Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moeda Local e Estrangeira ‘BB-’ (BB menos) e o
Rating Nacional de Longo Prazo ‘A(bra)’ atribuídos à Energisa. A Perspectiva dos ratings
corporativos é Estável.
O rating se apóia no perfil de crédito consolidado do Grupo Energisa, com moderada alavancagem e
um perfil de dívida adequado em relação à expectativa de geração de fluxo de caixa operacional. A
Energisa detém cinco empresas de distribuição de energia elétrica em seu portfólio, com a Empresa
Energética de Sergipe (Energipe) e a Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba (Saelpa)
contribuindo com aproximadamente 67% do EBITDA consolidado de 2007. A classificação também
incorpora o fato de que as principais subsidiárias do grupo operam num mercado de distribuição de
energia elétrica regulado e de natureza monopolista, com uma diversificada e crescente base de
clientes. Como fatores restritivos do rating foram considerados os riscos regulatório e hidrológico.
O consumo consolidado nos mercados das cinco empresas distribuidoras vem crescendo
consistentemente, tendo aumentado 4,5% entre 2006 e 2007. O incremento do consumo e os reajustes
tarifários resultaram no maior EBITDA consolidado e na maior margem de EBITDA desde 2002. O
EBITDA atingiu BRL552 milhões em 2007, com crescimento de 14% sobre 2006, e a margem foi de
34%. As empresas do grupo devem continuar a refletir em seus resultados uma provável melhora do
ambiente econômico do país. O principal desafio do Grupo Energisa para 2008 e 2009 deve ser o
processo de revisão tarifária de todas as suas distribuidoras. Espera-se que haja redução nas tarifas, o
que pode impactar moderadamente a geração operacional de caixa do grupo.
O Grupo Energisa tem sido eficiente na estratégia de redução do custo financeiro e alongamento do
prazo médio de sua dívida. O custo médio nominal da dívida foi reduzido para 11,3% ao ano, ao final
de 2007, de 14,1% ao ano, em dezembro de 2006. Por sua vez, o prazo médio passou para 5,9 anos de
3,7 anos na comparação entre estas mesmas datas. Além disso, o grupo tem utilizado a maior geração
operacional de caixa e os recursos da venda de ativos na redução da dívida e da sua alavancagem
financeira. As vendas de ativos totalizaram BRL545 milhões em 2007, com o ingresso de caixa de
BRL467 milhões e a transferência de BRL60 milhões de dívida durante o ano. O saldo remanescente
de BRL18 milhões foi recebido após dezembro de 2007. A dívida total ajustada do grupo foi reduzida
moderadamente em 7% (BRL127 milhões) para BRL1,7 bilhão, em dezembro de 2007, de BRL1,8
bilhão, em dezembro de 2006, tendo havido ainda um aumento de BRL439 milhões na liquidez, que
atingiu BRL608 milhões ao final de 2007. Espera-se, ainda, a concretização da venda dos ativos de TV
por assinatura no primeiro semestre de 2008 por BRL7 milhões.
A relação dívida total ajustada/EBITDA reduziu-se para 3,1 vezes, em 2007, frente a 3,8 vezes, em
2006, consistente com a classificação atribuída e com as expectativas da Fitch. Os volumosos recursos
existentes no caixa ao final de 2007 e a estratégia de melhoria do perfil da dívida devem continuar
beneficiando as medidas de proteção ao crédito consolidadas. A expectativa é que a dívida possa ser
reduzida através da liquidez existente e que a relação dívida total ajustada/EBITDA migre para um
nível próximo a 2,5 vezes ao final de 2008, mantendo-se neste patamar no médio prazo.

RIO DE JANEIRO
Avenida Rio Branco, 89 – sala 1302, Centro – 20040-004 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – Tel.: (5521) 4503-2600 – Fax: (5521) 4503-2601
SÃO PAULO
Rua Bela Cintra, 904, 4º andar – Consolação 01415-000 – São Paulo – SP – Brasil – Tel.: (5511) 4504-2600 – Fax: (5511) 4504-2601
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Embora o risco regulatório continue sendo uma preocupação, na visão da Fitch, o atual modelo do
setor elétrico é, de modo geral, positivo e deve servir de base para o crescimento e estabilidade do
setor. O ambiente regulatório requer que as distribuidoras efetuem contratos de longo prazo com as
geradoras para cobrir suas demandas futuras e garante o repasse total dos seus custos não gerenciáveis
às tarifas. O risco sistêmico de desequilíbrio entre oferta e demanda de energia para os próximos anos
é administrável. Este poderá ser potencializado com um crescimento anual de mercado mais
acentuado, associado a restrições hidrológicas e de suprimento de gás.
A Energisa é a empresa holding que controla as distribuidoras de energia elétrica Saelpa, Energipe,
Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL), Companhia Energética da Borborema
(Celb) e Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo (Cenf). O grupo atende, aproximadamente, dois
milhões de clientes e distribuiu 7.278 GWh em 2007 nos estados da Paraíba, Sergipe, Minas Gerais e
Rio de Janeiro. A capacidade instalada de geração de energia do grupo é pouco significativa. O
controle da empresa pertence à família Botelho.
Contato: Mauro Storino, 5521-4503-2600, Rio de Janeiro; ou Pagsi Jimenez, 5511-4504-2600.
Relações com a Mídia: Jaqueline Ramos de Carvalho, 5521-4503-2623, Rio de Janeiro.
Nota aos Editores:
Ratings Nacionais refletem uma medida relativa da qualidade de crédito de entidades em países cujos ratings
soberanos em moeda estrangeira e local estejam abaixo de 'AAA'. Os Ratings Nacionais não são comparáveis
internacionalmente, já que o melhor risco relativo dentro de um país é avaliado como 'AAA' e outros créditos são
avaliados somente em relação a este. Tais ratings são sinalizados pela adição de um identificador para o país em
questão, como 'AAA (bra)' para Ratings Nacionais no Brasil.

A Fitch Ratings Brasil Ltda. e a Fitch Ratings Ltd. tiveram todo o cuidado na preparação deste documento. Nossas informações foram obtidas de fontes que consideramos fidedignas,
mas sua exatidão e seu grau de integralidade não estão garantidos. A Fitch Ratings Brasil Ltda. e a Fitch Ratings Ltd. não se responsabilizam por quaisquer perdas ou prejuízos que
possam advir de informações equivocadas. Nenhuma das informações deste relatório pode ser copiada ou reproduzida, arquivada ou divulgada, no todo ou em partes, em qualquer
formato, por qualquer razão, ou por qualquer pessoa, sem a autorização por escrito da Fitch Ratings Brasil Ltda. Nossos relatórios e ratings constituem opiniões e não recomendações
de compra ou venda. Reprodução Proibida.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
• Demonstrações Financeiras da Emissora em 31 de dezembro de 2007 e 2006 e parecer dos auditores independentes
• Demonstrações Financeiras da Emissora em 31 de dezembro de 2006 e 2005 e parecer dos auditores independentes
• Informações Anuais da Emissora em 31 de dezembro de 2006
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e parecer dos auditores independentes
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Energisa S.A.
Relatório da Administração e
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Mensagem do Presidente
2007 foi um ano marcante para a Energisa, com a conclusão do processo de desverticalização
e consolidação de todos os ativos em uma estrutura societária simplificada e eficiente. Com o
foco nas oportunidades de negócios, conseguimos melhorar nosso desempenho operacional,
adequar o perfil do nosso endividamento e obter resultados recordes na história do Grupo.
Esse grande esforço gerou um crescimento excepcional, com um lucro líquido consolidado de
R$327,8 milhões e com a empresa fechando o ano com um saldo consolidado de caixa de
R$608,4 milhões. Esse desempenho foi beneficiado por um programa de alienação de ativos
que proporcionou um resultado extraordinário, antes dos impostos, de R$269,5 milhões. Essas
conquistas nos proporcionam segurança e estabilidade para que, continuamente, possamos
expandir nossa atuação com a excelência já reconhecida.
O aquecimento da atividade econômica no país e o conseqüente incremento do consumo de
energia impactaram diretamente na receita bruta da empresa, que chegou a R$2,4 bilhões no
final do exercício, representando um incremento de 5,3%. Com os controles de custos e
melhorias operacionais, registramos um incremento de 10,5% no EBTIDA Ajustado, que
totalizou R$644,2 milhões.
Perseguindo o objetivo estratégico desde 2005, concluímos um bem-sucedido plano de
adequação da estrutura de capital e perfil de endividamento. Por meio de alienação de ativos
e de diversas operações financeiras estruturadas, que totalizaram R$1,3 bilhão no exercício o equivalente a 76% da dívida bruta -, reduzimos nosso endividamento líquido em,
aproximadamente, R$539 milhões e alongamos o prazo médio de vencimento de 3,7 anos para
5,9 anos. Conseqüentemente, nossa dívida líquida por EBTIDA Ajustado passou a ser de 1,8
vezes ao final de 2007, uma relevante queda com relação às 2,9 vezes apuradas em dezembro
de 2006.
Terminamos 2007 em um nível confortável de alavancagem da Companhia e do perfil da
dívida consolidada. Essa situação coloca o Grupo Energisa em uma posição privilegiada e
fortalecida para prosseguir com novas etapas de crescimento. As agências de rating
reconheceram essa evolução. A Fitch Ratings elevou o rating em escala nacional para brA e a
Moody´s, que iniciou no final de dezembro a cobertura da Energisa, atribuiu o rating A3.Br.
Na Bovespa, as ações da empresa tiveram uma valorização de mais de 115%, enquanto o
Ibovespa e o IEE (Índice de Energia Elétrica) subiram 43,7% e 23,7%, respectivamente.
Em 2008, ano em que faremos 103 anos de atuação, continuaremos trabalhando para
melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica, provendo aos nossos acionistas um
crescimento sustentado. Nesse sentido, retomando uma atividade que tem sido
extremamente bem-sucedida em termos de valor para os acionistas, iniciaremos em meados
do exercício a construção de mais três PCHs - Pequenas Centrais Hidrelétricas, com
capacidade total de 31 MW, previstas para entrarem em operação no primeiro semestre de
2010
Em um ano de realização e sucesso, agradecemos a todos os nossos clientes e acionistas - que
confiaram mais uma vez em nosso trabalho -, aos nossos colaboradores, que nos ajudaram a
tornar reais todas estas conquistas, com muito empenho e dedicação e aos nossos
fornecedores, pelo apoio e colaboração. Estamos confiantes de que teremos muitas outras
comemorações em 2008, com muita Luz, Imaginação e Realização.

Ivan Müller Botelho
Presidente do Conselho de Administração
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Relatório da Administração

A seguir, apresentamos os fatos e eventos marcantes em 2007, acompanhados das
Demonstrações Financeiras correspondentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2007. Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 6 de março de 2008.
Considerando que a Energisa passou a consolidar em 2007 todos os investimentos societários
que antes pertenciam à sua antiga controladora Companhia Força e Luz CataguazesLeopoldina (CFLCL), para efeito de comparabilidade com os resultados consolidados da
Energisa estão sendo utilizados os resultados consolidados da CFLCL em 2006.
1 – Perfil do Negócio
A Energisa tem na distribuição de energia elétrica a principal base de seu negócio. Com cinco
distribuidoras no Brasil, das quais três na região Nordeste (Energipe, no Estado de Sergipe,
Saelpa e CELB na Paraíba), uma na Zona da Mata de Minas Gerais (CFLCL) e uma em Nova
Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro (CENF), abrange 91.180 Km² de área coberta. Ao todo,
são aproximadamente 2,1 milhões de consumidores e uma população atendida de 6,5 milhões
de habitantes em 352 municípios. Atualmente, mais de 4,7 mil colaboradores diretos e
indiretos fazem parte de suas empresas.

Principais Indicadores Operacionais e Financeiros em 2007

Descrição

CFLCL

CENF

Energipe

Indicadores Operacionais
Área de Concessão (Km2)
Municípios Atendidos
Nº de Consumidores (mil)
Nº de Empregados (próprios e terceirizados)
Demanda de Energia Elétrica (GWh)
Crescimento da Demanda de Energia Elétrica (%)
Perdas de Energia (%)
DEC (horas)
FEC (vezes)

16.331
66
342
541
1.197
+ 4,8
9,51
12,40
10,38

1.000
1
87
152
300
+ 4,8
6,95
17,97
11,91

Ativo Total
Caixa / Aplicações Financeiras / Equivalentes
Permanente
Patrimônio Líquido
Endividamento Líquido

395,4
84,2
114,2
60,5
152,4

Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida
Resultado dos Serviços de Energia (EBIT)
EBITDA
EBTIDA Ajustado
Resultado Financeiro
Resultado Operacional
Lucro Líquido do exercício

Energisa
Consolidada

CELB

Saelpa

17.465
63
517
946
2.296
+ 1,6
12,52
15,68
11,29

1.789
6
151
280
689
+ 12,2
7,74
13,65
12,89

54.595
216
970
2.219
2.796
+ 5,0
20,18
35,70
20,40

91.180
352
2.067
4.781
7.278
+ 4,5
14,47
-

102,7
18,5
42,6
51,5
11,9

1.055,7
246,1
623,7
367,4
312,0

164,3
27,9
37,7
74,1
12,8

1.007,7
85,4
366,5
454,1
259,1

3.227,9
608,4
1.498,8
635,4
1.143,8

462,6
301,3
73,4
90,6
96,3
(30,7)
52,6
38,9

119,6
72,3
13,0
16,6
21,5
(1,0)
9,4
7,7

652,1
445,6
146,5
170,0
192,7
(68,9)
61,7
43,8

171,0
116,3
16,0
19,8
26,2
0,8
15,0
10,9

952,2
623,6
170,3
200,6
252,6
(32,8)
132,1
87,9

2.419,8
1.610,4
469,2
552,4
644,2
(218,9)
225,8
327,8

32,0
3,1
1,6

29,7
21,5
0,6

43,2
2,8
1,6

23,5
32,8
0,5

40,5
7,7
1,0

40,0
3,0
1,8

Indicadores Financeiros (R$ milhões)

EBITDA Ajustado / Receita Líquida (%)
EBITDA Ajustado / Resultado Financeiro (vezes)
Endividamento líquido / EBITDA Ajustado (vezes)
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1.1 – Incorporação das ações da CFLCL
A Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL) é a empresa que originou o Grupo
Energisa e que, até fevereiro de 2007, era a holding operacional. Com a conclusão do
processo de desverticalização, a Energisa passou a ser a nova controladora de todas as
empresas do Grupo. Por meio de processo de incorporação de ações, os acionistas da CFLCL
tornaram-se detentores de ações da Energisa, na proporção de 1 (uma) ação da Energisa para
cada 8.424,45307906018 ações da CFLCL. Em ato contínuo, a Energisa desdobrou as suas
ações do capital social em 900%.

Atual Estrutura Societária

100%
CFLCL

99,9%

80,9%
CENF

Energipe

98,1%
CELB

87,4%

100%

100%

SAELPA

Energisa
Geração

CAT-LEO
CISE

99,0%
CAT-LEO
Comercializadora

99,9%
CSA

96,1%
TELESERV
Em alienação

2 – O Cenário Macro-econômico e o Setor Elétrico
Em 2007 a economia brasileira assegurou mais um ano de crescimento ao manter um cenário
de inflação sob controle, taxa de juros em queda e equilíbrio no balanço de pagamentos. O
atual ciclo de crescimento da economia brasileira é o mais longo, desde a década de 70. As
reservas internacionais praticamente se igualaram ao montante da dívida externa, o que
proporciona uma importante apreciação do risco País e aproxima o grau de investimento, que
deverá trazer ainda mais benefícios no fluxo de investimentos. A forte valorização das ações,
de modo geral, garantiu alto volume de investimentos em bolsa de valores, o que colaborou
para a manutenção de um cenário econômico estável, com a relativa estabilidade da inflação
em 4,46% e a menor série histórica de juros, encerrando o exercício em 11,25% ao ano.
O consumo no setor de energia elétrica também cresceu, atingindo 376,9 TWh, o que
representa um aumento de 5,4% no ano, recorde desde o racionamento pelo qual o país
passou em 2001.
3– Ambiente Regulatório
A Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, responsável pela regulamentação do setor
elétrico brasileiro, fixou as regras para o segundo ciclo de revisão tarifária, que será
procedido nas empresas controladas pela Energisa de forma distribuída em 2008 e 2009. No
exercício de 2007, as distribuidoras de energia elétrica, controladas pela Energisa, obtiveram
os seguintes reajustes sobre as suas tarifas em 2007:
Reajustes Tarifários de Energia Elétrica em 2007

Empresa

Reajuste
Aneel (%)

CFLCL
CENF
CELB
Energipe
Saelpa

8,33
-4,74
2,94
2,18
2,82

Impacto Médio
Consumidor (%)
2,14
-13,53
-1,74
1,87
-1,11

Parcela B (%)

Data de
Vigência

6,92
2,75
1,04
2,42
4,20

18 de junho
18 de junho
4 de fevereiro
22 de abril
28 de agosto

Apesar dos impactos médios nas receitas das distribuidoras CENF, CELB e Saelpa terem sido
negativos, em grande parte pela queda dos custos não controláveis (Parcela A e outros) e pela
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reversão de efeitos financeiros concedidos em 2006, a variação da Parcela B de
responsabilidade das referidas empresas foi positiva.
As controladas Energipe, CFLCL e CENF darão início no decorrer de 2008 ao processo do
segundo ciclo da Revisão Tarifária Periódica, o qual resultará no reposicionamento das suas
tarifas de energia elétrica, com vigência a partir de abril e junho de 2008, na fixação de
estrutura tarifária e na determinação do “Fator X”, que visa compartilhar os ganhos de
eficiência com os consumidores, a ser aplicado nos reajustes tarifários anuais até a próxima
revisão tarifária. Nos meses de fevereiro e agosto de 2009 ocorrerão as revisões tarifárias de
CELB e Saelpa, respectivamente.
4– Desempenho Operacional das empresas da Energisa
4.1 – Evolução do Mercado de Energia
Em 2007 a demanda total de energia elétrica nas áreas de concessão das empresas da
Energisa, considerando consumidores cativos e livres, atingiu 7.278 GWh, significando
aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. O crescimento histórico menor foi em razão da
saída de um grande consumidor da área de concessão da Energipe. Excluindo o consumo desse
consumidor da base de 2006, a demanda consolidada dos consumidores atendidos pelas
distribuidoras da Energisa seria de 6,8% e na área da Energipe, de 8,9%. O mercado cativo foi
responsável pelo consumo de 5.838 GWh. As classes residencial e comercial foram os
destaques, apresentando as maiores margens de contribuição à geração de caixa (EBITDA),
com aumentos de 5,7% e 4,9%, alcançando 2.042 GWh e 1.042 GWh, respectivamente. A
demanda consolidada da classe industrial, incluindo os consumidores livres, por sua vez,
mostrou evolução anual de 3,9%, totalizando 2.738 GWh.
Demanda Consolidada de Energia Elétrica por Segmento de Mercado
(Em GWh)
Exercício
Descrição

2007

2006

Variação %

Demanda Mercado Cativo (próprio)
Demanda Consumidores Livres (CL)

5.838
1.440

5.650
1.316

+ 3,3
+ 9,4

Total Demanda de Energia (*)

7.278

6.966

+ 4,5

(*) Considerando que a Energisa passou a consolidar em 2007 todos os investimentos
societários que antes pertenciam à sua antiga controladora CFLCL, para efeito de
comparabilidade estão sendo utilizadas as demandas em 2006 de todas as distribuidoras da
CFLCL, atualmente controladas pela Energisa.

Dem anda de Energia Elétrica (GWh)

Dem anda Consolidada
de Energia Elétrica (GWh)

+ 4,5%
7.278
6.966

Crescimento Anual
2007/2003 = 5,3%
6.966

7.278

5.650

5.838

1.024

1.316

1.440

2005

2006

2007

6.577
5.917

6.177

+ 3,9%
+ 5,7%

2.636 2.738

1.931 2.042

5.891
+ 4,9%

993

1.042

Industrial +
CL

Co mercial
2006

5.700

+ 3,2%
+ 4,8%
398

Residencial

5.553

1.008 1.040

417

Rural

26
Outro s

2007
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Demanda
To tal

2003

477
2004

Co nsumido r Livre

M ercado P ró prio

A demanda do mercado de energia elétrica por distribuidora e por classe de consumo em 2007
foi a seguinte:
Mercado de Energia Elétrica em 2007 (Em GWh)

Descrição

CFLCL CENF

a) Vendas de Energia no Mercado Próprio
x Residencial
x Industrial
x Comercial
x Rural
x Outras classes

974
329
240
159
123
123

b) Suprimento de Energia Elétrica
c) Fornecimento não Faturado Líquido
d) Vendas Totais de Energia Elétrica (a+b+c)
e) Demanda dos Consumidores Livres (CL)

Energipe

CELB

Saelpa

287
134
52
57
8
36

1.654
564
314
332
77
367

534
150
232
86
17
49

21

-

195

3

1

(4)

998

288

1.845

Energisa
Consolidada

2.388
864
460
408
192
464

5.838
2.042
1.298
1.042
417
1.039

7

30

251

-

(5)

(5)

541

2.413

6.084

223

13

642

155

408

1.440

f) Demanda Total de Energia por Consumidores (a+e)

1.197

300

2.296

689

2.796

7.278

g) Variação da Demanda Total de Energia - % (*)
x Residencial
x Industrial + CL
x Comercial
x Rural
x Outras classes

+ 4,8 + 4,8
+ 4,0 + 4,9
+ 5,4 + 6,8
+ 6,8 + 3,3
+ 4,2 + 13,2
+ 2,8 - 0,6

+ 1,6 + 12,2
+ 7,4 + 6,6
+ 3,8 + 17,9
+ 4,8 + 3,8
+ 1,1 + 0,9
+ 4,3 + 3,4

+ 5,0
+ 5,3
+ 7,0
+ 4,1
+ 6,8
+ 2,7

+ 4,5
+ 5,7
+ 3,9
+ 4,9
+ 4,8
+ 3,2

(*) Variação % em relação a 2006

4.2 – Evolução da Base de Consumidores
A base de consumidores atendidos pelas empresas da Energisa também aumentou em 2007,
totalizando 2.067 mil, o que equivale a um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior. A
classe residencial, de maior expressão, representou 84% do total de consumidores, 35% da
demanda consolidada de energia elétrica e 43% da receita de energia no mercado cativo.
Participação na Receita por
classe de consum o em 2007

Núm ero de Consum idores
2.067
Crescimento Anual
2007/2003 = 3,9%

1.979

Poderes
Públicos
15%

1.891

Residencial
43%

1.838
1.774

Rural
4%

Comercial
21%
2003

2004

2005

2006

2007

316

Industria
17%

4.3 – Perdas de Energia e Inadimplência dos Consumidores
A intensificação das ações de combate às perdas de energia nos últimos três anos permitiu a
manutenção do nível de perdas consolidadas em 14,47% (1.294 GWh) ao final do exercício. Tal
estabilidade no percentual de perdas está influenciada pelo crescimento das ligações de
novos consumidores decorrentes do programa “Luz para Todos” – que impacta as perdas
técnicas - e em parte pela saída de um grande consumidor na área de concessão da Energipe.
A saída desse consumidor, que acarreta pouco impacto nas perdas absolutas (GWh), resultou
num incremento de 0,61% pontos percentuais nas perdas de energia da Energipe e um
aumento 0,25 pontos percentuais no consolidado, pela perda da energia requerida.

Perdas em GWh / ano
2007
2006
2005

Companhia
CFLCL
CENF
Energipe
CELB
Saelpa
Consolidado

Perdas de Energia (%)
2007
2006
2005

136
24
360
58
716

131
26
331
58
695

141
27
314
56
696

9,51
6,95
12,52
7,74
20,18

9,47
8,00
11,74
8,57
20,43

9,74
8,41
11,85
8,97
21,33

1.294

1.241

1.234

14,47

14,42

14,84

Por sua vez, a inadimplência dos consumidores atendidos pelas distribuidoras da Energisa
revela uma expressiva redução de 27%, passando de 3,87%, em 2006, para 2,84%, em 2007.

Inadimplência (% do faturamento)
2007
2006
2005

Companhia
CFLCL
CENF
Energipe
CELB
Saelpa

1,68
1,86
2,81
1,97
3,72

1,82
2,26
1,48
14,93
4,82

2,86
2,49
2,72
3,03
3,93

Consolidado

2,84

3,87

3,21

4.4 – Qualidade do Serviço e Excelência no Atendimento
As empresas da Energisa buscam aprimorar cada vez mais a qualidade do serviço e do seu
sistema de atendimento aos consumidores. Os indicadores DEC (Duração Equivalente de
Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Freqüência Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora) estão situados dentro dos patamares estabelecidos com a agência
reguladora Aneel.
DEC e FEC em 2007
DEC
Companhia
CFLCL
CENF
Energipe
CELB
Saelpa

Horas
12,40
17,97
15,67
13,65
35,70

FEC

Limite Aneel
12,43
18,00
18,81
20,28
38,27

Vezes
10,38
11,91
11,26
12,89
20,40

Limite Aneel
13,58
20,00
18,63
20,60
32,82

Os indicadores de satisfação junto aos consumidores residenciais medidos por meio de
pesquisas de satisfação conduzidas pelo instituto Vox Populi, com a coordenação da Abradee
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(Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica) mostram que as distribuidoras da
Energisa se situam em posições privilegiadas. A CFLCL, inclusive, foi agraciada com o segundo
lugar no Brasil no Índice de Satisfação da Qualidade Percebida (ISQP), na categoria
“Atendimento ao Cliente.”

ISQP – Índice de Satisfação da Qualidade Percebida

Distribuidora

Avaliação 2006

Avaliação 2007

CFLCL
CENF
Energipe
CELB
Saelpa

82,7
75,6
75,6
86,2
78,4

86,3
78,7
82,5
78,4
68,0

Média Brasil
Benchmarks

76,8
90,2

76,3
89,9

As certificações de processos e serviços reconhecidas internacionalmente atestam a garantia
de qualidade no atendimento ao cliente, de confiança nos serviços prestados, de resultados
duradouros e de crescente produtividade. Nos últimos três anos, as empresas da Energisa
obtiveram 36 certificações, notadamente focadas nas atividades voltadas para o atendimento
aos clientes, bem como no desenvolvimento profissional dos seus quadros funcionais.
5 - Desempenho Financeiro
A seguir, os resultados consolidados em 2007 da Energisa comparados com os resultados da
sua antiga controladora CFLCL em 2006:
Energisa
Consolidada

CFLCL
Consolidada

2007

2006

2.419,8

2.297,0

(809,4)

(804,2)

+ 0,6

1.610,4

1.492,9

+ 7,9

Despesas controláveis

(283,2)

(238,0)

+ 19,0

Custos com energia elétrica

(653,2)

(690,8)

- 5,4

Depreciação e amortização

(83,2)

(77,4)

+ 7,5

Extrato da Demonstração do Resultado
Em R$ milhões
Receita operacional bruta
Deduções
Receita operacional líquida

Variação %
2007/2006
+ 5,3

Provisões contingências e devedores duvidosos

(35,1)

(30,9)

+ 13,6

Despesas e provisões para déficit atuarial

(23,0)

(11,4)

+ 101,8

Outras despesas operacionais

(63,5)

(36,2)

+ 75,4

Resultado dos serviços de energia elétrica

469,2

408,2

+ 14,9

EBITDA

552,4

485,6

+ 13,8

EBITDA ajustado

644,2

583,1

+ 10,5

Amortização de ágio

(45,2)

(24,9)

+ 81,5

20,7

-

-

(218,9)

(246,7)

- 11,3

225,8

136,6

+ 65,3

Equivalência patrimonial
Resultado financeiro líquido
Resultado operacional
Resultado não operacional

230,7

(0,7)

-

Resultado antes das tributações / participações

456,5

136,0

+ 235,7

Lucro líquido

327,8

76,2

+ 330,2
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5.1 - Receita Operacional Bruta
A receita operacional bruta consolidada da Energisa atingiu R$2.419,8 milhões em 2007, valor
que representa um aumento de 5,3% em relação a 2006. Do total da receita operacional
obtida, 96% são provenientes das distribuidoras de energia elétrica. A evolução da receita das
distribuidoras e da Energisa consolidada durante os trimestres de 2007 pode ser assim
demonstrada:
Receita Operacional Bruta de Venda e/ou Serviços
Em 2007 - R$ milhões
Energisa
Consolidada

Descrição

CFLCL

CENF

Energipe

CELB

Saelpa

1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
Acumulada em 2007
Variação % da Receita
acumulada em 2007 / 2006

115,2
115,8
113,0
118,6
462,6

27,6
33,7
27,3
31,0
119,6

155,3
153,1
150,9
192,8
652,1

40,2
40,9
41,1
48,8
171,0

224,4
224,1
218,9
284,8
952,2

580,5
597,4
619,4
622,5
2.419,8

+ 3,1

+ 2,7

+ 7,5

+ 15,1

+ 9,5

+ 5,3

Participação por em presa na
Receita Operacional Consolidada

Receita Bruta Consolidada
- R$ m ilhões Crescimento Anual
2007/2003 = 16,5%

2.297

2.420
Outras
5%
CENF
5%

1.972
1.619

SAELPA
38%

1.316
CELB
7%

CFLCL
19%

2003

2004

2005

2006

2007

ENERGIPE
26%

O aumento de R$122,8 milhões na receita operacional bruta em 2007 deve-se, principalmente, ao:
(+) Aumento de 4,4% na Receita de Venda de Energia (R$101,7 milhões)
(+) Crescimento das vendas no mercado cativo: 2,6% (R$60,2 milhões)
(+) Impacto de 2,6% decorrentes dos reajustes tarifários de 2006 e 2007 (R$60,4 milhões)
(-) Redução de 0,8% referente a reposição tarifária periódica (R$18,9 milhões)
(-) Redução de 3,9% relativa a alienação da UTE de Juiz de Fora (R$88,8 milhões);
(+) Aumento de 4,5% decorrente de receitas de comercialização de energia (R$103,1 milhões);
(+) Aumento de 0,3% na Receita de TUSD e outras (R$6,8 milhões).
5.2 – Despesas Operacionais
5.2.1 - Custos Gerenciáveis
Os custos controláveis (pessoal, exceto déficit atuarial, material e serviços de terceiros)
atingiram em 2007 o montante de R$283,2 milhões, 19,0% (R$45,2 milhões) superiores em
relação aos contabilizados em 2006. A elevação deve-se em parte aos gastos, não recorrentes,
decorrentes de operações para a melhoria da estrutura de capital e do perfil das dívidas
consolidadas da Energisa, no montante de R$14,7 milhões, registrados nos custos de serviços
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de terceiros, bem como de baixa de depósitos recursais no montante de R$8,9 milhões,
contabilizados como custos de pessoal.
Ao se desconsiderar os efeitos dessas despesas não recorrentes, os custos controláveis
apresentariam incremento de 9,1%.
5.2.2 - Custos Não–gerenciáveis
Custos com energia elétrica: os custos com energia elétrica, compostos pelas compras de
energia, Proinfa, encargos de transporte de potência elétrica, e combustível para produção
de energia elétrica, somaram R$653,2 milhões em 2007, representando um decréscimo de
5,4% (R$37,6 milhões) em relação ao ano anterior.
O custo da energia comprada foi de R$571,3 milhões, o que significa um acréscimo de 0,6%
(R$3,3 milhões) em relação ao contabilizado em 2006. Essa variação pode ser explicada pelos
seguintes fatores:
(i) aumento de 7,9% (R$44,6 milhões) no volume de compras de energia elétrica para
revenda pelas distribuidoras, já deduzido dos créditos de PIS/Cofins. Desse total, R$11,5
milhões referem-se ao bloco de energia contratada na CCEE; R$33,1 milhões ao aumento
de 6,5% no custo médio de compra de energia;
(ii) redução de 9,1% (R$52,0 milhões) decorrente da alienação da UTE de Juiz de Fora;
(iii) aumento de 0,6% (R$3,7 milhões) relativo ao efeito líquido da amortização e diferimento
dos custos da Parcela “A” – CVA de energia comprada;
(iv) aumento de 1,2% (R$7,0 milhões) relativo aos custos do Proinfa, que passaram a compor
os custos de energia comprada;
Os encargos relativos ao transporte de potência elétrica somaram R$81,9 milhões,
representando um decréscimo de 33,3% (R$40,8 milhões) em relação a 2006. Essa variação
deve-se à:
(i) redução de 9,8% (R$12,0 milhões) nos encargos de transmissão e conexão, já deduzidos dos
créditos de PIS/Cofins;
(ii) redução de 2,7% (R$3,4 milhões) decorrente da alienação da UTE de Juiz de Fora;
(iii) redução de 20,8% (R$25,4 milhões) relativa ao efeito líquido da amortização e
diferimento dos custos da Parcela “A” – CVA;
5.2.3 – Provisão para Contingências e Devedores Duvidosos: as provisões consolidadas para
contingências e devedores duvidosos constituídas pela Energisa totalizaram R$35,1 milhões
em 2007, contra R$30,9 milhões em 2006. Do montante de provisões em 2007, destacam um
processo judicial de cobrança realizado pela Energipe referente a consumo de energia de
anos anteriores não pagos (R$13,4 milhões a valores históricos) e R$3,0 milhões referentes a
outro consumidor na região da CELB que discute judicialmente os valores faturados.
5.2.4 – Despesas e Provisões para Déficit Atuarial: as provisões consolidadas para fazer
frente às despesas com fundo de pensão e provisões déficits atuariais totalizaram R$23,0
milhões em 2007, contra R$11,4 milhões em 2006. Essas provisões estão registradas na rubrica
“despesas de pessoal”. Visando maior previsibilidade e adequação às praticas de mercado, as
controladas Energipe e Saelpa iniciaram procedimentos junto à Secretaria de Previdência
Complementar e aos fundos de pensão para saldar os planos atuais, de benefício definido, e o
início de um novo plano, em cada controlada, de contribuição definida. A administração
espera concluir ambos os processos em 2008. O saldo dos déficits atuariais é de R$38,3
milhões na Funasa (fundo de pensão patrocinado pela Saelpa) e R$44,4 milhões no Inergus
(fundo de pensão patrocinado pela Energipe). O montante a ser constituído como obrigação
financeira efetiva das mencionadas controladas, dependerá do grau de adesão ao novo plano

320

de contribuição definida, bem como dos cálculos atuariais a serem realizados após o processo
de migração.
5.2.5 – Perda de RTE: as controladas Saelpa, CENF e Energipe encerraram o prazo estipulado
para recuperação tarifária relativa à perda de receita, que demonstrou ser insuficiente.
Diante disso, as referidas controladas efetuaram a baixa dos ativos relativos a essa perda de
receita, no montante líquido de R$8,6 milhões, que foi contabilizada na rubrica “outras
despesas operacionais”.
5.3 – Resultado dos Serviços de Energia Elétrica e Geração de Caixa (EBITDA) Ajustada
O resultado consolidado dos serviços de energia elétrica (EBIT) correspondeu a R$469,2
milhões em 2007, 14,9% maior que o registrado em 2006. A geração operacional consolidada
de caixa ajustada (EBITDA Ajustado) totalizou R$644,2 milhões, significando um aumento de
10,5% (R$61,1 milhões) em relação à obtida em 2006. O EBITDA, sem ajustes, revela um
incremento de 13,8% (R$66,8 milhões) no ano. Desde 2003, o EBITDA Ajustado tem
crescimento a uma taxa anual de 15,1%.
EBITDA Consolidado Ajustado
- R$ milhões 9 00,0

5 0,0%

40,8%

8 00,0

38,5%

4 5 ,0%

39,1%

40,0%

37,2%

4 0,0%

7 00,0

644,2
583,1

6 00,0

3 5 ,0%

531,9
3 0,0%

5 00,0

416,6

2 5 ,0%

367,3

4 00,0

2 0,0%

3 00,0
1 5 ,0%

2 00,0
1 0,0%

1 00,0
5 ,0%

-

0,0%

2003

2004

2005

2006

EBITDA Ajustado

2007

Margem EBITDA

EBITDA Ajustado Consolidado - R$ milhões
+ 10,5 %
37,6
117,5
(21,7)

(8,6)

644,2

(8,9)

(14,7)

583,1

EBTIDA
Ajustado
2006

Receita
Líquida

Custo com
Energia

Custos
Controláveis

Baixa RTE

Perdas
Processos
Judiciais

Despesas
Emissão
Títulos
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(11,6)

Provisão
Déficit
Atuarial

(6,3)

(4,1)

Provisão
Perda RTE

Provisões
Operacionais

(18,1)

Outras

EBITDA
Ajustado
2007

Geração Operacional de Caixa por Distribuidora e Consolidada (EBITDA e EBITDA Ajustado)
Em 2007 - R$ milhões
Descrição

Energisa
CELB Saelpa Consolidada

CFLCL

CENF

Energipe

20,0

8,8

42,4

9,2

(+) 1º trimestre

40,3

133,8

(+) 2º trimestre

30,1

12,3

52,5

5,1

30,8

153,4

(+) 3º trimestre

16,2

- 0,7

41,1

4,5

46,9

136,3

(+) 4º trimestre

24,3

- 3,8

34,0

1,0

82,6

128,9

(=) EBITDA em 2007

90,6

16,6

170,0

19,8

200,6

552,4

- 9,5%

- 10,3

+ 6,8

- 4,3

+ 23,7

+ 13,8
34,4

Variação % do EBITDA, sem ajustes
(+) Receitas de acréscimos moratórios

5,6

1,4

8,5

2,1

16,7

(+) Provisões para Déficit Atuarial

0,1

0,1

14,2

-

8,6

23,0

-

3,4

-

4,3

26,7

34,4

(+) Receita de reajuste tarifário extraordinário (RTE)
(=) EBITDA ajustado em 2007

96,3

21,5

192,7

26,2

252,6

644,2

Variação % do EBITDA ajustado acumulado em 2007 / 2006

- 8,2

- 10,8

+ 12,9

- 9,0

+ 18,4

+ 10,5

As reduções de EBITDA nas controladas CFLCL, CENF e CELB devem-se:
Na CFLCL: com a conclusão da desverticalização, os ativos da CFLCL foram segregados para
três empresas, razão pela qual o comparativo com o exercício de 2006 não tem significado
estatístico. A CFLCL passou a contratar serviços junto à Energisa e Cat-Leo Cise, cujas
despesas montaram a R$19,9 milhões em 2007.
Na CENF: ajuste contábil relativo ao custo de energia e transporte contratados com a
principal supridora, com efeito líquido de R$2,2 milhões em 2007, além da baixa dos ativos
relativos à perda de receita associada ao racionamento de 2001/2002, no montante de R$1,1
milhão, tendo em vista o término do prazo para sua compensação.
Na CELB: ao aumento de 377% (R$14,7 milhões) nas provisões para contingências e devedores
duvidosos, decorrentes de ajustes sobre faturas de consumidor livre, cujo processo se
encontra em litígio.
5.4 – Resultado Financeiro
A redução do endividamento, dos spreads e das taxas de juros praticados nas operações de
financiamentos da Energisa e das suas controladas refletiram na melhoria do resultado
financeiro líquido consolidado da Energisa. Em 2007, esse resultado atingiu R$218,9 milhões
negativos, significando uma redução de 11,3% (R$27,8 milhões) em relação a 2006, ainda que
impactado por despesas, não recorrentes, no montante de R$29,5 milhões, inerentes a
diversas operações de adequação da estrutura de capital e perfil da dívida da Companhia.
Desconsiderando essas despesas não recorrentes a redução das despesas financeiras líquidas
seria de 23,2%. O resultado financeiro líquido no quarto trimestre de 2007, desconsiderando
as despesas extraordinárias com emissão de títulos, foi de R$43,7 milhões negativos. No
exercício, os destaques foram as reduções das despesas financeiras líquidas das controladas
CFLCL e Energipe, assim demonstradas:
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas das Distribuidoras da Energisa
(Em R$ milhões)
Descrição
CFLCL
Energipe
Saelpa
CENF
CELB
Energisa Consolidada

2007

2006

Redução
em R$ milhões

(30,7)
(68,9)
(32,8)
(1,0)
0,8

(97,3)
(83,4)
(31,8)
(1,9)
(2,9)

- 66,6
- 14,5
+ 1,0
- 0,9
-

(218,9)

(246,7)

- 27,8
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5.5 - Lucro Líquido Consolidado
O Lucro Líquido consolidado alcançado em 2007 foi o maior já obtido na história da
Companhia, totalizando R$327,8 milhões, valor 330,2% superior ao obtido no exercício
anterior. Esse novo recorde de desempenho deve-se ao bem-sucedido plano de melhoria da
estrutura de capital e perfil de dívida, e foi impulsionado, em grande parte, pelos resultados
extraordinários relacionados às alienações de ativos de geração, no montante de R$269,5
milhões. Ainda que desconsiderado o efeito extraordinário da alienação de ativos, o lucro
antes do imposto de renda cresceria 38,1% (R$51,8 milhões), fechando em R$187,8 milhões.
Dentre os fatores que fundamentam o desempenho em 2007 comparativamente com os
resultados consolidados da CFLCL em 2006, destacam-se:
x
x
x

aumento de R$61,0 milhões (14,9%) no resultado do serviço (EBIT);
redução 11,3% (R$27,8 milhões) nas despesas financeiras líquidas consolidadas;
lucro de R$269,5 milhões antes dos impostos na venda de ativos.
Exercício
Lucro Líquido (R$ milhões)
Energisa Consolidada
Energisa Controladora
Controladas
Distribuidoras de energia elétrica
x
Saelpa
x
Energipe (**)
x
CFLCL (**)
x
CELB
x
CENF
Prestadoras de Serviços
x
Cat-Leo Comercializadora de Energia
x
Cat-Leo Cise
x
Outras

2007

2006

327,8
321,9

76,2 (*)
79,5

87,9
43,8
38,9
10,9
7,7

70,2
77,6
75,1
8,4
8,1

39,6
17,4
0,7

(1,2)
(0,5)

Variação %
+ 330,2
+ 304.9

+
+

25,2
43,6
48,2
29,8
- 4,9
-

(*) Resultados consolidados da CFLCL
(**) As reduções nos resultados da CFLCL e Energipe decorrem da segregação das atividades de participações
societárias e distribuição de energia elétrica, que resultou no descruzamento acionário das participações que
a CFLCL e Energipe detinham e que passaram a ser controladas pela sua controladora Energisa. Essas
empresas registraram em 2006 um ganho de equivalência patrimonial no montante de R$57,9 milhões e
R$49,9 milhões, respectivamente, o que não ocorreu em 2007.

Lucro Líquido Consolidado - R$ milhões
+ 330,2%
230,7
327,8
(68,7)
28,6
61,0
76,2

Lucro Líquido
2006

EBIT

Resultado
Financeiro
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Resultado não
Operacional

IR/CSSL e Outros

Lucro Líquido
2007

6 – Estrutura de Capital e Melhoria do Perfil do Endividamento
O processo de melhoria da estrutura de capital e perfil de dívida realizado pela Energisa e
suas controladas ao longo de 2007 refletiu-se no alcance do lucro líquido recorde em 2007.
Por meio de alienação de ativos e de diversas operações financeiras estruturadas, que
totalizaram R$1.326 milhões no exercício - o equivalente a 76% da dívida bruta -, foi
reduzido o endividamento líquido consolidado da Energisa em, aproximadamente, R$539
milhões.
Dentre as principais operações realizadas em 2007, destacam-se:
x

alienação pela Energisa da participação na Zona da Mata Geração, quatro projetos de
geração e de direitos de comercialização de energia, pelo montante de R$301
milhões;

x

alienação pela Energisa da participação na UTE de Juiz de Fora e de direitos
contratuais associados, pelo montante de R$229 milhões;

x

alienação de ativos de construção de usinas, pelo montante de R$15 milhões;

x

emissão de empréstimo estruturado na Energisa, com garantia do BID – Banco InterAmericano, no montante de R$307 milhões pelo prazo de 10 anos, sendo três de
carência e taxa equivalente ao CDI mais 1,4% ao ano;

x

emissão de Notas Promissórias no montante de R$150 milhões (custo de CDI mais 0,5%
ao ano), que serão substituídas por uma emissão de debênture, com garantia firme,
ainda no exercício de 2008, com prazo total de seis anos e amortização a partir do
quarto ano;

x

empréstimo ponte para uma emissão de debêntures na Energipe, com garantia firme,
ainda no exercício de 2008, no montante de R$73,2 milhões, com prazo total de oito
anos, amortização a partir do sexto ano e custo equivalente à variação do dólar mais
8,85%;

x

empréstimo de longo prazo captado pela CFLCL, no montante de R$75 milhões, com
prazo total de oito anos, amortização a partir do segundo ano e taxa equivalente a
CDI mais 1,25% ao ano;

x

emissão de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), através do qual as
subsidiárias CFLCL, Saelpa, CENF, CELB e Energipe captaram R$ 150 milhões com a
destinação das faturas mensais de oito municípios da área de concessão dessas
distribuidoras. Com 24 meses de carência e resgate do total das cotas ao final de
cinco anos, o fundo teve demanda superior a quase três vezes o montante captado,
permitindo uma redução do custo da emissão de CDI (Certificado de Depósito
Interbancário) mais 1,4% para CDI mais 0,8% ao ano;

x

conversão pelo BNDESPAR das debêntures da segunda emissão da Energisa em ações
da empresa, no montante de R$26,2 milhões.

Ao final de 2007, as dívidas líquidas consolidadas da Energisa, incluindo encargos, conforme
abaixo definidas, totalizavam R$1.143,8 milhões (custo nominal de 11,3% ao ano), contra
R$1.682,6 milhões em dezembro de 2006 (custo nominal de 14,1%). Conseqüentemente, a
relação entre a dívida líquida e o EBITDA Ajustado nos últimos quatro trimestres reduziu de
2,9 vezes, no quarto trimestre de 2006, para 1,8 vezes, no último trimestre de 2007.
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O prazo médio do endividamento, por sua vez, vem evoluindo sistematicamente, saindo de
1,6 anos, em 2005, para 5,9 anos, em 2007.
Prazo e Custo das Dívidas
5,9
21,5%
3,7
14,1%
11,3%
1,6

2005

2006

Prazo Médio (anos)

Evolução da Dívida Líquida Consolidada
- R$ m ilhões -

1.683

1.690

2007
Custo Médio (%)

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado
2,9

1.684

2,8
2,6

1.484

2,4

1.144

383

4T06

1,8

370

260

236
1T07

2T07

Curto Prazo

3T07

4T07
4T06

Total
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1T07

2T07

3T07

4T07

O quadro abaixo apresenta as dívidas de curto e longo, líquidas de disponibilidades
financeiras (caixa e aplicações financeiras) da Energisa e de suas distribuidoras em 31 de
dezembro de 2007. Essas dívidas líquidas consolidadas apresentaram uma redução de
32,0% em 2007.
Descrição
Valor em R$ milhões

CFLCL

Posição em 31/12/2007
CENF Energipe
CELB

Energisa Consolidada
Saelpa 31/12/2007 31/12/2006

Curto Prazo
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Encargos de dívidas
Parcelamento de impostos
Déficit Atuarial
Subtotal 1

74,8
2,0
1,2
78,0

3,2
0,1
1,0
4,3

89,7
12,3
2,6
6,8
111,4

9,5
0,1
0,5
10,1

72,3
6,0
7,7
7,5
93,5

252,8
2,3
20,4
13,1
14,3
302,9

335,7
34,9
30,0
19,1
10,4
430,1

Longo Prazo
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Parcelamento de impostos
Déficit Atuarial
Subtotal 2

151,1
7,5
158,6

21,4
4,7
26,1

397,2
11,9
37,6
446,7

28,3
2,3
30,6

217,6
2,6
30,8
251,0

1.279,5
72,4
29,0
68,4
1.449,3

970,0
353,8
43,0
55,4
1.422,2

Total das dívidas
(-) Disponibilidades financeiras
Total das dívidas líquidas

236,6
84,2
152,4

30,4
18,5
11,9

558,1
246,1
312,0

40,7
27,9
12,8

344,5
85,4
259,1

1.752,2
608,4
1.143,8

1.852,3
169,7
1.682,6

A Moody´s iniciou no final de dezembro a cobertura da Energisa com a emissão de rating
corporativo Ba3 na escala global em moeda local e A3.br na escala nacional brasileira, com
uma expectativa da continuidade da redução de dívida nos próximos anos. Segundo a
Moody´s, os indicadores de crédito da Energisa devem ficar consideravelmente melhores já
que a maior parte dos recursos provenientes da venda de ativos de geração está sendo
utilizada na redução de dívida. A Moody’s também classificou com Ba3, em escala global, a
emissão conjunta de notas (Notes Units) da Energipe e Saelpa, no montante de US$250
milhões, com vencimento em 2013.
A Fitch elevou o rating da Energisa e de suas subsidiárias CFLCL, Energipe e Saelpa, em escala
nacional, de A-(bra) para A (bra). A Fitch também reafirmou o rating BB-, em escala global, à
Energisa e suas subsidiárias, bem como à emissão conjunta das notas (Notes Units) da
Energipe e Saelpa. As debêntures da 1ª emissão da Energisa e da 1ª emissão da Energipe
possuem o mesmo rating corporativo A (bra).
A Standard & Poor´s revisou de estável para positivo a perspectiva dos ratings de crédito
corporativo em escala global da Energipe e elevou o rating da Saelpa de B+ para BB-, em
escala global, bem como reafirmou o rating B+, em escala global, à emissão conjunta de
notas (Notes Units) da Energipe e Saelpa. A Standard & Poor´s também estabeleceu o rating
brAAAF, em escala nacional, para a emissão do FIDC Energisa.
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A seguir, cronograma de amortização dos empréstimos, financiamentos, encargos de dívidas e
debêntures consolidados da Energisa, com base nas suas demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2007.

Amortização das Dívidas
608,4

475,1

275,5
168,1

156,4

186,9
128,4
93,0

63,5

dez/07

2008

2009

55,6

2010

2011

2012

2013

Dívida Bruta

2014

2015

2016

Caixa

25,0

Após
2016

7 - Investimentos
Em 2007, a Energisa e suas controladas investiram R$234,7 milhões, contra R$248,0 milhões
em 2006, na ampliação das suas redes de distribuição de energia elétrica, manutenção e
melhoria na confiabilidade e qualidade dos serviços prestados aos consumidores, dos quais
R$91,7 milhões destinados ao programa “Luz para Todos”.

Investimentos Realizados em 2007 (Em R$ milhões)

Descrição
Total
Recursos Próprios
Subvenção dos Governos

CFLCL

CENF

Energipe

CELB

Saelpa

Outras

Energisa
Consolidada

27,5

7,9

57,1

9,2

116,8

16,2

234,7

1,6

7,9

9,0

7,6

76,7

16,2

119,0

25,9

-

48,1

1,6

40,1

-

115,7
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7.1 – Programa Luz Para Todos
O Programa “Luz para Todos” foi instituído pelo Governo Federal com o intuito de propiciar,
até o ano de 2008, o atendimento em energia elétrica à parcela da população rural que ainda
não tem acesso a esse serviço. No quatriênio 2004 a 2007 foram executadas cerca de 63% do
total de ligações previstas no Programa, tendo as empresas do grupo recebido R$296,5
milhões de subvenção do Governo. Os investimentos no período totalizaram R$334,7 milhões.
Programa “Luz para Todos”
Descrição

CFLCL

CENF

Energipe

CELB

Saelpa

Total

Consumidores a atender (*)
Ligações executadas em 2004
Ligações executadas em 2005
Ligações executadas em 2006
Ligações executadas em 2007
Total de ligações já executadas
Consumidores a atender
Ano de conclusão
Investimentos 2004 a 2006
Investimentos em 2007 (R$ milhões)

24.025
2.970
6.121
1.785
10.876
13.149
2008
35,8
10,2

497
340
157
497
2006
3,3
-

44.140
233
7.374
11.140
9.616
28.363
15.777
2008
113,3
38,9

2.051
215
640
515
381
1.751
300
2008
5,1
1,6

44.100
3.321
9.731
10.016
7.517
30.585
13.515
2008
85,5
41,0

114.813
3.769
21.055
27.949
19.299
72.072
42.741
243,0
91,7

(*) Contratados para atendimento até dezembro de 2008
Números de ligações realizadas em anos anteriores alterados em função de revisão de critérios do Programa.
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8 - Ações na Bovespa valorizaram mais de 115% em 2007
A Energisa, que substituiu em 9 de abril de 2007 a Companhia Força e Luz CataguazesLeopoldina (CFLCL) no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), é a nova holding do
Sistema Cataguazes-Leopoldina após processo de incorporação de ações. Assim, os acionistas
da CFLCL tornaram-se detentores de ações da Energisa, na proporção de uma ação para cada
8.428,45307906018 ações da CFLCL. Conseqüentemente, até 5 de abril de 2007 as cotações
das ações da Energisa (ENGI3 e ENGI4) referem-se às ações da CFLCL (FLCL3 e FLCL5),
ajustadas pela relação de troca e pelo desdobramento de ações da Energisa.
Abaixo, apresenta-se a valorização das ações da Energisa comparativamente com o Ibovespa
em 2007:
R$ / ação

ENGI3

ENGI4

Cotação no final de 2006

5,04

4,64

Cotação no final de 2007

9,50

10,00

88,5%

115,5%

6,8

76,2

Valorização (em 2007)
Volume negociado em 2007 (R$ milhões)
Rentabilidade do Ibovespa

43,7%

Índice ENGI 4 x Bovespa - (28 /12 /2006 = 100 )
ENGI4 = FLCL5 x 0,8428

300

ENGI4
215,5

250

200

Ibovespa
150

143,7
100

50

0
02/01

22/01

11/02

03/03

23/03

12/04

02/05

22/05

11/06

01/07
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21/07

10/08

30/08

19/09

09/10

29/10

18/11

08/12

28/12

9 - Distribuição de dividendos
Com base nas demonstrações financeiras de 2007, as administrações da Energisa, CFLCL,
CENF, Energipe, CELB e Saelpa proporão as seguintes distribuições de dividendos:
Ordinárias
(R$/ ação)

Preferenciais /
“A” (R$/ação)

Preferenciais
“B” (R$/ação)

Montante
Total (R$
milhões)

Data do
Pagamento

Empresa

Provento

Energisa
Energisa

Dividendos
Dividendos

O,33
0,44

-

65,1
88,4

11/09/2007
A deliberar

CFLCL
CFLCL

Dividendos
0,0001306
0,0001306
Dividendos 0,0000712807884 0,0000712807884

0,0001306
0,00007128

58,9
32,1

30/09/2007
A deliberar

0,30
0,40

CENF

Dividendos

575,632396

575,632396

-

7,3

A deliberar

Energipe

Dividendos

212,6105746

212,6105746

-

41,6

A deliberar

CELB

Dividendos

43,2763

14,5176

-

10,4

A deliberar

Saelpa

Dividendos

29,75

29,75

29,75

21,5

A deliberar

10- Recursos Humanos
A saúde e segurança de seus mais de 4,7 mil colaboradores diretos e terceirizados é
prioridade da gestão de recursos humanos da Energisa e de suas controladas. A fim de manter
seus colaboradores sempre alinhados aos avanços da Companhia e do setor, a Energisa investe
no aperfeiçoamento e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores, por meio de
cursos, palestras, seminários e implantação de novas tecnologias. Em 2007, foram investidos
R$2,0 milhões em aproximadamente 310 mil horas de treinamento, o que corresponde, em
média, a aproximadamente 54 horas de treinamento por funcionário.

11 – Prêmios e Reconhecimentos
Reconhecendo a qualidade de seus serviços e sua atuação responsável, as distribuidoras da
Energisa foram novamente premiadas pelas suas qualidades de gestão nas áreas em que
atuam, recebendo em 2007 as seguintes premiações:
CFLCL
x Pelo quinto ano consecutivo a CFLCL recebeu o Prêmio Abradee de “Melhor Empresa em
Responsabilidade Social” do setor elétrico. A empresa foi também tricampeã no Prêmio
Abradee na categoria “Qualidade de Gestão”;
x Segundo lugar no Índice de Satisfação da Qualidade Percebida (ISQP) na pesquisa Abradee
junto aos consumidores residenciais.
Energipe
x Eleita, junto com a Saelpa, a melhor distribuidora da região Nordeste pelo Prêmio
Abradee em “Qualidade de Gestão”;
x Vencedora do Prêmio IASC – Índice Aneel de Satisfação do Consumidor na região Nordeste.
Saelpa
x Eleita a melhor distribuidora da região Nordeste pelo Prêmio Abradee em “Qualidade de
Gestão”;
x Prêmio Eletricidade Moderna, na categoria Maior Evolução Nacional.
12 – Responsabilidade Sócio-ambiental
12.1 - Apoio à Cultura e à Educação
Desde 1985, a Fundação Cultural Ormeo Junqueira Botelho dirige as ações de
responsabilidade social das empresas controladas pela Energisa. As empresas estão
comprometidas com o desenvolvimento de projetos sociais que levam melhorias significativas
nas vidas dos membros das comunidades por elas atendidas. O foco é o público jovem, e a
intenção é investir em potenciais recursos humanos, proporcionando atividades e programas
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culturais e educacionais que auxiliem no desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.
Dentre as atividades e programas, destacam-se:
x Usinas Culturais: voltadas ao desenvolvimento de núcleos para a formação artística,
promoção cultural e desenvolvimento social. As unidades desse projeto da Energisa funcionam
em Cataguases, Muriaé, Manhuaçu, Ubá, Rio Novo, Guarani, Nova Friburgo e João Pessoa.
x Centro de Tradições Mineiras (CTM): iniciativas desse projeto tornaram-se referência em
matéria de arte-educação, colocando oficinas de artes plásticas, danças contemporânea,
folclórica, aulas de percussão, capoeira, artesanato e cursos de modelo. Oferece ainda bolsas
de estudos para cursos profissionalizantes.
x ENERGIPE faz arte na escola: o projeto, que visa difundir a cultura sergipana dentro dos
estabelecimentos de ensino do Estado, supre as escolas com material para pesquisa e realiza
apresentações artísticas e exposições.
Também, sob orientações do BID, a controlada Energipe, através do seu “Comitê de Meio
Ambiente e Aspectos Sociais” vem desenvolvendo seu “Sistema Corporativo de Gestão de
Saúde e Segurança”, que inclui programas e plano de ação corretiva destinados a equacionar
não conformidades e passivos sociais, de saúde e segurança relacionados às instalações
existentes.

12.2 - Meio Ambiente
A Energisa e suas controladas buscam em suas ações ambientais manter seu compromisso de
convivência harmoniosa com os recursos naturais. Para isso concentram-se na preservação,
recuperação, sustentabilidade e educação ambiental, por meio de iniciativas tais como:
gerenciamento urbano de árvores, redes aéreas isoladas e proteção de redes aéreas.
No desenvolvimento do negócio também são adotadas práticas de tratamento de óleo
isolante, utilizando-se de processo de recuperação e reutilização, bem como a coleta de
lâmpadas de vapor de mercúrio e fluorescentes para posterior reciclagem e/ou destinação
final.
Através da Energipe, a Energisa participa do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) da divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs),
que contempla a sustentabilidade ambiental.

13 - Serviços prestados pelo Auditor Independente
A Companhia não contratou da KPMG Auditores Independentes outros serviços, além dos
relacionados à auditoria externa. A política de contratação adotada pela Companhia atende
aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes,
que determinam, principalmente, que o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem
exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os seus interesses.
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006
(Em milhares de reais)

Controladora
2007
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:
Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - liquidas
Equivalência patrimonial
Participação minoritária
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Depreciação e amortização
Valor residual de ativos permanentes baixados
Amortização do ágio líquido da provisão para integridade do Patrimônio Líquido
Créditos tributários
Reversão de Provisão para contingências
Provisão para perdas com investimentos
Subtotal
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
Consumidores e concessionárias
Títulos de créditos a receber
Recomposição tarifária extraordinária
Estoques
Impostos a recuperar
Créditos Tributários
Benefício fiscal do ágio incorporado
Créditos com partes relacionadas
Cauções e depósitos vinculados
Despesas pagas antecipadamente
Outros créditos

Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos e contribuições sociais
Parcelamento de impostos
Dividendos
Obrigações Estimadas
Encargos do consumidor a recolher
Empréstimos de partes relacionadas
Entidades de previdência privada e outras

Caixa Líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais

Caixa Líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos
Atividades de financiamento
Novos empréstimos e financiamentos
Debêntures
Pagamentos de empréstimos, debêntures principal + juros
Aumento (redução) de capital
Pagamentos de dividendos
Caixa Líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento
Variação líquida do caixa
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais
Caixa mais equivalentes de caixa finais
Variação líquida do caixa
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Consolidado
2007

2006

321.869

79.511

327.758

76.240

49.855
(261.973)
1.228
112.254
20.526
-

12.150
(89.423)
2.247
-

(27.320)
(20.680)
16.193
12.506
83.211
133.711
45.236
23.555
(6.273)
13.557

(7.409)
38.203
27.244
77.405
9.340
24.865
(31.212)
(4.381)
9.554

243.759

4.485

601.454

219.849

(3.108)
907
5.336
30.568
33.703

(1.968)
(446.937)
(5.363)
(52.190)
(506.458)

13.593
6.365
38.390
112
4.353
138
(8.398)
80.847
5.007
140.407

(55.309)
(14.005)
42.571
(3.738)
(31.239)
(138)
(61.188)
657
3.768
(118.621)

495
9.490
(705)
951
(65.923)
1.806
(53.886)

770
(171)
88.781
10
89.390

(62.943)
(207)
17.362
(20.059)
1.410
(7.036)
16.174
(55.299)

(1.609)
442
2.159
(10.223)
1.634
11.725
(186.944)
17.606
(165.210)

686.562

(63.982)

223.576

Atividades de investimentos
Aplicações no investimento
Aplicações no imobilizado
Aplicações no intangível
Aplicações no diferido
Contribuições do consumidor, União e Estado
Recebimento de dividendos
Saldo de caixa incorporado

2006

(412.583)

(106.105)
(1.046)
(51)
(39.719)
-

(315)
42.538
-

(14.195)
(219.601)
(14.723)
(407)
107.918
48.526

(27.101)
(242.648)
(5.140)
(207)
111.229
24.812

(146.921)

42.223

(92.482)

(139.055)

555.216
(466.475)
26.200
(83.874)

42.870
405.945
(65.077)

1.243.853
(1.471.281)
26.200
45.833

1.614.834
405.945
(1.876.265)

31.067

370.707

107.722

347

438.685

(27.115)

488
108.210

141
488

169.704
608.389

196.819
169.704

107.722

347

438.685

(27.115)

(13.031)

(155.395)

31.408
175.922

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO - DVA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006
(Em milhares de reais)

Controladora
2007
2006
33.049
-

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO:
Receitas de vendas de energia e serviços
Outras receitas operacionais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Resultado não operacional

205.902

(-) Insumos
Custo da energia comprada
Encargos de uso do sist. de transm. e distribuição
Serviços de terceiros
Materiais
Outros custos operacionais

16.507
287
1.377
18.171

VALOR ADICIONADO BRUTO

220.780

QU OTAS DE REINTEGR AÇÕES

1.228

Consolidado
2006
2007
2.419.778
2.297.028

-

(41.357)
230.747

(35.282)
(673)

650
183
833

571.255
81.927
101.883
22.453
64.647
842.165

544.695
122.753
78.531
19.351
59.072
824.402

1.767.003

1.436.671

83.210

77.405

1.683.793

1.359.266

(833)
-

VALOR ADICIONADO LÍQU IDO

219.552

VALOR ADICIONADO TRANSFERIDO
Resultado de equivalência patrimonial
Amortização de ágio
Receitas financeiras

261.973
(20.526)
500

89.423
(2.247)
5.333

VALOR ADICIONADO A DISTRIB UIR

461.499

91.676

1.713.201

1.385.094

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO:
Pessoal
Remunerações
Entidade de previdência privada
Participação nos resultados
Governo
INSS
ICMS
Imposto de renda, contribuição social, Pis e C ofins
RGR - Quota para reserva global de reversão
Conta de consumo de combustível - CC C
Conta de desenvolvimento energético - C DE
Outros
Financiadores
Juros
Aluguéis
Acionistas
Dividendos
Retenção de lucros
Participações minoritária

(833)

20.680
(45.237)
53.965

(24.865)
50.693

9.726
794

12
-

138.286
23.016
9.436

119.705
11.382
8.359

1.282
40.108
5.602

3
1.741

20.608
452.531
341.316
14.067
66.267
22.524
21.352

20.375
436.393
234.215
14.916
93.258
22.985
23.048

81.768
350

10.409
-

253.344
6.503

275.457
10.558

153.427
168.442
461.499

18.884
60.627
91.676

153.427
174.331
16.193
1.713.201

36.563
39.677
38.203
1.385.094

A Administração
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1

Balanço Patrimonial – Ativo
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2

Balanço Patrimonial – Passivo
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3

Demonstrações do Resultado
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍ CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006
( Em milhares de reais, exceto o lucro por ação )
Notas
explicativas
Receita operacional
Fornecimento de energia elétrica
Suprimento de energia elétrica
Disponibilização do sist. de transm. e de distribuição
Serviços especializados
Outras Receitas Operacionais

25
25
25
25
25

Deduções da receita operacional
ICMS
PIS
COFINS
ISS
Quotas para RGR
PEE
Conta Desenv.Energético - CDE
Conta Consumo Combust - CCC
P& D
Receita operacional líquida
Custo do serviço de energia elétrica
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso do sist. de transm. e distribuição
Custo de operação
Pessoal e administradores
Material
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Provisões para c ontingencias
Outras
Custo do serviço prestado a terceiros

26
25
25
25
25
25
25
25
28
25
25

Lucro operacional bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas

26
26

Resultado do serviço
Receitas (despesas) financeiras
Receit a de aplicações financeiras
Variação monetária e acréscimo moratório de energia vendida
Encargos de dívidas
( - ) Transferência para o imobilizado em curso
Outras receitas (despesas) financeiras
14
16

Ágio
Equivalência patrimonial
Resultado operacional
Resultado não operacional
Receit a não operacional
Despesa não operacional

33
33

Lucro antes da contribuição social, imposto de renda e
das participações

Controladora
2006
2007

Consol idado
2007
2006

33.049
33.049

-

2.099.323
16.215
129.556
73.352
101.332
2.419.778

1.490. 075
11. 674
106. 538

545
2.512
661
3.718

-

452.531
40.387
197.466
2.182
14.067
6.592
22.524
66.267
7.405
809.421

323. 202
27. 355
135. 568
262
10. 273
1. 721
9. 081
74. 379
8. 768
590. 609

29.331

-

1.610.357

1.033. 283

9.483
128
9.355
9
9.492

-

653.182
571.255
81.927
200.444
88.606
6.592
20.101
71.800
4.266
9.079
14.088
867.714

478. 484
405. 170
73. 314
106. 140
44. 378
5. 021
14. 275
40. 758
(1. 241)
2. 949
3. 643
588. 267

19.839

-

742.643

445. 016

21.265
21.265

848
848

132.087
141.347
273.434

73. 410
72. 098
145. 508

(1.426)

(848)

469.209

299. 508

207
(57.274)
(29.435)
(86.502)

28
(12.150)
5.305
(6.817)

19.307
34.326
(212.463)
2.891
(62.942)
(218.881)

8. 662
24. 788
(166. 946)
3. 531
31. 028
(98. 937)

(20. 526)
261.973

(2.247)
89.423

(45. 237)
20.680

(24.393)
695

153.519

79.511

225.771

176.873

336.203
130.301
205.902

-

385.545
154.798
230.747

15. 605
1.623. 892

5. 616
4. 144
1. 472

359.421

79.511

456.518

178.345

(9.240)
(27.518)

-

(34. 155)
(68. 976)

(16.621)
(19.797)

Lucro l íquido antes das participações

322.663

79.511

353.387

141. 927

Part icipações de empregados
Part icipações dos administradores
Part icipações minoritária

(794)
-

-

(4.817)
(4.619)
(16.193)

(1. 702)
(2. 944)
(57. 770)

321.869

79.511

327.758

79. 511

1,53

2,10

Contribuição social
Imposto de renda

Lucro l íquido do exercício
Lucro por ação - R$

As notas explicativas são parte int egrante das demonstrações financeiras.
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4.

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006

(Em milhares de reais)
Controladora
2007

Origens de recursos
Das operações
Lucro líquido do exercício
Despesas (receitas) que não representam movimentação
do capital circulante:
Depreciação e amortização
Equivalência patrimonial
Participação minoritária
Amortização de ágio
Juros e variação monetária de itens de longo prazo
Valor residual das baixas do ativo permanente
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Perda (ganho) de capital em investimentos
Provisão de déficit atuarial
Reversão de provisão para contingências

Dividendos propostos de controladas
Recursos oriundos das operações

Dos acionistas
Aumento de capital com subscrição de ações
De terceiros
Empréstimos captados
Contribuição do consumidor
Subvenções da União - recursos CDE - Programa Luz para Todos
Participação do Governo do Estado - Programa Luz para Todos
Benefício fiscal - ágio incorporado
Capital circulante incorporado
Aumento do exigível a longo prazo
Redução do realizável a longo prazo

Aplicações de recursos
Nas operações
No investimento
No imobilizado
No intangível
No diferido
Aumento no realizável a longo prazo
Transferência do exigível a longo prazo para o circulante
Ações em tesouraria
Capital circulante líquido incorporado
Dividendos

Aumento do capital circulante líquido
Variação do capital circulante líquido:
Ativo circulante
No início
No fim
Passivo circulante
No início
No fim
Aumento do capital circulante líquido

2006

2007

79.511

327.758

79.511

1.228
(261.973)
20.526
14.002
112.254
207.906

(89.423)
2.247
(8.423)
(16.088)

83.211
(20.680)
16.193
45.236
(99.413)
133.711
(1.290)
4.443
9.113
(6.273)
492.009

47.416
(695)
57.770
24.393
(30.382)
6.775
19.854
369
(5.266)
199.745

223.829
431.735

128.598
112.510

492.009

199.745

26.200
26.200

-

26.200
26.200

-

457.500
22.069
22.778

-

970.628
70.106
37.467
345
1.232
98.630
323.428

818.433
5.475
73.194
16.802
7.249
-

1.501.837

921.153

960.282

112.510

2.020.046

1.120.898

106.105
1.046
51
581.710
153.427

315
17.809
27.953
18.884

14.195
219.601
14.723
407
1.097.280
70.007
158.368

1.146
191.818
3.259
57.288
651.159
2.632
42.360

842.339

64.961

1.574.580

949.662

117.943

47.549

445.466

171.236

104.801
274.932
170.131

15.290
104.801
89.511

607.515
1.200.370
592.855

531.099
607.515
76.416

55.276
107.464
52.188

13.314
55.276
41.962

578.975
726.364
147.389

673.795
578.975
(94.820)

117.943

47.549

445.466

171.236

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2006

321.869

502.347

Total das origens

Consolidado
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5.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

1

Contexto operacional
A Energisa S/A (“Energisa” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital
aberto, que tem como principal objetivo a participação no capital de outras empresas.
A Energisa também presta serviços administrativos a suas controladas.
O capital circulante líquido em 31 de dezembro de 2007 é positivo em R$167.468
(R$49.525 em 2006) na controladora e R$474.006 (R$28.540 em 2006) no consolidado.
Dando prosseguimento ao programa de reestruturação de dívidas, neste exercício, foi
concluída a alienação das ações representativas de 100% do capital social da Zona da
Mata Geração S/A, Barra do Braúna Energética S/A, Usina Termelétrica de Juiz de Fora
S/A e ainda sua controlada Cat-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S.A.
efetuou a venda de 3 (três) Projetos em desenvolvimento de geração de energia, além
de direitos sobre a comercialização de energia. Essas operações resultaram em uma
receita de R$386.522 (R$45.000 registrado na rubrica de serviços especializados na
receita operacional, R$814 em outras receitas financeiras e R$340.708 no resultado não
operacional, no consolidado), gerando um lucro de R$249.859 antes de impostos que
contribuiu de forma significativa na melhoria do capital circulante. A Administração
continua empenhada na melhoria da estrutura do capital circulante, buscando
instrumentos que permitam reduzir ainda mais os custos das dívidas de curto prazo que
juntamente com a geração de lucros, previstos nos orçamentos e projeções internas,
deverão reduzir, substancialmente, as necessidades de refinanciamentos dos passivos.
Em atendimento à Lei no 10.848, de março de 2004, que determina a segregação das
atividades de participações societárias, geração e distribuição de energia elétrica, foi
promovido um Plano de Desverticalização, em que se reorganizou os ativos e passivos
da controladora e controladas, simplificando a sua estrutura societária.
Nesse contexto, foram realizados os seguintes atos societários:
Assembléia Geral Extraordinária da Companhia Energética da Borborema – CELB,
realizada em 28 de dezembro de 2006.
A CELB incorporou sua controladora Pbpart Ltda, passando a ser controlada da Empresa
Energética de Sergipe - Energipe. Por essa incorporação, a CELB registrou uma reserva
de ágio no montante de R$25.942 em contrapartida do ágio incorporado no valor de
R$76.297 e da provisão para integridade do patrimônio líquido no valor de R$50.355.
Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba –
Saelpa, realizada em 28 de dezembro de 2006.
A Saelpa incorporou sua controladora Pbpart SE 2 Ltda, a qual já havia incorporado sua
controladora Pbpart SE 1 S/A, passando a ser controlada da Energipe. Por essa
incorporação, a Saelpa registrou uma reserva de ágio no montante de R$99.976 em
contrapartida do ágio incorporado no valor de R$294.048 e da provisão para integridade
do patrimônio líquido no valor de R$194.072.
Assembléia Geral Extraordinária da Multipar S/A Planejamento e Corretagem de
Seguros, realizada em 29 de dezembro de 2006.
A Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina - CFLCL conferiu em aumento de
capital da Multipar, entre outros ativos e passivos, a participação societária de que era
titular de 54,39% do capital social da Energisa”, 100% do capital social da Cat-Leo
Construções, Indústria e Serviços de Energia S.A. – Cat-Leo, a qual detém 50% do capital
social da Usina Termelétrica de Juiz de Fora -UTEJF. A Multipar detém os demais 50%
do capital social da UTEJF.
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Assembléia Geral Extraordinária da Energipe, realizada em 30 de dezembro de 2006.
A Energipe aprovou a redução do seu capital social no montante de R$593.544,
entregando aos seus acionistas as participações societárias que detinha no capital social
da CELB e da Saelpa. Dessa forma, Energisa passou a controlar diretamente a CELB e a
Saelpa.
Assembléia Geral Extraordinária da Multipar, realizada em 30 de dezembro de 2006.
A Multipar incorporou a Energia do Brasil Participações Ltda – Energia do Brasil, que
entre outros ativos e passivos, detinha 45,60% do capital social da Energisa e 17,86% do
capital social da Saelpa.
Assembléia Geral Extraordinária da CENFPAR S/A, realizada em 17 de janeiro de 2007.
A CFLCL conferiu em aumento de capital da CENFPAR o investimento de 59,47% do
capital social que era titular na Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo - CENF,
bem como o saldo do ágio de aquisição da CENF no montante de R$31.091. A CENFPAR
era controlada da Energisa e já detinha 15,24% do capital social da CENF e ágio de
aquisição de R$9.237.
Assembléia Geral Extraordinária da Zona da Mata Geração S/A realizada em 17 de
janeiro de 2007.
A CFLCL conferiu em aumento de capital da Zona da Mata, entre outros ativos e
passivos, os ativos imobilizados de geração de energia elétrica (11 usinas hidrelétricas).
Conforme citado anteriormente, essa participação acionária foi alienada no curso do
presente exercício.
Assembléia Geral Extraordinária da CENF, realizada em 31 de janeiro de 2007.
A CENF incorporou sua controladora CENFPAR, tendo registrado uma reserva de ágio no
montante de R$13.711 em contrapartida do ágio incorporado no valor de R$40.328 e da
provisão para integridade do patrimônio líquido no valor de R$26.617. Após a
incorporação da CENFPAR, a CFLCL e a Energisa passaram a deter 58,91% e 15,80% do
capital social da CENF, respectivamente.
Assembléia Geral Extraordinária da Energisa, realizada em 31 de janeiro de 2007.
A Companhia incorporou a Multipar, que entre outros ativos e passivos, detinha 99,99%
do capital social da Companhia, 17,86% do capital social da Saelpa, 100% do capital
social da Cat-Leo e 50% do capital social da UTEJF (a Cat-Leo detém os demais 50% do
capital da UTEJF). Outras contas relevantes incorporadas são; ágio no investimento
Saelpa no valor R$31.350 e deságio referente a Energia do Brasil no valor de R$303.273.
A incorporação das próprias ações da Companhia resulta em uma redução do capital
social no montante de R$468.099 e, consequentemente, na redução do número de
ações a serem atribuídas a CFLCL, acionista da Multipar.
Assembléias Gerais Extraordinária da Energisa e da CFLCL, realizadas em 28 de
fevereiro de 2007.
A Companhia promoveu a incorporação de ações da CFLCL, convertendo-se a CFLCL em
subsidiária integral da Companhia e seus acionistas passam a ser acionistas da
Companhia. Nessa mesma Assembléia, a sede social da Companhia foi transferida para
a Praça Rui Barbosa, 80 (parte) – Cataguases – MG. Na AGE da CFLCL, que aprovou a
incorporação de ações, a CFLCL promove redução de seu capital social, restituindo aos
seus sócios, entre outros ativos e passivos, as participações que detinha na CENF
(58,91% do capital social) e na Zona da Mata (100% do capital social).
Assembléia Geral Extraordinária da Cat-Leo realizada em 01 de março de 2007.
Os acionistas da Cat-Leo, controlada da Companhia, aprovaram a redução do capital
social da Cat-Leo no montante de R$71.367, tendo sido entregues aos seus acionistas,
entre outros ativos e passivos, a participação societária que essa detinha no capital
social da UTEJF. Conforme citado anteriormente, a participação acionária da UTEJF foi
alienada no curso do presente exercício.
Concluídos esses atos societários, encerrou-se a reestruturação societária necessária ao
pleno atendimento da segregação de atividades exigida pela Lei no 10.848 de março de
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2004. A reestruturação societária implementada foi aprovada previamente pela Agencia
Nacional de Energia elétrica – ANEEL, através das Resoluções Autorizativas no. 759 de
12 de dezembro de 2006 (Energipe, CELB e Saelpa) e no 771 de 19 de dezembro de 2006
(CFLCL e CENF).
A partir desses atos societários descritos acima a Companhia passou a deter as
seguintes participações societárias:
% de participação
no capital social
100,00
99,89
83,36
98,14
80,87
100,00
96,05
100,00
72,80
99,99
100,00

Empresas controladas
Companhia Força e Luz Cataguazes-Lepoldina - CFLCL
Empresa Energética de Sergipe - Energipe
Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba - Saelpa
Companhia Energética da Borborema - CELB
Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo- CENF
Cat-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S/A – Cat-Leo
Teleserv S/A
Termosergipe S/A
Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção S/A
Energisa Planejamento e Corretagem de Seguros
Cat-Leo Comercializadora de Energia Ltda.

A CFLCL é uma concessionária distribuidora de energia elétrica, que atua em 67
municípios no Estado de Minas Gerais e 1 no Estado do Rio de Janeiro, atendendo a
aproximadamente 341.785 consumidores (*)
A Energipe, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, que atende a 63
municípios no Estado de Sergipe, e a 517.333 consumidores (*).
A CELB e a Saelpa são concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, cujas
áreas de concessão englobam praticamente todo o Estado da Paraíba e atendem a
1.121.538 consumidores (*).
A CENF é uma concessionária de serviços públicos de energia elétrica, que atende a
86.762 consumidores (*) no município de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro.
A Cat-Leo tem foco em construção, operação, manutenção e serviços correlatos de
geração e distribuição de energia elétrica.
A Teleserv empresa da área de TV por assinatura e banda larga sem fio, opera na
cidade de Aracaju, utilizando o sistema MMDS (Multipoint Multichannel Distribution
Service) e com tecnologia digital.
A Termosergipe empresa constituída para implementação e exploração de projeto de
cogeração de energia elétrica e vapor no Estado de Sergipe, estando sem operação.
A Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção atua no mercado de serviços de inspeção
termográfica aérea e içamento de cargas.
A Energisa Planejamento e Corretagem de Seguros tem como principal atividade a
corretagem de seguros.
A Catleo Comercializadora de Energia foi constituída para operar na compra e venda de
energia elétrica.
(*) informação não auditada pelos auditores independentes.
2

Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis
emanadas da legislação societária, normas e disposições da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM e legislação específica aplicável às concessionárias de Serviços
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Públicos de Energia Elétrica, estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, preponderantemente o “Manual de Contabilidade de Serviço Público de Energia
Elétrica” (esta última no caso das demonstrações financeiras consolidadas).
Para fins de melhor comparabilidade, as seguintes reclassificações foram efetuadas nas
demonstrações de 31 de dezembro de 2006:
x

Em atendimento às determinações da ANEEL através do Despacho nº 3.073, de
28 de dezembro de 2006, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2007, os
encargos do consumidor relativos ao Programa de Eficiência Energética – PEE,
Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, Conta de Desenvolvimento Energético – CDE
e Conta de Consumo de Combustível – CCC, anteriormente contabilizados no
grupo de Despesa operacional, passaram a ser registrados no grupo de Deduções
da receita operacional, efetuando-se as correspondentes reclassificações para
os valores apresentados no período findo em 30 de setembro de 2006.

x

Em atendimento a Deliberação CVM 488 e Ofício Circular 01/2007, o ágio está
apresentado nas demonstrações financeiras consolidadas na rubrica
“intangível”, e o deságio na rubrica “resultado de exercícios futuros”,
efetuando-se a correspondente reclassificação em 2006.

Por se tratar de uma empresa preponderantemente de participação em outras
sociedades, as notas explicativas refletem, basicamente, as práticas contábeis e
detalhamentos de contas das suas controladas.
3

Sumário das principais práticas contábeis
a) As aplicações no mercado aberto e recursos vinculados estão representados por
aplicações em fundos e certificados de depósitos bancários, estão avaliadas ao
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;
b) Clientes, consumidores e concessionárias englobam o fornecimento de energia
elétrica faturada e não faturada, esta última apurada por estimativa, até o
encerramento do balanço, reconhecidas pelo regime de competência;
c) A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em bases
consideradas suficientes para fazer face a eventuais perdas na realização dos
créditos e levando em conta os critérios estabelecidos pela ANEEL;
d) Os estoques estão valorizados ao custo médio da aquisição, que não excede o seu
valor de mercado;
e) Os investimentos em controladas foram contabilizados pelo método de equivalência
patrimonial, tomando-se por base os patrimônios líquidos dessas empresas em 31 de
dezembro de 2007 e 2006. Os demais investimentos estão contabilizados ao custo,
corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995.
f) O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, formação ou construção,
corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As adições, a partir desta
data, estão contabilizadas ao custo. As depreciações são calculadas pelo método
linear, com base no prazo de vida útil estimado dos bens, conforme descrito à nota
nº 17 e são debitadas ao resultado do exercício ou ao custo das imobilizações em
curso.
Os juros e demais encargos financeiros e efeitos inflacionários, relativos aos
financiamentos obtidos de terceiros, efetivamente aplicados no imobilizado em
curso, foram capitalizados e estão registrados neste subgrupo como custo. As
controladas da Energisa optaram por não mais capitalizar os juros sobre os
investimentos em imobilizado em curso, financiados com recursos próprios a partir
de 1999;
Os valores das obrigações vinculadas à concessão são apresentados como conta
redutora do ativo imobilizado, e são reconhecidos no balanço patrimonial no
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momento em que os recursos são efetivamente recebidos. Até a presente data estes
valores não sofrem qualquer tipo de amortização ou atualizações monetárias.
g) O intangível está representado pelo custo de aquisição das faixas de servidões
permanentes e software de manutenção de sistema corporativo. A amortização dos
softwares está sendo realizada pelo prazo de 5 anos. Adicionalmente inclui ágio
apurado pela Companhia e suas controladas. O ágio é baseado na rentabilidade
futura e está amortizados pelo prazo da concessão.
h) O diferido está representado pelos gastos com despesas pré-operacionais. A
amortização está sendo realizada pelo prazo de 10 anos.
i) Os empréstimos e financiamentos estão atualizados pelas taxas contratuais na data
de encerramento dos exercícios.
j) O imposto de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável,
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil. A
contribuição social foi calculada à alíquota de 9%, e consideram a compensação de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro
real. Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
foram constituídos em conformidade com a Instrução CVM nº 371/02.
k) Uma provisão é reconhecida no balanço quando a companhia possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. As
contingências estão provisionadas por valores julgados suficientes pelos
administradores e assessores jurídicos para fazer face aos desfechos desfavoráveis;
l) As receitas e despesas são reconhecidas no resultado do exercício pelo regime de
competência.Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na
sua realização;
m) Os custos associados aos planos de complementação de aposentadoria e pensão são
reconhecidos pelo regime de competência, conforme Deliberação CVM nº 371/00;
n) Os demais ativos e passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis,
acrescidos,
quando
aplicável,
dos
correspondentes
rendimentos/encargos incorridos até a data do balanço;
o) A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a Administração das controladas se baseie em
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos,
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas
demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações,
quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes, podem diferir dessas
estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras
referem-se ao registro dos efeitos decorrentes da compra e venda de energia
elétrica na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, Provisão para
Créditos de Liquidação Duvidosa, Provisão para Contingências, Planos de
Aposentadoria e Pensões, Amortização dos Ágios, Ativos Fiscais e Créditos
Tributários Diferidos. Anualmente essas premissas são revisadas pela
Administração.
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Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da
Energisa e de suas controladas a seguir relacionadas:

Energipe
Termosergipe S/A (*)
CENFPAR S/A
CELB
Saelpa
Cia. Força e Luz Cataguazes-Leopoldina - CFLCL
Cia de Eletricidade de Nova Friburgo - CENF
Cat-Leo Construções, Indústria de Energisa S/A – CAT-LEO
Teleserv S/A
Cataguazes Serviços Aéreos de Prospeção S/A
Energisa Planejamento e Corretagem de Seguros Ltda
Cat-Leo Comercializadora Ltda

Participações
societárias
permanentes
2007
2006
99,93
99,86
100
71,00
99,99
98,14
98,05
84,21
65,30
100
80,87
100
96,05
99,92
100
100
-

(*) Sem operações
As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas com base nas
demonstrações financeiras das empresas controladas em 31 de dezembro de 2007 e
2006, de acordo com os critérios técnicos de consolidação previstos na Instrução CVM
n.º 247/96.
A reconciliação entre o resultado do exercício e o patrimônio líquido da controladora e
consolidado em 2007 é como segue:

Controladora
Lucro não realizado nas transações com controladas
(principalmente venda de participações acionárias)
Realização de lucros
Resultado não incorporado (*)
Consolidado

2007
Resultado
Patrimônio
do exercício
líquido
321.869
665.440
1.445
4.444
327.758

(30.071)
635.369

(*) Considerando a reestruturação societária comentada na Nota Explicativa no 1, a
Energisa passou a ser a controladora de uma série de empresas a partir de fevereiro
de 2007. No entanto, a estrutura consolidada não foi alterada com relação ao
exercício de 2006 e, assim sendo, as demonstrações financeiras consolidadas
demonstram o resultado do exercício de 2007 integralmente (inclusive o mês de
janeiro).
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Aplicação no mercado aberto e recursos vinculados
Controladora

Instituição
financeira
Coopemata
Bradesco

Tipo
Depósito
prazo fixo

Itaú (*)
Itaú

CDB
Título de
capitalização
CDB
Depósito
prazo fixo
Debêntures
CDB
CDB
CDB
CDB
Fundos de
investimento
em direitos
creditórios.
CDB

Itaú

CDB

Itaú
ABC Brasil

Debêntures
CDB

ABC Brasil
Pine
Unibanco
Merril Lynch
Citibank
CSHG Energia I
FICFIM
Modal Inst.FI
Multimercado
Pactual Fic
Energisa II

CDB
CDB
Debentures
CDB
CDB
Fundo de
Investimento
Fundo de
Investimento
Fundo de
Investimento
Fundo de
Investimento

Bradesco
Nordeste
Guarani Credi
BVA
Mercantil
CEF
CEF
BIC Banco

Vencimento
Mensal
23/05/2008 a
05/06/2012

Remuneração

24/04/2008
01/12/2014

1,01% a.a
98,70% a 99%
do CDI
Poupança
+0,50%a.m
100% do CDI

Mensal
01/10/2010
31/07/2009
24/01/2008
24/01/2008
22/04/2009

13/07/2008 a
01/11/2012
03/08/2009
13/08/2009 a
24/10/2010
31/03/2008 a
30/03/2009
05/10/2007
09/06/2008
06/03/2012
29/10/2009
17/07/2009
17/07/2012
-

2007

Consolidado

2006

2007

2006

-

-

61

-

-

-

3.498

1.471

-

-

192
14.558

201
12.218

100% do CDI
107% do CDI
100% do CDI
100% do CDI
95% da Selic
100% do CDI

-

-

104
731
1.266
13

175
1.137
12

100% do CDI
100% do CDI
100,2% do CDI
a 100,5% do
CDI
100,2% do CDI
a 100,3% CDI
100% do CDI
101,80% do
CDI
104% do CDI
100,5% do CDI
100% do CDI
99,5% do CDI
Benchmark
CDI
Benchmark
CDI
Benchmark
CDI
Benchmark
CDI

-

-

24.836
1.062

5.239
3.314

-

-

11.137

3.505

-

-

379
-

3.228

350
-

313
-

31
570
647
11.429
3.642

28
529
598
316
-

-

-

54.251

-

-

-

15.133

-

-

-

50.240

-

350

313

40.169
233.949

31.971

350
-

313
-

60.194
173.755

25.302
6.669

Itaú
Total
Recursos vinculados - Aplicações garantindo parcelas de empréstimos e
financiamentos
Aplicações disponíveis

(*) Aplicações em cotas subordinadas do FIDC.
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Clientes, consumidores e concessionárias
Controladora
Saldos

Classes de Consumidores
Residencial
Industrial
Comércio, serviços e outras
atividades
Rural
Poder público:
Federal
Estadual
Municipal
Iluminação pública
Serviço público
Subtotal – consumidores
Concessionárias (*)
Fornecimento não faturado
Outros valores a receber
Total
Circulante
Não circulante

2007
-

Vincendos Até 30 dias
39.153
26.201
35.745
5.787
24.449
8.193

de 31 a 90
dias
6.932
5.177
2.655

Consolidado
Vencidos
de 91 a de 181 a há mais de
180 dias 360 dias 360 dias
2.787
1.596
5.115
7.072
13.843
31.331
1.486
2.034
3.332

-

6.891

2.373

1.555

1.245

3.331

3.108
3.108
3.108
-

2.646
3.247
4.288
6.752
9.985
133.156
133.156

319
444
517
786
208
44.828
44.828

272
397
356
809
219
18.372
18.372

141
213
217
858
182
14.201
14.201

236
360
339
1.196
350
23.285
23.285

885

Total
2007
81.784
98.955
42.149

2006
60.792
58.854
33.749

16.280

28.782

109
3.723
4.582
149
4.810
5.532
533
6.250
5.707
1.826
12.227
11.285
1.083
12.027
11.773
44.363 278.205 221.056
27.524
13.017
59.512
47.551
11.736
857
44.363 376.977 282.481
360.569 261.537
16.408
20.944

(*) Inclui energia vendida na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.
O montante de R$3.108 na controladora, refere-se a serviços administrativos
prestados a suas controladas.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa da ordem de R$73.615 (R$26.151 em
2006) foi constituída em bases consideradas suficientes para fazer face a eventuais
perdas na realização dos créditos e levando em conta as instruções da ANEEL a seguir
resumidos:
Clientes com débitos relevantes:
Análise individual do saldo a receber dos consumidores, por classe de consumo,
considerado de difícil recebimento.
Para os demais casos:

x
x
x

Consumidores residenciais - Vencidos há mais de 90 dias;
Consumidores comerciais - Vencidos há mais de 180 dias;
Consumidores industriais, rurais, poderes públicos, iluminação pública e
serviços públicos e outros - Vencidos há mais 360 dias.

O saldo da conta de clientes, consumidores e concessionárias em 31 de dezembro de
2007 e de 2006, inclui o registro dos valores referentes à comercialização de energia no
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE no montante de
R$20.276 (R$9.892 em 2006), relativos ao período de setembro de 2000 a dezembro de
2007, deduzido das liquidações parciais ocorridas até 31 de dezembro de 2007. Esses
saldos foram apurados com base em cálculos preparados e divulgados pela CCEE.
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A composição financeira desses valores, incluindo os saldos registrados na rubrica
“fornecedores” no passivo circulante de R$4.005 em 2007, referentes à aquisição de
energia elétrica e aos encargos de serviços de sistema, estão demonstrados a seguir:
Composição dos créditos da CCEE

Consolidado
2007

Saldos a vencer
Créditos vinculados a liminares até
dezembro de 2002
Parcela em negociação
(-) Aquisição de energia na CCEE
(-) Encargos de serviços do sistema

2006

1.640

1.845

13.562
5.074
20.276
(3.935)
(70)
16.271

6.387
1.660
9.892
9.892

Os valores da energia no curto prazo que se encontram vinculados a liminares, podem
estar sujeitos a modificação dependendo de decisão dos processos judiciais em
andamento, movido por determinadas empresas do setor, relativos a interpretação das
regras do mercado em vigor. Essas empresas, não incluídas na área do racionamento,
obtiveram liminar que torna sem efeito o Despacho nº. 288 da ANEEL, de 16 de maio
de 2002, que objetivou o esclarecimento às empresas do setor sobre o tratamento e a
forma de aplicação de determinadas regras de contabilização do MAE (atualmente
CCEE), incluídas no Acordo Geral do Setor Elétrico. O pleito dessas empresas envolve a
comercialização da cota-parte de Itaipu no submercado Sudeste/Centro-Oeste durante
o período de racionamento de 2001 a 2002, quando havia discrepância significativa de
preços na energia de curto prazo entre os submercados.
As controladas Energipe, CFLCL e CENF, não constituíram provisão para créditos de
liquidação duvidosa sobre os saldos vinculados às referidas liminares, por entender que
os valores serão integralmente recebidos seja dos devedores que questionaram os
créditos judicialmente ou de outras empresas que vierem a ser indicadas pela CCEE.
7

Reposição tarifária periódica - consolidado
ENERGIPE
Conforme a Resolução no 094 da ANEEL, de 18 de abril de 2005 que homologou de
forma definitiva a reposição tarifária periódica da controlada Energipe (33,64 % e fator
e Xe de 1,0971%) para vigorarem a partir de 22 de abril de 2003, nos reajustes
tarifários anuais para os anos de 2004 a 2007, serão acrescidos a “Parcela B”, de cada
ano, o valor de R$5.172, valor esse referenciado à data base da revisão tarifária da
controlada Energipe e será atualizado pela variação do IGP-M.
A controlada ENERGIPE reconheceu no período de abril de 2003 a março de 2007,
receita relativa à Parcela B de R$21.816 (R$21.273 em 2006), tendo sido contabilizado
R$543 (R$2.772 em 2006) na rubrica “fornecimento de energia elétrica’’ nesse
exercício. A controlada ENERGIPE já repassou aos consumidores R$20.277 (R$15.805 em
2006), restando ainda R$1.539 (R$7.046 em 2006) a ser liquidado até março de 2008,
que se encontra registrado na rubrica de “despesas pagas antecipadamente”, no ativo
circulante.
CELB
A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 13, de 31 de janeiro de 2005, fixou o
resultado final da primeira revisão tarifária periódica da CELB em 9,30%, com um fator
Xe de 0,5432%, aplicáveis a partir de 4 de fevereiro de 2005.
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SAELPA
Conforme a Resolução nº 193, de 22 de agosto de 2005, que homologou o resultado
final da primeira Revisão Tarifária Periódica da controlada Saelpa (11,66 % e fator e Xe
de 0,5414 %) para vigorarem a partir de 28 de agosto de 2005, nos reajustes tarifários
anuais para os anos de 2006 a 2008, serão acrescidos a “Parcela B”, de cada ano, o
valor de R$16.230, valor esse referenciado à data base da revisão tarifária da
controlada Saelpa e será atualizados pela variação do IGP-M.
A controlada Saelpa reconheceu no período de setembro de 2005 a dezembro de 2007,
receita relativa a Parcela B de R$42.308 (R$29.000 em 2006), tendo sido contabilizado
R$13.308 (R$21.020 em 2006) na rubrica “fornecimento de energia elétrica”, nesse
exercício. Do montante de R$42.308 (R$29.000 em 2006) a Saelpa já repassou aos seus
consumidores R$21.392 (R$5.280 em 2006). O saldo remanescente de R$20.916
(R$23.720 em 2006), acrescido de R$1.436 (R$788 em 2006) de atualização monetária,
encontra-se registrado na rubrica de “despesas pagas antecipadamente” no ativo
circulante.
CFLCL
Conforme a Resolução n° 117, de 13 de junho de 2005, que homologou de forma
definitiva o resultado da primeira Revisão Tarifária Periódica da CFLCL (21,67% e fator
Xe de 0,385%) para vigorarem a partir de 18 de junho de 2004, nos reajustes tarifários
anuais para os anos de 2005 a 2007, será acrescido à “Parcela B”, de cada ano, o valor
de R$15.569, valor esse referenciado à data base da revisão tarifária da CFLCL e será
atualizado pela variação do IGP-M.
A controlada CFLCL reconheceu no período de junho de 2004 a maio de 2007, receita
relativa à Parcela B de R$49.794 (R$45.074 em 2006), tendo sido contabilizado R$4.720
(R$13.228 em 2006) como receita no exercício de 2007, registrada na rubrica
“fornecimento de energia elétrica” e já repassou aos seus consumidores R$43.984
(R$26.601 em 2006), estando o saldo de R$5.810 (R$18.473 em 2006), acrescido de
R$1.622 (R$1.091 em 2006) de atualização monetária, registrado na rubrica de
“despesas pagas antecipadamente” no ativo circulante.
CENF
Conforme a Resolução nº 119, de 13 de junho de 2005, que homologou de forma
definitiva o resultado da primeira Revisão Tarifária Periódica da controlada CENF
(25,24%, com um Fator Xe de 0,7438%) para vigorarem a partir de 18 de junho de 2004,
nos reajustes tarifários anuais para os anos de 2005 a 2007, serão acrescidos a “Parcela
B”, de cada ano, o valor de R$994, valor esse referenciado à data base da revisão
tarifária da controlada CENF e será atualizado pela variação do IGP-M.
A controlada CENF já reconheceu no período de junho de 2004 a dezembro de 2007,
receita relativa a Parcela B de R$6.020 (R$5.755 em 2006), sendo R$265 (R$746 em
2006) como receita do exercício, registrada na rubrica “fornecimento de energia
elétrica”, tendo já repassado aos seus consumidores R$5.851 (R$4.741 em 2006). O
saldo remanescente de R$169, acrescido de R$301 de atualização monetária, encontrase registrado na rubrica de “despesas pagas antecipadamente” no ativo circulante.
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Recomposição tarifária extraordinária (RTE) – consolidado
Através das Resoluções nº 480, 481, 482 e 483 de agosto de 2002 e a Resolução nº 1 de
12 de janeiro de 2004 a ANEEL homologou os valores relativos à recomposição tarifária
extraordinária, energia livre e Parcela A das controladas concessionárias do serviço
público de distribuição de energia. Tais valores, e sua movimentação até 31 de
dezembro de 2007, estão demonstrados a seguir:

Resoluções nº
Valor homologado
Remunerações
acumuladas
Amortizações
acumuladas
Provisão para perdas
Saldos em 31/12/2006
Saldo das controladas
cujo investimento foi
“adquirido” em 2007
Remunerações
no
exercício
Amortizações
no
exercício
Provisão para perdas
Reversão de provisão
de saldos incorporados
Baixa de ativos
Saldos em 31/12/2007
Circulante
Não circulante

Perda de receita
480/02,481/02 e 1/04
93.112
57.605

CONSOLIDADO
Energia
livre
Parcela A (*)
1/04 e
482/02 e
45/04
1/04
59.974
6.713
36.886
8.533

Total

159.799
103.024

(122.714)

(77.543)

(12.949)

(213.206)

(6.653)
21.350
986

(2.917)
16.400
224

2.297
4.481

(9.570)
40.047
5.691

11.423

9.433

3.582

24.438

(19.560)

(9.770)

(5.112)

(34.442)

(4.181)
1.462

(2.115)
330

-

(6.296)
1.792

(8.539)
2.941
2.941
-

(13.136)
1.366
1.366
-

5.248
3.183
2.065

(21.674)
8.811
7.490
2.065

(*) Em 2006, inclui R$2.208 contabilizado no passivo circulante.
Em 20 de dezembro de 2005, a ANEEL, através do Ofício Circular nº 2.212, estabeleceu
os seguintes procedimentos para o cálculo da remuneração:
- Perda de Receita – para as concessionárias que obtiveram financiamentos junto ao
BNDES (Controladas Energipe,CELB e Saelpa) - taxa SELIC, acrescida de juros de 1%
a.a., aplicada sobre os 90% dos valores homologados pela ANEEL; e taxa SELIC aplicada
sobre os 10% não financiados;
- Energia Livre - para as Geradoras que obtiveram financiamentos junto ao BNDES,
procedimento idêntico ao aplicado para Perda de Receita e para as Geradoras que não
obtiveram financiamento taxa SELIC;
- “ Parcela A”- a remuneração deverá ser apropriada utilizando a taxa SELIC.
A Resolução ANEEL nº 1, de 12 de janeiro de 2004, estabeleceu os prazos máximos, a
partir de janeiro de 2002: CFLCL (25 meses); CENF (64 meses); Energipe (49 meses);
CELB (81 meses) e Saelpa (71 meses) para a vigência do reajuste tarifário
extraordinário – RTE nas tarifas de fornecimento de energia elétrica, para
recomposição de perda de receita e energia livre. Os prazos de cobrança da RTE (Perda
de receita e Energia Livre) para essas recomposições das controladas CFLCL Energipe
CENF, e Saelpa, terminaram em junho de 2004, janeiro de 2006, abril de 2007 e
novembro de 2007, respectivamente
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A situação das controladas referente a recuperação dos mencionados ativos é descrita a
seguir:
CELB - As projeções de faturamento da controlada CELB, indicam que o prazo máximo
estipulado pela ANEEL, será insuficiente para a realização da Recuperação Tarifária e
Energia Livre na sua plenitude. Diante disso, a Administração da CELB optou por
registrar uma provisão de perdas da RTE, da ordem de R$15.866 (R$9.570 em 2006), em
contrapartida de outras despesas com vendas – outras despesas operacionais. Da mesma
forma, foi constituído provisão da ordem de R$5.032 (R$2.917 em 2006) da rubrica de
fornecedores correspondente ao passivo regulatório de RTE (energia livre) não faturado
no prazo de recuperação em contrapartida de “outras receitas operacionais”.
Saelpa, CENF e Energipe – tais controladas terminaram o prazo de recuperação da
perda de receita (Saelpa e CENF) e da energia livre (Saelpa, CENF e Energipe), que
demonstrou ser insuficiente para a recuperação total desses ativos. Diante disso, as
controladas efetuaram a baixa dos ativos da perda de receita e energia livre nos
montantes de R$13.157, R$3.066 e R$5.452, respectivamente, tendo sido contabilizado
em despesas com vendas - outras despesas operacionais. Da mesma forma, foram
baixados da rubrica de fornecedores o montante de R$7.021, R$663 e R$5.452
correspondente ao saldo do passivo regulatório de RTE (Energia Livre) não faturado no
prazo de recuperação em contrapartida de “outras receitas operacionais”.
CFLCL – a controlada efetuou a liquidação da cobrança da RTE (Perda de receita e
Energia Livre) desde o exercício de 2004, dentro do prazo estipulado pela ANEEL.
9

Baixa renda - consolidado
A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, estabeleceu as diretrizes para enquadramento
na subclasse residencial baixa renda, da unidade consumidora com consumo mensal
inferior a 80 kWh, tendo o Decreto nº 4.336, de 15 de agosto de 2002, ampliado a
regulamentação de enquadramento para unidades consumidoras com consumo mensal
entre 80 e 220 kWh, desde que cumpridos certos requisitos.
Em decorrência da nova classificação, as controladas Energipe, CELB, Saelpa, CENF e
CFLCL, procederam ao levantamento das perdas de receita, tendo sido apurado no
exercício R$94.898 (R$75.838 em 2006), tendo a Eletrobrás já ressarcido as Companhias
a importância de R$57.395 (R$55.453 em 2006). Esta receita é custeada com recursos
financeiros oriundos da RGR – Reserva Global de Reversão e da CDE – Conta de
Desenvolvimento Energético. O saldo ainda não ressarcido está registrado no balanço
patrimonial na rubrica “outros créditos” no ativo circulante. A Administração das
controladas não espera apurar perdas na realização do saldo.

10

Títulos de créditos a receber – consolidado
Correspondem às contas de energia elétrica em atraso, renegociadas com os
consumidores através de Termos de Confissão de Dívida com atualização com base na
variação do IPCA. Em 31 de dezembro de 2007 e 2006, os saldos estão demonstrados
como se segue:
Consolidado
2007
2006
Circulante
Não circulante

68.009
75.121

60.968
76.302

Títulos de créditos a receber

143.130

137.270

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(22.310)

(33.144)
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Transações com partes relacionadas
A seguir, os saldos das operações efetuadas:
Controladora:
2007
Ativo
Passivo
3.108
-

Clientes, consumidores e concessionárias (1)
Mútuos (2):
.Saelpa
.Energipe
.Cia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina
.Cataguases Serviços Aéreos
.CENF
. Multipar S/A
.Catleo Constr.Ind.e Serviços Energia S/A
Subtotal
Adiantamento para futuro aumento de capital
(3):
. CELB
. Energipe
. CENFPAR
. Saelpa
Subtotal
Total

2006
Ativo
-

Passivo
-

-

-

-

49.032
43.937
3.227

163
-

-

1.519
407.020

-

-

462

-

-

163

462

408.539

96.196

29.394
29.394
32.665

-

3.642
21.886
12.870
38.398
446.937

96.196

(1) Refere-se a serviços administrativos prestados a suas controladas (vide nota
explicativa nº 6).
(2) Os mútuos originários são remunerados pela taxa média de captação junto a terceiros,
que no exercício foi em média de CDI + 0,52% aa. (CDI + 1,61% a.a em 2006).
(3) Os recursos destinados a futuro aumento de capital não são remunerados. O
adiantamento para futuro aumento de capital efetuado em 2007 a Saelpa foi
capitalizado em fevereiro de 2008.
Transações efetuadas:

Serviços contratados
Receitas (Despesas)
financeira

Cat-Leo
Cataguazes
Catleo Construções
Serv.
Comerciali Ind e Serv
Saelpa Energipe Aéreos
Celb
zadora Energia S/A

CENF

Total
2007

Total
2006

CFLCL

Energisa
Planej.

6.098

-

12.431

7.552

-

3.317

-

394

2.717

32.509

120

(2.403)

(26)

(4.313)

(6.358)

15

180

2

(47)

(19)

(12.969)

38

Os serviços contratados estão suportados por contratos que foram submetidos à
aprovação da ANEEL.
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Consolidado:
Ativo
consolidado
2006
SAELPA

423

Multipar S.A

407.020

CENF
ENERGIPE

1.519
18.131
427.093
Passivo
consolidado
2006
3.227
3.227

CFLCL

Transações com partes relacionadas consolidado:

Serviços contratados
Despesa de Aluguel
Receita financeira

Cia. Força
Usina
Cia. de
e Luz
Termelétrica Eletricidade
Cataguazes de Juiz de
de Nova
-Leopoldina Fora S/A
Friburgo
2.932
24
36.024
1.555
1.808

Total
2006
2.932
24
39.387

Os mútuos foram remunerados pela taxa média de captação junto a terceiros, que no
exercício foi em média de CDI + 1,61% aa.
Os preços praticados dos serviços contratados, referentes às áreas administrativas e
apoio, levam em conta a recuperação dos custos efetivamente incorridos, acrescidos de
um resultado líquido de impostos da ordem de 10%.
Os recursos destinados ao futuro aumento de capital não são remunerados.
12

Impostos a recuperar

.Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
.Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
.Imposto de Renda – IRPJ
.Contribuição Social Sobre o Lucro – CSSL
. Pis e Cofins
.Outros
Circulante
Não circulante

Controladora
2007
2006
716
2.524
696
67
145
7
1.624
2.531
1.624
2.531
-

Consolidado
2007
2006
47.018
30.344
3.689
4.449
10.923
20.160
1.716
4.084
45.172
30.280
7.029
196
115.547
89.513
64.757
54.781
50.790
34.732

No consolidado, o acréscimo de ICMS, PIS e Cofins a recuperar é devido, principalmente,
aos investimentos no ativo imobilizado em função do programa do Governo de
universalização de energia elétrica (“Luz para todos”).
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Despesas pagas antecipadamente- consolidado
Controladora
2007
2006

Efeitos regulatórios da parcela de Pis e Cofins (1)
.PIS (dezembro de 2002 a março de 2005)
.COFINS (fevereiro de 2004 a março de 2005)
Encargos financeiros
Conta de compensação de parcela A – CVA (2)
Proinfa (2)
Diferimento da reposição tarifária periódica (vide nota
explicativa nº 6)
Repasse tarifário de custos de anos anteriores (3)
Parcela compensatória
Outros

-

Circulante
Não circulante

5.363
-

Consolidado
2007
2006
1.056
4.865
15.564
4.099

4.367
10.588
21.267
3.498
1.748

27
27

5.363

31.793
7.751
65.128

31.554
6.664
1.970
6.471
88.127

27
-

1.129
4.234

65.128
-

53.479
34.648

(1)PIS/COFINS
Em conformidade com o Contrato de Concessão e o disposto no parágrafo 3º, do artigo
9º da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que assegura o direito à recomposição
tarifária pelo aumento da carga tributária, as controladas Energipe, CELB, Saelpa, CENF
e CFLCL procederam ao reconhecimento dos valores apurados em conseqüência da
mudança do critério de tributação para não cumulatividade, conforme Lei 10.637/02 do
PIS, de 30/12/2002, e Lei 10.833/03 da COFINS, de 29/12/2003.
A ANEEL homologou as diferenças sem cobertura tarifária do período de dezembro de
2002 até março de 2005, para o PIS e de fevereiro de 2004 até março de 2005, para a
COFINS. Os saldos existentes em 31 de dezembro de 2007, da ordem de R$5.921
(R$14.955 em 2006), serão recuperados pela Energipe até (março/2008), CELB até
(dezembro/2008), Saelpa até (julho/2008), CENF e CFLCL até (maio/2008).
A ANEEL, a partir de 01 de julho de 2005 (Energipe), 28 de agosto de 2005 (Saelpa) e 04
de fevereiro de 2006 (CELB) e 18 de junho de 2005 (CENF e CFLCL), excluiu as
contribuições de PIS/COFINS do cálculo da tarifa de energia elétrica. As controladas
passaram a partir da data mencionada, a adicionar às tarifas de energia elétrica, as
despesas efetivas incorridas com essas contribuições.
(2) Refere-se aos custos da Parcela A (CCC, CDE, Encargos de Serviços do Sistema,
Proinfa, Subsídio à atividade de irrigação e aqüicultura – consumidores especiais, etc.)
ainda não repassados para as tarifas de energia elétrica. Os respectivos valores serão
inclusos nas tarifas no próximo evento tarifário.
(3) As controladas Energipe, CELB, Saelpa, CENF e CFLCL, reconheceram no exercício,
parcela referente a CVA de repasse dos custos da CUSD e do Programa Luz para Todos,
contabilizados na rubrica de despesas operacionais respectivas.

14 Benefício fiscal – ágio incorporado - consolidado
Conforme comentado na Nota Explicativa no 1, as controladas CENF, CELB e Saelpa
possuem registrados ágio incorporado de suas controladoras, nos montantes de
R$40.328, R$76.297 e R$294.048, respectivamente, assim como provisão para
integridade do Patrimônio Líquido nos valores de R$26.617, R$50.355 e R$194.072,
respectivamente, constituída de acordo com a Instrução CVM 349/2001, para que suas
demonstrações financeiras reflitam apenas o benefício fiscal gerado pelo ágio
incorporado.
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A amortização dos ágios, líquida da reversão da provisão correspondente, que por
constituir-se no benefício fiscal incorporado, resulta em efeito nulo no resultado do
exercício e, conseqüentemente na base de cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios.
O benefício fiscal incorporado por essas controladas, para fins de divulgação estão
classificados no ativo circulante e não circulante, com base na expectativa de sua
realização.
2007
Ágio incorporado
Provisão constituída
Benefício fiscal
Amortização acumulada
Reversão da provisão acumulada
Crédito fiscal
Benefício fiscal líquido
Circulante
Não circulante

Ágio incorporado
Provisão constituída
Benefício fiscal

CENF
40.328
(26.617)
13.711

CELB
76.297
(50.355)
25.942

Saelpa
294.048
(194.072)
99.976

Total
410.673
(271.044)
139.629

(7.783)
5.137
(2.646)
11.065
1.234
9.831

(5.722)
3.776
(1.946)
23.996
1.141
22.855

(17.349)
11.451
(5.898)
94.078
4.499
89.579

(30.854)
20.364
(10.490)
129.139
6.874
122.265

CELB
76.297
(50.355)
25.942

2006
Saelpa
294.048
(194.072)
99.976

Total
370.345
(244.427)
125.918

(440)
291
(149)
25.793
1.801
23.992

(1.335)
881
(454)
99.522
5.448
94.074

(1.775)
1.172
(603)
125.315
7.249
118.066

Amortização acumulada
Reversão da provisão acumulada
Crédito fiscal
Benefício fiscal líquido
Circulante
Não circulante

Os ágios e as provisões, estão sendo amortizados pelo prazo remanescente de
exploração da concessão CELB (24 anos), Saelpa (25 anos) e CENF (8 anos) e segundo a
projeção anual de rentabilidade futura, conforme determina as Resoluções
Autorizativas ANEEL nº 759 de 12 de dezembro de 2006 (Saelpa e CELB) e nº 771 de 19
de dezembro de 2006 (CENF).
Período de amortização
2008 e 2009
2010 e 2011
2012 e 2013
2014 e 2015
2016 e 2017
2018 e 2019
2020 em diante
Total

CENF
2.482
2.687
2.893
3.003
11.065
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CELB
2.333
2.387
2.231
1.842
1.894
1.972
11.337
23.996

Saelpa
9.398
10.098
9.398
8.298
7.998
7.698
41.190
94.078

Total
14.213
15.172
14.522
13.143
9.892
9.670
52.527
129.139

15

Créditos tributários e despesa de imposto de renda e contribuição social - consolidado
Créditos tributários são oriundos de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição
social, assim como diferenças temporárias, registrados segundo as normas da Instrução
CVM nº 371/2002. Em atendimento às disposições contidas na Instrução CVM nº 371/02,
a seguir está apresentado a estimativa consolidada para a realizações dos créditos
fiscais das controladas, com base nos orçamentos aprovados pelos seus respectivos
Conselhos de Administração.
Período
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

Realizações de Créditos
fiscais - consolidado
20.500
11.296
5.420
5.790
23.582
23.940
24.113
24.375
24.504
21.604
185.124

Circulante
Não circulante

20.500
164.624

Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do
exercício, bem como a compensação dos créditos tributários registrados, são
demonstrados como segue:
Controladora
2007
2006
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
359.421
Alíquota fiscal combinada
34%
Despesa de imposto de renda e da contribuição social calculados (122.203
às alíquotas fiscais combinadas
)
Ajustes:
Itens permanentes:
Itens permanentes - equivalência patrimonial
89.071
Reversão da provisão para integridade do Pat. Líquido
Redução do imposto de renda e adicionais (*)
Prejuízos fiscais não registrados
(3.220)
Outros
(406)
Despesas de imposto de renda e contribuição social
(36.758)
Crédito tributário reconhecido no balanço
Prejuízos fiscais
Base negativa de contribuição social
Diferenças temporárias
Total
Circulante
Não circulante
-

Consolidado
2007
2006

79.511
34%

456.518
34%

178.345
34%

(27.034)

(155.216)

(60.637)

30.404
(2.808)
(562)
-

7.031
6.525
30.873
(3.220)
10.876
(103.131)

236
398
25.245
(2.808)
1.148
(36.418)

-

60.549
20.528
104.047
185.124
20.500
164.624

35.251
10.382
75.801
121.434
31.135
90.299

-

(*) As controladas Energipe, Saelpa e CELB formalizaram pleito junto a ADENE – Agência
de Desenvolvimento do Nordeste (antiga Sudene) e obtiveram a redução do imposto de
renda e adicionais a partir do exercício de 2003 (CELB e Saelpa) e em 2004 (Energipe),
através dos Laudos Constitutivos da ADENE de números 112 e 113/2004 Saelpa,
094/2004 CELB e 0106/2005 Energipe. O referido benefício fiscal consiste de redução
de até 75% do Imposto de Renda calculado sobre o lucro de exploração.
Os valores de redução do imposto de renda e adicionais auferidos pelas controladas,
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, montam em R$12.453
(R$7.348 em 2006) na Energipe, R$15.903 (R$15.513 em 2006) na Saelpa e R$2.517
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(R$2.384 em 2006) na CELB, tendo sido contabilizados como Reservas de Capital no
Patrimônio Líquido das controladas. O acréscimo patrimonial das controladas foi
contabilizado pela controladora como equivalência patrimonial no resultado do
exercício.
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Investimento
Controladora
2007
2006
993.802
510.603

Participação em controladas
Ágio na aquisição de investimentos/ Ágio
reflexo de investimento incorporado
Deságio na aquisição de investimentos
Subtotal

Consolidado
2007
2006
13.566

288.089
(294.794)
987.097

252.075
(95)
762.583

-

13.566

10.269

121

11.052

230

997.366

762.704

11.052

13.796

Outros

Participação em controladas, deságio/ágio na aquisição de investimentos:
Controladora
2007

Controladas
CFLCL

Informações sobre o investimento da
Informações sobre as controladas
controladora
Capital Nº ações/cotas
Resultado Patrimônio Equivalência
Ágio (deságio)
social
detidas
%
do exercício Líquido
patrimonial Investimentos
(5)
44.171

450.713.398

100

38.872

60.484

27.678

60.484

-

Energipe

298.615

195

99,93

43.757

367.384

56.146

367.122

37.610

Saelpa

182.420

215.316

610

84,21

87.852

454.057

88.759

398.030

CELB

42.371

280

98,14

10.896

74.054

8.903

73.159

46.579

CENF

30.000

10

80,87

7.715

51.509

3.132

44.281

21.480

CAT-LEO CISE

41.444

39.947

100

17.351

43.850

18.028

43.850

-

Termosergipe

1.000

1.000

100

55

685

56

685

(95)

120

119

99,92

(110)

43

(69)

43

-

1.000

1.000

99,99

836

1.965

837

1.965

(136)

Cataguazes Serv. Aéreos
Energisa Planejamento
CAT-LEO
Comercializadora

1

1

100

39.578

276

39.575

276

-

16.016

-

96,05

(41)

11.667

(41)

3.907

-

Zona da Mata (2)

-

-

-

-

-

4.912

-

-

UTEJF (3)
Deságio de investimentos
(4)

-

-

-

-

-

14.057

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(294.563)

261.973

993.802

(6.705)

Teleserv (1)

Total
Controladora
2006

Controladas (diretas e
indiretas)
CENPAR S.A
Energipe
Termosergipe
Saelpa
CELB
Total

Capital
social
100
114.328
1.000
181.401
35.920

Informações sobre o investimento da
Informações sobre as controladas
controladora
Nº
Resultado Patrimônio Equivalência
Ágio
ações/cotas
detidas
%
do exercício Líquido
patrimonial Investimentos (deságio)
99
100
695
695
695
695
111
99,86
77.603
181.355
84.878
181.101
39.478
710
71,00
(369)
630
(262)
447
(95)
477.449
65,30
70.213
371.837
3.163
255.872
162.641
270
98,05
12.262
73.405
949
72.488
49.956
89.423
510.603
251.980

357

(1) A Companhia constituiu provisão referente ao investimento em sua controlada
Teleserv S.A no montante de R$7.300, registrado na rubrica investimento e em outras
contas a pagar no passivo não circulante no consolidado.
(2) Conforme comentado na Nota Explicativa no 24, a Energisa firmou em 11 de julho de
2007 com a Brascan Energética S/A, contratos de venda de 100% das ações da Zona da
Mata Geração S/A (45 MW de PCHs em operação) e 100% das ações de Barra do Braúna
Energética S/A (39 MW em projetos em construção), entre outros ativos. As transações
foram efetivadas em agosto, outubro e novembro/2007, respectivamente, mediante a
aprovação da ANEEL.
(3) Conforme comentado na Nota Explicativa no 24 a Companhia firmou em 4 de outubro
de 2007 com a Petrobras contrato de venda de 100% das ações da Usina Termelétrica Juiz
de Fora S/A e com a Petrobras Comercializadora de Energia Ltda. . A transação foi
efetivada em dezembro de 2007, mediante a aprovação da ANEEL.
(4) Deságio na aquisição da Energia do Brasil Participações Ltda empresa incorporada em
31 de dezembro de 2006.
O patrimônio da Energia do Brasil era basicamente constituído das seguintes
participações societárias de empresas controladas pela CFLCL: 45,6% do capital total da
Energisa S/A; 17,86% do capital total da Saelpa e 50% do capital total da UTEJF.
A aquisição da Energia do Brasil Participações Ltda. foi suportada por avaliação
independente “fairness opinion” realizada por instituição financeira de primeira linha, a
qual indica a existência de projeções de resultados positivos que não justificam o deságio
do valor contábil da empresa.
Ressalta-se também, que os ativos e passivos contabilizados não apresentam distorções
significativas em relação aos seus valores justos.
As normas contábeis internacionais do IASB – International Accounting Standard Board,
estabelecem que o deságio pago na aquisição do investimento deve ser atribuído a
diferença entre o valor contábil dos ativos e passivos e o valor justo de mercado. Ainda
havendo saldo de deságio após a referida alocação, a norma internacional trata o deságio
como ganho na aquisição, sendo o registro deste feito no resultado do período.
Pelas normas contábeis nacionais, esse deságio deve ficar retificando o valor do
investimento registrado pelo método de equivalência patrimonial.
Em janeiro de 2008, em resposta à consulta formulada em julho de 2006pela Companhia
quanto à possibilidade de registrar o deságio auferido valendo-se das normas
internacionais, a CVM não acatou o pleito da Administração tendo em vista que à época
em que foi realizado o negócio não havia norma contábil brasileira que respaldasse a
realização do deságio auferido na operação. Dessa forma, esse deságio, na presente
demonstração financeira, está registrado no investimento retificando os demais ágios em
empresas controladas. Nas demonstrações financeiras consolidadas, o mesmo é
apresentado no passivo não circulante na rubrica de resultado de exercício futuro.
A Lei 11638/07, que altera a Lei 6404/76, no parágrafo 5 do artigo 177, determina que
caberá à CVM expedir normas em consonância com os padrões internacionais de
contabilidade.
A Administração aguarda divulgação dessas normas de forma a refletir em suas próximas
demonstrações financeiras o tratamento contábil adequado a esse novo conceito
contábil.
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(5) Os ágios reconhecidos pela Energisa nas aquisições das controladas estão
fundamentados nos na rentabilidade futura das empresas, e sendo amortizados pelo
prazo de concessão, de acordo com curvas de lucratividade projetadas para essas
controladas. Em 31 de dezembro de 2007, a previsão de amortização de tais ágios é
como segue:
Período de amortização
2008 e 2009
2010 e 2011
2012 e 2013
2014 e 2015
2016 e 2017
2018 e 2019
2020 em diante
Total

Controladora
30.561
32.450
31.527
29.012
22.898
22.674
118.967
288.089

A movimentação do ágio (deságio) está apresentada a seguir:

Saldo inicial
. deságio na aquisição/incorporação
. amortização no exercício
. Ágio reflexo
Saldo final

Controladora
2007
2006
251.980
40.774
(294.794)
(95)
(20.526)
(2.247)
56.635
213.548
(6.705)
251.980

Nas demonstrações financeiras consolidadas, o ágio está apresentado na linha do
intangível (vide Nota Explicativa 18 item “1”) e o saldo do deságio no montante de
R$294.794 (R$95 em 2006) está contabilizado como resultado de exercícios futuros.
Movimentação dos investimentos:

Controladas

Alienação ou
/dividendos
Saldo inicial - Subscrição/reduçã propostos pelas Equivalência
2006
o de capital
controladas
patrimonial

CFLCL

-

Saldo final 2007

123.797

(90.991)

27.678

60.484

Energipe

181.101

171.415

(41.540)

56.146

367.122

Saelpa

255.872

71.532

(18.133)

88.759

398.030

CELB

72.488

2.010

(10.242)

8.903

73.159

CENF

-

47.077

(5.928)

3.132

44.281

CAT-LEO CISE

-

43.516

(17.694)

18.028

43.850

UTEJF (*)

-

83.022

(97.079)

14.057

-

(3.628)

7.576

-

(41)

3.907
685

Teleserv
Termosergipe

447

182

-

56

Cataguazes Serv. Aéreos

-

112

-

(69)

43

Energisa Planejamento

-

1.128

-

837

1.965

CAT-LEO Comercializadora

-

-

(39.299)

39.575

276

Zona da Mata (*)

-

16.515

(21.427)

4.912

-

Barra do Braúna (*)
Cenfpar
Total

-

5.598

(5.598)

-

-

695

(695)

-

-

-

506.975

572.785

(*) Investimentos alienados.
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(347.931)

261.973

993.802
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Imobilizado
Controladora
2007
Em serviço:
Produção Geração hidráulica
Sistema de transmissão de conexão
Distribuição Linhas, redes e subestações
Comercialização
Administração
Depreciação acumulada:
Produção Geração hidráulica
Sistema de transmissão de conexão
Distribuição Linhas, redes e subestações
Comercialização
Administração
Em curso:
Produção Geração hidráulica
Distribuição Linhas, redes e subestações
Comercialização
Administração
Subtotal
Obrigações vinculadas à concessão:
Contribuições de consumidores
Participação da União – recursos CDE
Participação do Governo do Estado
Reserva para reversão
Obrigações vinculadas à concessão
Total

Consolidado
2007

2006

-

6.438
789

-

17.662
17.662

1.612.381
11.744
97.532
1.728.884

972.122
9.569
60.696
1.042.387

-

(12.619)
(187)

-

(10.232)
(10.232)

(555.774)
(5.525)
(49.034)
(623.139)

(332.413)
(3.997)
(27.763)
(364.173)

-

754

-

344
344
7.774

118.189
664
119.607
1.225.352

114.065
105
607
114.777
792.991

-

(211.625)
(187.709)
(48.104)
(1.722)
(449.160)

(92.884)
(111.885)
(25.166)
(313)
(230.248)

7.774

776.192

562.743

Os bens e instalações utilizados na transmissão, distribuição, inclusive comercialização
são vinculados a esses serviços, não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados
em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do Órgão Regulador. A
Resolução ANEEL n.º 20/99, regulamenta a desvinculação de bens das concessões do
Serviço Público de Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para desvinculação
de bens inservíveis à concessão, quando destinados à alienação, determinando, ainda,
que o produto da alienação seja depositado em conta bancária vinculada até a
definitiva aplicação na concessão.
As contribuições do consumidor, representam a participação de terceiros em obras para
fornecimento de energia elétrica em áreas não incluídas nos projetos de expansão das
concessionárias de energia elétrica.
As subvenções da União – recursos CDE, são provenientes da Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE e estão destinados ao Programa Luz para Todos.
A reserva para reversão, constituída até 31 de dezembro de 1971, representa o
montante de recursos provenientes do fundo de reversão, os quais foram aplicados em
projetos de expansão da controlada Energipe, incidindo, juros de 5% a.a. pagos
mensalmente.
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Alteração nas taxas de depreciação:
A Resolução ANEEL nº 234,de 31 de outubro de 2006, estabelece os conceitos gerais, as
metodologias e os procedimentos iniciais para realização do segundo ciclo de revisão
tarifária periódica, que nas controladas Energipe, CELB, Saelpa, CENF e CFLCL
ocorrerão em abril/2008, fevereiro/2009 e agosto/2009 e junho/2008, respectivamente
e altera o tratamento das obrigações especiais, que passarão a ser amortizadas pela
taxa média de depreciação dos ativos. A administração está avaliando os possíveis
impactos nas demonstrações futuras.
A Resolução Normativa ANEEL nº 240, de 5 de dezembro de 2006, determinou a
equalização das taxas anuais de depreciação para ativos de uso e características
semelhantes dos serviços de distribuição e transmissão, com vigência a partir de 1.º de
janeiro de 2007.
As principais taxas médias anuais de depreciação por macro-atividade, são as seguintes:
Percentuais
2007 e 2006
4,5
5,1
5,8

Distribuição
Comercialização
Administração e outros

Durante o exercício de 2007 e 2006 as controladas efetuaram a transferência de
encargos financeiros para o Imobilizado em curso, conforme abaixo:

Encargos financeiros contabilizados no resultado
( - ) transferência para o imobilizado em curso
Efeito líquido no resultado

Consolidado
2007
212.463
(2.891)
209.572

2006
166.946
(3.531)
163.415

Programa Nacional de Universalização e Luz para Todos (não auditado)
A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, através da Resolução nº 223 de 29 de
abril de 2003, alterada pela Resolução nº 52 de 25 de março de 2004, estabeleceu as
condições gerais para elaboração dos Planos de Universalização de Energia Elétrica
visando ao atendimento de novas ligações para o fornecimento de energia elétrica a
unidades consumidoras ainda não atendidas. Tal atendimento foi regulamentado pelos
artigos 14 e 15 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que fixou as responsabilidades
das concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia
elétrica. A Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003 alterou, então, a prioridade de
atendimento aos municípios estabelecendo prioridade para atendimento aos municípios
menores índices de desenvolvimento humano (IDH) e de eletrificação, tendo limitado a
responsabilidade das concessionárias, nesses atendimentos, a apenas novas unidades,
ligadas em baixa tensão (inferior a 2,3 kV), com carga instalada de até 50 kW.
A controlada ENERGIPE que atende a 63 Municípios do Estado de SERGIPE, o que
corresponde a 90% do mercado de energia do Estado, SAELPA e CELB, que atendem a
todo o Estado da Paraíba, CFLCL que atua em 67 municípios do Estado de Minas e
Gerais e 1 no Estado do Rio de Janeiro e a CENF no município de Nova Friburgo no Rio
de Janeiro, submeteram, em setembro de 2003, à ANEEL, os respectivos Planos de
Universalização de Energia Elétrica que foram implementados no período compreendido
entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2004. Os planos para atendimento ao período
compreendido entre 2005 e 2008 foram apresentados em 15 de setembro de 2004 e
aqueles relativos ao atendimento às unidades previstas para períodos subseqüentes
foram apresentados em 31 de março de 2005.
A ANEEL, através da Superintendência de Regulação da Comercialização da
Eletricidade, publicou, em 25 de junho de 2004, a Nota Técnica 043/2004 aprovando o
Plano de Universalização da CELB e, em 5 de agosto de 2004, as Notas Técnicas
099/2004 e 101/2004 aprovando os Planos da ENERGIPE e SAELPA, respectivamente.
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Paralelamente, através do Decreto Presidencial nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, o
Governo Federal instituiu, sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia – MME a
ser operacionalizado com a participação das Centrais Elétricas Brasileiras S/A –
ELETROBRÁS e das empresas que compõem o sistema ELETROBRÁS, o Programa “LUZ
PARA TODOS” - PLT, destinado a propiciar, até o ano 2008, o atendimento com energia
elétrica à toda a parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não tem
acesso a esse serviço. De acordo com art. 2º do citado Decreto, os recursos necessários
para o custeio do Programa serão oriundos da Conta de Desenvolvimento Energético CDE, instituída como subvenção econômica pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
da Reserva Global de Reversão RGR, instituída pela Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, de agentes do setor elétrico, da participação dos Estados, Municípios e outros
destinados ao Programa. A Portaria Ministerial n° 38, emitida em 9 de março de 2004,
publicou o Manual de Operacionalização do PLT, que já passou por quatro revisões
tendo sido a última publicada em 17/11/06 em anexo à Portaria n° 287, o qual
estabelece os critérios técnicos, financeiros, procedimentos e prioridades que serão
aplicados no referido Programa.
Foi necessário, então, compatibilizar os Planos, de forma a atender a todas as unidades
existentes no meio urbano e rural, tendo em vista existirem, nos citados documentos
legais, diferenças de critérios para priorização das unidades a serem atendidas, cuja
normatização se deu com a publicação da Resolução Normativa nº 175, de 28 de
novembro de 2005.
As distribuidoras CFLCL, CENF, Energipe, CELB e Saelpa, assinaram Termos de
Compromissos com o Ministério de Minas e Energia - MME e com os respectivos Governos
Estaduais, com a interveniência da ANEEL e da Eletrobrás, para o estabelecimento das
premissas relativas à implantação do Programa “LUZ PARA TODOS” e dos Planos de
Universalização, no que tange à origem dos Recursos Financeiros e metas, cujos
percentuais de participação, anos de conclusão dos planos, valores a serem investidos e
quantidade de consumidores a serem atendidos encontram-se abaixo:

Programa Luz para Todos:
Governo Estadual
Governo Federal-CDE
Distribuidora – RGR
Distribuidora – próprios

CFLCL
%
9,8
41,2
34
15

CENF
%
33
10
42
15

Consolidado
Energipe (*)
CELB
%
%
30 e 10
20
50 e 70
55
5
10
15
15

Saelpa

Total

%
20
55
10
15

-

Recursos investidos – (R$ mil)
Recursos recebidos da
Eletrobrás/Estado – (R$ mil)
Ligações executadas

45.935

3.330

152.223

6.665

126.541

334.694

53.079
10.876

848
497

126.062
28.363

4.581
1.751

111.915
30.585

296.485
72.072

Ano de Conclusão
R$ milhões a investir
Consumidores a atender

2008
99,2
13.149

2006
-

2008
128,2
21.747

2008
2,0
300

2008
105,5
13.515

334,9
48.711

Universalização:
Ano de conclusão
R$ milhões investidos
R$ milhões a investir
Consumidores atendidos
Consumidores a atender

2008
8,4
3,2
10.434
9.209

2008
1,7
0,9
6.203
2.380

2008
4,52
1,38
14.500
2.028

2008
0,2
0,9
337
875

2008
17,1
6,4
20.029
9.656

31,92
12,78
51.503
24.148

61,9

0,7

59,0

0,9

57,0

179,5

Recursos a serem recebidos da
Eletrobrás e Governo Estaduais
(R$ milhões)

(*) Inclui 1º Termo de compromisso (1ª e 2ª tranche) e 2º Termo de compromisso (3ª
tranche).
Pelos números apresentados, verifica-se que as empresas terão seus mercados
sensivelmente aumentados com a ligação dos consumidores contemplados pelos
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respectivos Planos de Universalização e do Programa Luz para Todos, ressaltando-se
que, além desses, estarão sendo conectados aos sistemas das distribuidoras aqueles
oriundos do crescimento vegetativo, já que os aqui indicados compõem apenas o déficit
atual.
Os administradores das empresas têm plena ciência do desafio que será a implantação
desses Programas, nos quais serão aplicados recursos que mais que dobram os
investimentos das empresas, considerando os que estarão sendo investidos na
ampliação do sistema para atender ao crescimento vegetativo, no acréscimo da
capacidade instalada e na manutenção das instalações existentes. Entretanto, sabem,
também, que tais investimentos contribuirão, em muito, para minimizar diferenças
regionais, além de ampliar o mercado consumidor, evitando o êxodo rural para as
grandes cidades, como também impactando, com reflexos diretos, as potencialidades
de crescimento dos Estados de Sergipe e da Paraíba na Zona Leste da Zona da Mata
Mineira e na região do município de Nova Friburgo no Estado do Rio de Janeiro.
O contrato referente a 2ª Tranche, da controlada CFLCL, ainda não foi assinado pelo
Governo do Estado que requer recursos dos agentes da ordem de R$84,3 milhões
(R$74,6 milhões da Eletrobrás e R$9,7 milhões do Estado) dos quais R$22,4 milhões
foram repassado pela Eletrobrás à CFLCL em dezembro de 2007.
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Intangível - consolidado
Consolidado
2007
2006
Ágio reconhecido pelas controladas (1)
Ágio reconhecido pela controladora (2)
Amortização acumulada
Subtotal

538.012
258.019
(119.765)
676.266

538.012
251.981
(103.939)
686.054

Distribuição
Estudos de Projetos (3)
Faixas de Servidões
Custo de aquisição de softwares
Amortização acumulada dos softwares
Subtotal

9.092
2.311
38.674
(15.852)
34.225

1.352
23.392
(8.433)
16.311

Total

710.491

702.365

A movimentação do ágio está apresentada a seguir:

Saldo inicial
. ágio na aquisição/incorporação
. amortização no exercício
. provisão para integridade do patrimônio líquido
. Benefício fiscal
. Ágio reflexo
Saldo final

Consolidado
2007
2006
695.196
866.928
30.560
8.946
(45.237)
(24.393)
(26.617)
(244.427)
(3.824)
(125.315)
26.188
213.457
676.266
695.196

(1) Ágio reconhecido pelas controladas – vide Nota Explicativa 16 item (5).
(2) Ágio reconhecido pela controladora:
As controladas Energipe, Saelpa, CELB e CENF reconheceram ágios nas aquisições de
participações societárias, que estão sendo amortizados pelo prazo de concessão de
acordo com curvas de lucratividade projetadas para essas controladas. Em 31 de
dezembro de 2007, a previsão de amortização de tais ágios é como segue:
Período de amortização

Consolidado
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2008 e 2009
2010 e 2011
2012 e 2013
2014 e 2015
2016 e 2017
2018 e 2019
2020 em diante
Total

61.113
64.138
65.735
65.089
60.849
62.494
296.848
676.266

(3) Estudos de Projetos - Referente a projetos de construção de usinas hidrelétricas e
pequenas centrais hidrelétricas. Alguns desses projetos dependem de licença
ambiental. A Administração espera cumprir todas as pendências e iniciar nos próximos
exercícios a construção dos investimentos em geração.
Os softwares estão sendo amortizados a razão de 20% ao ano.
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Diferido

Despesas pré-operacionais
Amortização acumulada
Total

20

Controladora
2007
167
(16)
151

Consolidado
2007
2006
3.443
343
(2.595)
(56)
848
287

Fornecedores
Controladora
2007
CIRCULANTE
Suprimento:
Chesf
Furnas
Ampla
CCEE
Contratos Bilaterais
Energia Livre
Uso de rede básica
Conexão à rede
Uso do sistema de distribuição (CUSD)
Materiais e serviços
NÃO CIRCULANTE
Suprimento:
Parcela Compensatória
Outros

495
495

5.281
136
2.437
3.935
60.669
10.563
6.207
311
4.880
31.888
126.307

4.823
44.269
36.615
5.524
455
835
14.979
107.500

-

2.112
2.112
128.419

1.970
1.347
3.317
110.817

495

TOTAL
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Consolidado
2007
2006
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Empréstimos, financiamentos e encargos de dívidas
Principal

ENERGISA

Empresa Operação
Moeda Nacional:
Notas Promissárias ("Commercial Paper")
CCB - Itaú BBA (Grantia BID)
Banco Itaú BBA (Res 2770)
Financiamento compra de ações da CENF

Encargos
da dívida

Circulante

Total

Não
Circulante

2007

2006

Ref.

36
18
14
-

754
128
2.007
378

150.000
307.500
6.411

150.790
307.646
2.021
6.789

7.165

Total moeda nacional:

68

3.267

463.911

467.246

7.165

Total Controladora

68

3.267

463.911

467.246

7.165

FIDC Sistema Cataguazes-Leopoldina (*)

-

19.212

-

19.212

45.296

(1)

FIDC Energisa (*)
Eletrobrás - Luz para Todos - 1ª tranche
Eletrobrás - Luz para Todos - 2ª tranche
Eletrobrás - Luz para Todos - 3ª tranche

22
2

285
165
299
-

40.000
1.282
4.192
3.204

40.307
1.447
4.491
3.206

1.801
4.491
-

(1)

-

282

1.010

1.292

1.574

168

494

23.234

23.896

23.951

(1)

5

-

6.044

6.049

-

(1)

ENERGIPE

Moeda Nacional:

Eletrobrás - Luz no Campo
Banco do Nordeste – Financ. Investimentos
2005-2006 (FNE) (*)
Banco do Nordeste – Financ. Investimentos
2007-2008 (FNE) (*)
Banco do Nordeste – Financ. Investimentos
2007-2008 (FAT) (*)
Banco HSBC - repasse FINAME
Banco Credit Suisse (*)
Outras dívidas liquidadas
Total moeda nacional:

1

2

4.423

4.426

-

1

54

140

195

215

28

8.024

7.145

15.197

20.832

-

-

-

-

94.483

227

28.817

90.674

119.718

192.643

11.031

-

205.517

216.548

364.145

97

-

26.570

26.667

32.187

Moeda estrangeira:
NOTES UNITS
Banco Credit Suisse

SAELPA

Banco Votorantim

(1)

969

-

74.395

75.364

-

Total moeda estrangeira:
Em derivativos:
Resultado do Swap das operações em moeda
estrangeira (*)

12.097

-

306.482

318.579

396.332

-

60.908

-

60.908

2.416

Total ENERGIPE
Moeda Nacional:

12.324

89.725

397.156

499.205

591.391

FIDC Sistema Cataguazes-Leopoldina (*)

-

20.690

-

20.690

48.781

(1)

FIDC Energisa (*)
Eletrobrás - Luz para Todos - 1ª tranche
Eletrobrás - Luz para Todos - 2ª tranche
Eletrobrás - Luz para Todos - 3ª tranche

11
-

143
439
463
-

20.000
3.474
6.479
3.486

20.154
3.913
6.942
3.486

4.354
3.857
-

(1)

Eletrobrás - Eletrificação Rural

1

16

78

95

110

Eletrobrás - Eletrificação Rural

1

11

66

78

88

Eletrobrás - Eletrificação Rural

-

8

49

57

66

Eletrobrás - Luz no Campo

-

259

800

1.059

1.299

Eletrobrás
Banco do Nordeste – Financ. Investimentos
2005-2006 (FNE) (*)
Banco do Nordeste – Financ. Investimentos
2007-2008 (FNE) (*)
Banco do Nordeste – Financ. Investimentos
2007-2008 (FAT) (*)
Banco HSBC - repasse FINAME
Banco HSBC

-

15

-

15

77

12

5.850

34.610

40.472

41.358

(1)

22

-

24.187

24.209

-

(1)

2
1
7

4
48
6.003

7.333
124
6.265

7.339
173
12.275

196
15.254

BNDES - Ativo Regulatório

1

2.049

-

2.050

1.798

BNDES - Ativo Regulatório

-

547

-

547

2.043

BNDES - Ativo Regulatório

1

2.986

-

2.987

11.224
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Moinho Dias Branco Ind. e Com. Ltda.

-

-

5

5

Outras dívidas liquidadas em 2007

707
50.506

Total moeda nacional

59

39.536

106.951

146.546

181.718

NOTES UNITS

5.939

-

110.664

116.603

196.078

Total moeda estrangeira

5.939

-

110.664

116.603

196.078

Em derivativos:
Resultado do Swap das operações em moeda
estrangeira (*)
Total SAELPA

-

32.746

-

32.746

1.300

5.998

72.282

217.615

295.895

379.096

-

14.779

-

14.779

-

(1)

27

357

50.000
50.384
10.561
11.809
87
97

-

(1)

Moeda estrangeira:
(1)

Moeda Nacional:
FIDC Sistema Cataguazes-Leopoldina (*)
FIDC II Energisa (*)
Eletrobrás - Luz para Todos - 1ª tranche
Eletrobrás - Luz para Todos - 1ª tranche (RJ)

-

Eletrobrás - Luz para Todos - 2ª tranche

-

10 119
5.388

10 140
5.409

-

109

915

75.000

76.024

-

Total moeda nacional

178

17.309

151.155

168.642

-

Moeda estrangeira:
Banco Natexis
Short Term Notes

881
934

17.713
28.341

-

18.594
29.275

-

Total moeda estrangeira
Em derivativos:
Resultado do Swap das operações em moeda
estrangeira

1.815

46.054

-

47.869

-

-

11.432

-

11.432

-

Total CFLCL
Moeda nacional:
FIDC Sistema Cataguazes-Leopoldina (*)
FIDC Energisa (*)

1.993

74.795

151.155

227.943

-

11

2.965
143

20.000

2.965
20.154

-

670

-

CFLCL

CCB Banco Bradesco

CENF

-

21
21

Banco HSBC - repasse BNDES

CELB

1.248
10

Outras dívidas liquidadas em 2007

Eletrobrás - Luz para Todos - 1ª tranche
Banco Pine - repasse BNDES
Outras dívidas liquidadas
Total moeda nacional
Total CENF
Moeda nacional:
FIDC Sistema Cataguazes-Leopoldina (*)
FIDC Energisa (*)
Eletrobrás - Luz para Todos - 1ª tranche
Eletrobrás - Luz no Campo
Banco do Nordeste – Financ. Investimentos
2005-2006 (FNE) (*)
Banco do Nordeste – Financ. Investimentos
2007-2008 (FNE) (*)
BNDES - Ativo Regulatório
BNDES - Ativo Regulatório
BNDES - Ativo Regulatório
Outras dívidas liquidadas
Total moeda nacional
Total CELB
Total Consolidado

-

-

76

594

11
22
22

3.184
3.184

840
21.434
21.434

11

4.434
142

20.000

851
24.640
24.640

-

6

22

28

10.453
461
33

1

2.216

2.031

4.248

6.713

(1)

0
1
13
13
20.418

292
2.396
9.557
9.557
252.810

2.541
73
596
2.434
28.265
28.265
1.279.536

2.541
365
2.993
2.434
37.835
37.835
1.552.764

617
5.068
2.135
1.082
26.562
26.562
1.004.215

(1)

-

71

568

4.434
20.153

(1)
(1)

639

(*) Para garantia do pagamento das parcelas de curto prazo, as controladas mantém aplicações financeiras no
montante R$60.194 (R$25.302 em 2006), registrados na rubrica, “recursos vinculados” no ativo circulante
consolidado.
(1) Os contratos firmados com o Banco do Nordeste, FIDC, Notes Units, Itaú BBA (CCB), Bradesco (CCB) possuem
cláusulas restritivas que em geral, requerem a manutenção de certos índices financeiros em determinados níveis. O
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(1)
(1)

descumprimento desses níveis pode implicar em vencimento antecipado das dívidas. Em 31 de dezembro de 2007 as
exigências contratuais foram cumpridas.

Condições contratuais dos empréstimos em 31 de dezembro de 2007:
Características da Operação
Empresa

Operação

SAELPA

ENERGIPE

ENERGISA

Vencimento

Periodicidade
Amortização

Garantias Reais

Prazo
Médio
meses

Custo da Dívida
Indexador Tx de Juros aa

Notas Promissárias ("Commercial
Paper")

out-2014

semestral, após
out.2012

CCB - Itaú BBA (Garantia BID)

abr-2017

mensal, após
mai.2010

Banco Itaú BBA (Res 2770)
Financiamento Compra de Ações
da CENF
FIDC Sistema CataguazesLeopoldina

jan-2008
set-2016
jul-2008

mensal

FIDC Energisa

nov-2012

NOTES UNITS

jul-2013

mensal, após
dez.2009
final

Resultado do Swap NOTES UNITS

jul-2013

semestral

3

set-2016

mensal

53

RGR

+

5,0%

65

RGR

+

5,0%

82

RGR

+

5,0%

28

RGR

+

5,0%

Ref.

64

CDI

+

0,5%

70

CDI

+

1,4%

final

1

CDI

+

1,4%

final

60

Sem correção

Recebíveis

4

109% do CDI

Recebíveis

41

CDI

+

0,8%

2

64

Dólar

+

10,5%

1

Recebíveis + Ações
da Energipe

100% do CDI

Eletrobrás - Luz para Todos - 1ª
tranche
Eletrobrás - Luz para Todos - 2ª
tranche
Eletrobrás - Luz para Todos - 3ª
tranche

abr-2018

Eletrobrás - Luz no Campo

jul-2012

mensal

Banco do Nordeste – Financ.
Investimentos 2005-2006 (FNE)

dez-2012

mensal, após
dez.2008

36

pré-fixado

9,78%

3

Banco do Nordeste –Financ.
Investimentos 2007-2008 (FNE)

jun-2017

mensal, após jul
2009

66

pré-fixado

8.63%

3

Banco do Nordeste - 2007-2008
(FAT)

jun-2017

mensal, após jul
2009

66

TJLP

+

4,0%

Banco HSBC - repasse FINAME

ago-2011

mensal

22

TJLP

+

4,50%

Banco Votorantim

nov-2015

anual, após
nov.2013

82

Dólar

+

8,85%

Banco Credit Suisse

mar-2010

final

27

Dólar

+

11,99%

Banco Credit Suisse
FIDC Sistema CataguazesLeopoldina
FIDC Energisa

ago-2009

mensal

Recebíveis

11

CDI

+

3,50%

jul-2008

mensal

Recebíveis

4

nov-2012

Recebíveis

NOTES UNITS

jul-2013

mensal, após
dez.2009
final

Resultado do Swap NOTES UNITS

jul-2013

semestral

3

nov-2016

mensal

54

RGR

+

5,0%

64

RGR

+

5,0%

80

RGR

+

5,0%

Eletrobrás - Luz para Todos - 1ª
tranche
Eletrobrás - Luz para Todos - 2ª
tranche
Eletrobrás - Luz para Todos - 3ª
tranche

out-2019

abr-2018
jul-2019

mensal, após
mai.2008
mensal, após nov
2009
Recebíveis

Alienação
fiduciária

mensal, após
mai.2008
mensal, após
jul.2009

109% do CDI

41

CDI

+

0,8%

64

Dólar

+

10,5%
2

100% do CDI

Eletrobrás - Eletrificação Rural

nov-2013

trimestral

36

RGR

+

8,0%

Eletrobrás - Eletrificação Rural

nov-2014

trimestral

42

RGR

+

8,0%

Eletrobrás - Eletrificação Rural

nov-2014

trimestral

42

RGR

+

8,0%

Eletrobrás - Luz no Campo

abr-2012

mensal

Recebíveis

26

RGR

+

5,0%

Eletrobrás

mar-2008

mensal

Recebíveis

2

RGR

+

5,0%
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1

CFLCL

Banco do Nordeste – Financ.
Investimentos 2005-2006 (FNE)

nov-2014

mensal

42

pré-fixado

8.63%

2

Banco do Nordeste – Financ.
Investimentos 2007-2008 (FNE)

jun-2017

mensal, após
jul.2010

72

pré-fixado

8.63%

3

Banco do Nordeste – Financ.
Investimentos 2007-2008 (FAT)

jun-2017

mensal, após
jul.2011

72

TJLP

+

4,0%

Banco HSBC - repasse FINAME

jul-2011

mensal, após
ago.2008

Alienação
fiduciária

22

TJLP

+

5,0%

Banco HSBC

jun-2010

mensal

Recebíveis

14

CDI

+

1,5%

BNDES - Ativo Regulatório

mai-2008

semestral

Recebíveis

5

SELIC

+

1,0%

BNDES - Ativo Regulatório

abr-2008

mensal

Recebíveis

2

SELIC

+

1,0%

BNDES - Ativo Regulatório

abr-2008

mensal

Recebíveis

2

SELIC

+

1,0%

Moinho Dias Branco Ind. e Com.
Ltda.

dez-2008

mensal

1

IGPM

+

6,0%

FIDC Sistema CataguazesLeopoldina

jul-2008

mensal

Recebíveis

4

FIDC Energisa

nov-2012

Recebíveis

41

CDI

+

0,8%

Short Term Notes

fev-2008

mensal, após
dez.2009
final

2

Dólar

+

8,0%

Resultado do Swap Short Term
Notes

fev-2008

final

2

Eletrobrás - Luz para Todos - 1ª
tranche

ago-2017

mensal

59

RGR

+

5,0%

Eletrobrás - Luz para Todos - 1ª
tranche (RJ)

ago-2017

mensal

59

RGR

+

5,0%

Eletrobrás - Luz para Todos - 2ª
tranche

dez-2019

84

RGR

+

5,0%

Banco HSBC - repasse BNDES

jun-2012

33

TJLP

+

4,7%

Banco Natexis

jul-2008

7

Dólar

+

8,6%

63

CDI

+

1,25%

CELB

CENF

CCB Banco Bradesco
FIDC Sistema CataguazesLeopoldina
FIDC Energisa

mensal, após
out.2010
mensal, após
out.2008
final

Recebíveis

109% do CDI

4

100% do CDI

out-2015

semestral, após
out.2008

jul-2008

mensal

Recebíveis

4

nov-2012

mensal, após
dez 2009
mensal

Recebíveis

41

CDI

+

0,8%

58

RGR

+

5,0%

TJLP

+

4,8%

109% do CDI

Eletrobrás - Luz para Todos - 1ª
tranche

ago-2017

Banco Pine - repasse BNDES

ago-2012

mensal, após
set.2009

Recebíveis

38

FIDC Sistema CataguazesLeopoldina

jul-2008

mensal

Recebíveis

4

FIDC Energisa

nov-2012

mensal, após
dez.2009

Recebíveis

41

CDI

+

0,8%

Eletrobrás - Luz para Todos - 1ª
tranche

out-2016

mensal

54

RGR

+

5,0%

Eletrobrás - Luz no Campo

fev-2013

mensal

31

RGR

+

5,0%

Banco do Nordeste – Financ.
Investimentos 2005-2006 (FNE)

nov-2009

mensal

12

pré-fixado

8.63%

3

Banco do Nordeste – Financ.
Investimentos 2007-2008 (FNE)

jun-2017

mensal, após
jul.2010

73

pré-fixado

8.63%

3

BNDES - Ativo Regulatório

mar-2009

BNDES - Ativo Regulatório

mar-2009

Recebíveis

mensal

109% do CDI

Recebíveis

8

CDI

+

mensal
Recebíveis
mensal, após
BNDES - Ativo Regulatório
ago-2009
Recebíveis
jan 2009
1- Empréstimo Ponte para Debêntures com Garantia Firme dos Coordenadores

8

CDI

+

1,0%

18

CDI

+

1,0%

2 - Possui swap para 90,4% do CDI
3 - Considera Bônus de 25% e 15% sobre juros por adimplemento para investimentos no semi-árido e fora do semi-árido,
respectivamente.
4 - Possui swap para CDI menos 2,8%
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1,0%

Os principais indicadores utilizados para a atualização de
financiamentos tiveram as seguintes variações percentuais no ano:
Moeda/indicadores
US$ x R$
TJLP
SELIC
Finel
CDI
IGPDI

2007
-17,04%
6,37%
11,88%
11,82%
-

empréstimos

e

2006
-8,76%
7,87%
15,08%
0,76%
15,03%
3,80%

Em 31 de dezembro de 2007 os financiamentos de longo prazo têm seus vencimentos
assim programados:

2009
2010
2011
2012
2013
Após 2013
TOTAL
22

Controladora
566
29.851
44.683
104.683
104.871
179.257
463.911

Consolidado
39.238
143.781
132.383
186.518
475.209
302.407
1.279.536

Debêntures
Principais características das debêntures:

Tipo de emissão
Data de emissão
Data de vencimento
Garantia
Rendimentos
Quantidade de títulos
Valor na data de emissão
Títulos em circulação
Amortizações/parcelas

Controladora
1ª Emissão
2ª Emissão
Pública
Privada
01/12/2006
16/11/2006
01/10/2011
08/12/2007
Quirografária com
Real
garantia adicional
CDI + 2% AA
TJLP + 3,65% AA
35.000
56.000
350.000
56.000
7.243
3 anuais
2 anuais

Saldos em 31/12/2006
. Circulante
. Não circulante

362.460
8.682
353.778

26.263
26.263
-

Saldos em 31/12/2007
. Circulante
. Não circulante

74.658
2.228
72.430

-

Debêntures públicas de 1ª emissão:
Foi concluída em novembro de 2006, a 1ª emissão pública de debêntures da Companhia,
no montante de R$350 milhões, com vencimento em 5 (cinco) anos, ou seja, em 1º de
outubro de 2011. As debêntures, com carência de 6 (seis) meses, farão jus a uma
remuneração com base no CDI, acrescida de spread de 2,0% e serão amortizadas em 3
(três) parcelas anuais e sucessivas, iniciando-se em 1º de outubro de 2009. Os recursos
dessa emissão serão utilizados para pagamento de dívida assumida em 20 de abril de
2006 pela Multipar S/A (incorporada em 31 de janeiro de 2007 pela Companhia no
processo de desverticalização do Sistema Cataguazes-Leopoldina) para aquisição da
Energia do Brasil Participações Ltda.
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Debêntures privadas de 2ª emissão:
A Administração realizou em 15 de novembro de 2006 Assembléia Geral Extraordinária
de Acionistas, que deliberou sobre a emissão privada de 56.000 debêntures, em série
única, conversíveis em ações, no montante de R$56 milhões. As debêntures, de emissão
de 16 de novembro de 2006 e vencimento em 8 de dezembro de 2007, fizeram jus a
uma remuneração com base da TJLP mais “spread” de 3,65%. Em 22 de dezembro de
2006, foram canceladas 3.833 debêntures. Em 7 de dezembro de 2007, foi capitalizado
pelo BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR, o saldo remanescente de 52.167
debêntures no montante de R$26.200.
23

Parcelamento de impostos
Em 31 de julho de 2003, as controladas Energipe, CELB, Saelpa, CFLCL e CENF aderiram
ao Parcelamento Especial – PAES, instituído pela Lei 10.684, de 30 de maio de 2003,
que possibilitou o parcelamento de débitos vencidos até 28 de fevereiro de 2003, junto
a Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em até 180 parcelas. As controladas Energipe,
CELB, Saelpa e CENF, também parcelaram seus débitos fiscais de ICMS junto aos
Governos Estaduais.
Em 31 de dezembro de 2007, a liquidação dos valores no consolidado esta assim
programada:
Consolidado
13.102
6.839
5.387
5.322
11.391
42.041
13.102
28.939

2008
2009
2010
2011
Após 2011
Total
Circulante
Não circulante
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Patrimônio líquido

24.1 Capital Social
A Assembléia Geral Extraordinária de 31 de janeiro de 2007, realizada no contexto do
Plano de Desverticalização do Sistema Cataguazes-Leopoldina mencionado na Nota
Explicativa no 1, aprovou a incorporação pela Energisa da sua controladora Multipar e,
conseqüente, a redução do capital social da Companhia em R$468.099, referente ao
investimento a Multipar detinha no capital social da Companhia.
A Assembléia Geral Extraordinária de 28 de fevereiro de 2007, realizada no contexto do
Plano de Desverticalização do Sistema Cataguazes-Leopoldina mencionado na Nota
Explicativa no 1, aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$80.530,
mediante a incorporação das ações representativas da totalidade do capital social da
CFLCL.
Em 23 de abril de 2007 através das Assembléias Ordinária e Extraordinária foi aprovado
os desdobramentos de ações, resultando emissão e distribuição gratuita de 9 (nove)
ações novas da mesma espécie para cada 1 (uma) possuída naquela data. Passando o
capital social a ser dividido em 112.422 ações ordinárias e 98.623 ações preferenciais,
todas nominativas e sem valor nominal.
Em Assembléia Geral Extraordinária realizado em 07 de dezembro de 2007, foi
aprovado o aumento do capital social da Energisa no montante de R$26.200, passando o
capital social para R$394.535 (R$755.904 em 2006), representado por 112.422
(37.930.916 em 2006) ações ordinárias e 94.961 ações preferenciais, sem valor nominal.
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O capital social da Companhia poderá ser aumentado, por subscrição,
independentemente de modificação estatutária até o limite de 600 milhões de ações,
cabendo ao Conselho de Administração a deliberação sobre forma, condições da
subscrição e integralização das ações bem como as características das ações a serem
emitidas e o preço de emissão.

24.2 Reserva de lucros – reserva legal
Constituída à base de 5% do lucro líquido antes das participações e da reversão dos
juros sobre o capital próprio, conforme determina a legislação societária, definido pelo
Conselho de Administração e limitado a 20% do capital social.
24.3 Reserva de lucros – reserva de retenção de lucros
O Estatuto social prevê a formação de uma reserva, constituída pelo montante dos
lucros remanescentes, após constituição de outras reservas e da distribuição de
dividendos, limitada a 80% do capital social, que se destina a ampliação e renovação de
instalações e investimentos.
A Companhia está destinando o montante de R$152.349 (R$56.651 em 2006) para a
reserva de retenção de lucros com base em orçamento de capital a ser aprovada em
Assembléia Geral.
24.4

Dividendos
O Estatuto determina a distribuição de um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido
do exercício, ajustado nos termos do artigo nº 202 da Lei nº 6.404, de 15/12/76,
Os dividendos propostos no encerramento
exercício foram calculados como se segue:

do

Lucro líquido do exercício
Reserva legal
Lucro líquido ajustado

2007
321.869
(16.093)
305.776

2006
79.511
(3.976)
75.535

33.727
31.337
65.064

-

44.969
43.394
88.363
153.427
50

18.884
18.884
18.884
25

Dividendos propostos:
Dividendos antecipados (pagos em 09 de setembro de 2007):
Ações ordinárias (R$0,30 por ação)
Ações preferenciais (R$0,33 por ação)

Dividendos complementares:
Ações ordinárias (R$0,40 por ação)
Ações preferenciais (R$0,44 por ação)
Total dos dividendos
% sobre o lucro líquido ajustado
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Fornecimento de energia elétrica

Residencial

2007
Não auditado
Nº de
consumidores
MWh
1.735.627
2.041.501

2006
Não auditado
Nº de
R$
consumidores
MWh
890.410
1.340.447
1.486.721

R$
607.147

Industrial

12.139

1.298.211

360.931

7.661

1.025.760

253.385

Comercial

146.047

1.041.630

443.202

103.130

788.747

323.583

Rural

147.283

417.287

93.474

90.070

272.786

49.077
38.278

Poder Público:
Federal

812

73.771

41.562

678

69.626

Estadual

8.062

113.390

46.887

7.313

100.476

39.668

Municipal

14.312

109.308

34.136

10.888

85.996

23.060

Iluminação Pública

1.063

350.483

79.675

1.248

260.874

56.358

Serviço Público

1.741

383.109

92.067

1.096

328.316

73.566

6.775

-

Consumo Próprio

329

9.699

-

173

2.067.415
2

5.838.389
251.445

2.082.344
16.215

1.562.704
5

Fornecimento não faturado (líquido)

-

(5.425)

(1.857)

-

3.481

2.161

Revisão tarifária períodica
Disponib. do sist. de transm. e de
distrib.
Serviços especializados (1)

-

-

18.836

-

-

23.792

-

-

129.556
73.352

-

-

106.538
-

Outras receitas operacionais (2)

-

-

101.332

-

-

15.605

2.067.417

6.084.409

2.419.778

1.562.709

Subtotal
Suprimento

Total

4.426.077 1.464.122
245.401
11.674

4.674.959 1.623.892

- O número de consumidores no consolidado, inclui o somatório de consumidores das
controladas Energipe, CELB, Saelpa, CFLCL e CENF.
(1) Inclui R$45.000 referente a direitos sobre a comercialização de energia.
(2) Em 2007, inclui R$57.424 referente a ressarcimento de contratos de suprimento de
energia lastreados em geração da Termobahia que por problemas operacionais não teve
condições de fornecer a energia contratada as controladas Energipe e Saelpa e R$18.168 de
Energia Livre não faturada (vide nota explicativa nº 8).
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Despesas Operacionais

Os custos e despesas operacionais especificados na Demonstração do Resultado do Exercício,
possuem a seguinte composição por natureza de gastos:
CONTROLADORA
DESPESAS
OPERACIONAIS

CUSTO DO SERVIÇO
DE
OPERAÇÃO

NATUREZA DO GASTO
Pessoal e
administradores
Material
Serviços de terceiros
Depreciação e
amortização
Outras

PRESTADO A
TERCEIROS

TOTAL

GERAIS E
ADMINIST.

2007

2006

128
9.355

8
1

10.872
287
7.151

11.008
287
16.507

15
650

9.483

9

1.228
1.727
21.265

1.228
1.727
30.757

183
848

Conforme comentado na nota explicativa nº 1, a Companhia passou a partir de março de 2007
a prestar serviços administrativos para suas controladas, por conseqüência, registrou custos
operacionais para fazer frente a sua nova operação.
CONSOLIDADO

NATUREZA DO
GASTO
Energia elétrica
comprada para
revenda
Encargo de uso sist.
de transm. e
distribuição
Pessoal e
administradores
Entidade de
previdência privada
Material
Serviços de
terceiros
Depreciação e
amortização
Provisão p/ créd.
liquidação duvidosa
Provisões para
contingências
Outras
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CUSTO DO SERVIÇO
COM
PRESTADO
ENERGIA
A
DE
ELÉTRICA
OPERAÇÃO
TERCEIROS

DESPESAS OPERACIONAIS
COM
VENDAS

GERAIS E
ADMINIST.

TOTAL

2007

2006

571.255

-

-

-

-

571.255

405.170

81.927

-

-

-

-

81.927

73.314

-

80.645

5.398

21.477

51.374

158.894

87.665

-

7.961
6.592

33
3.393

2.108
10.863

12.913
1.605

23.015
22.453

11.224
12.747

-

20.101

4.460

26.276

51.063

101.900

55.032

-

71.800

-

565

10.845

83.210

47.416

-

-

-

41.357

-

41.357

27.015

653.182

4.266
9.079
200.444

804
14.088

29.441
132.087

(10.528)
24.075
141.347

(6.262)
63.399
1.141.148

(5.266)
19.458
733.775

Remuneração dos administradores
No exercício a remuneração dos administradores foi de R$3.147 na controladora e
R$12.079 (R$6.992 em 2006) no consolidado.
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Provisões para contingências - consolidado

Contingência
Longo Prazo:
Trabalhistas
Cíveis
Fiscais
SUBTOTAL
Depósitos e cauções e vinculados (*)
TOTAL

2007
Movimentação Saldo do
no exercício
passivo
1.970
2.459
379
4.808
4.808

41.386
40.301
16.120
97.807
(54.636)
43.171

2006
Movimentação
Saldo do
no exercício
passivo
(1.493)
(1.939)
(1.511)
(4.943)
(12.478)
(17.421)

39.416
37.842
15.741
92.999
(56.248)
36.751

(*) As controladas Energipe, CELB, Saelpa, CFLCL, CENF e Cat-Leo Serviços possuem
cauções e depósitos vinculados no ativo não circulante, no montante de R$94.720
(R$86.322 em 2006), para os quais não foram constituídas provisões para contingências,
pelo fato do prognóstico de êxito ser possível ou provável. Esse montante, inclui
R$71.412 (R$63.788 em 2006) relativo a depósito efetuado pela controlada Saelpa para
fins de garantir execução de Reclamação Trabalhista (06.2092/93) sendo o objeto da
ação o pagamento de adicional de produtividade em trâmite junto ao TRT da 13ª
Região, tendo como reclamante o Sindicato dos Eletricitários do Estado da Paraíba.
A Administração da controlada baseada em opinião de seus consultores jurídicos que
classificam a causa como “êxito possível”, não efetuou provisão relativa a esse
processo.
Em março de 2007 o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, em decisão confirmada
pelo Tribunal Superior do Trabalho, julgou procedente o recurso da controlada Saelpa,
para permitir a compensação dos valores reclamados pelo Sindicato, a título de
adicional de produtividade, com os valores decorrentes de aumentos salariais
voluntariamente concedidos pela Saelpa, que resulta, pelos cálculos periciais já
apresentados nos autos, em nenhum saldo a pagar pela Saelpa. Como a referida decisão
determinou a correção dos cálculos periciais, o levantamento do depósito ficará
condicionado a esse evento, o qual a Saelpa espera ocorrer ainda no primeiro semestre
de 2008.
Movimentação das provisões
Saldo inicial
Provisões constituídas
Reversão de provisões
Outras despesas financeiras
Saldo final

2007
92.999
21.047
(27.320)
11.081
97.807

2006
97.942
5.398
(10.664)
323
92.999

. Contingências trabalhistas
Durante o exercício de 2007, foi efetuada análise específica dos processos trabalhistas
em andamento por assessoria jurídica e, em conseqüência disso, constatou-se que a
provisão constituída anteriormente encontrava-se em valores superiores para cobrir as
prováveis perdas.
A maioria dessas ações tem por objeto pedido de horas extras, equiparação salarial,
FGTS e verbas contratuais/legais.
. Cíveis
Nos processos cíveis discute-se principalmente indenizações por danos morais/materiais
e reclamações de consumidores, envolvendo débitos de energia. Há também ações
judiciais de consumidores reivindicando o reembolso de valores pagos à Energipe e suas
controladas resultantes da majoração de tarifas com base nas portarias do DNAEE nº 38
e nº 45, aplicadas durante a vigência do Plano Cruzado no ano de 1986, tendo sido
constituída provisão pelo valor do valor da tarifa majorada no montante de R$2.459
(R$1.939 de reversão em 2006).
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. Fiscais
Refere-se a discussões relacionadas a Cofins, INSS, PIS, ISS, ICMS e CSLL. Os processos
encontram-se com a exigibilidade de seus créditos suspensa, seja por estar em trâmite
os processos administrativos, seja porque se encontram devidamente garantidas as
execuções fiscais em andamento.
A administração entende que todas as provisões constituídas são suficientes para cobrir
eventuais perdas com os processos em andamento. Com base na opinião de nossos
consultores jurídicos foram provisionados todos os processos judiciais, cuja
probabilidade de êxito foi estimada como remota para as controladas Energipe, CELB,
Saelpa, CFLCL, CENF, Cat-Leo Serviços..
Adicionalmente, existem processos de naturezas trabalhistas, cíveis e fiscais em
andamento em um montante de R$159.844 (R$92.906 em 2006) no consolidado, cuja
probabilidade de êxito foi estimada como possível, não requerendo a constituição de
provisão.
ICMS de subvenções de baixa renda
As controladas CFLCL e CENF no período de 1 de maio 2002 até 31 de agosto de 2004
(CENF) e 31 de outubro de 2004 (CFLCL), deixaram de cobrar de seus consumidores, e
consequentemente não recolheram o ICMS, sobre a subvenção econômica concedida aos
consumidores enquadrados na subclasse residencial baixa renda.
O convênio Confaz nº 137 de 14 de dezembro de 2007 autorizou ao Estado de Minas
Gerais a dispensar débitos relativos ao ICMS constituídos ou não, devido a partir de 1º
de maio de 2002 até 31 de dezembro de 2007, nas operações de fornecimento de
energia elétrica a consumidores enquadrados na “subclasse residencial baixa renda”.
Diante disto a controlada CFLCL solicitará a dispensa do recolhimento do ICMS junto ao
Estado de Minas Gerais, eliminado de toda forma aquele possível débito do imposto.
O convênio Confaz 79/04, autoriza ao Estado do Rio de Janeiro, entre outros, a
dispensar multas e juros relativos ao ICMS sobre a referida subvenção daquele período.
Baseado na opinião de seus consultores jurídicos, que classificam a causa como êxito
possível, a Administração não constituiu provisão sobre o valor do principal do imposto.
Além disso, mesmo que o tributo viesse a ser cobrado de fato pelos governos estaduais,
a ANEEL não se manifestou contrária ao repasse do tributo aos consumidores. A que se
ressaltar que a CENF passou a incidir o ICMS sobre a subvenção econômica dos
consumidores baixa renda a partir do faturamento de novembro de 2004. A
Administração vem mantendo contatos com o Governo Estadual do Rio de Janeiro
visando a desobrigação do recolhimento do ICMS do período retroativo. O valor do ICMS
do período de maio de 2002 a outubro de 2004, especificamente da controlada CENF,
monta em R$491.
29

Cobertura de seguros - consolidado
A Energisa e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros para
os bens sujeitos aos riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Os seguros são contratados
conforme os preceitos de gerenciamento de riscos e seguros geralmente empregados
por empresas de distribuição de energia elétrica. As premissas de riscos adotadas, dada
a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras
e, conseqüentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.
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As principais coberturas são:
DATA DE
RAMOS
VENCIMENTO
Incêndio, Raio, Explosão,
Danos Elétricos, Vendaval,
Furacão, Fumaça, Tumulto,
Riscos Diversos e
Equipamentos Móveis..
23/10/2008
Responsabilidade Civil Geral
23/10/2008
Automóveis - Danos Materiais
23/10/2008
e Corporais a terceiros
Vida em Grupo - Morte e
01/12/2008
Acidentes Pessoais

COBERTURA
SECURITÁRIA

22.780
12.000
Até R$200
mil/veículo
160.815

PRÊMIO ANUAL PAGO
2007

2006

626
712

227
421

454

230

754

337

2.546

1.215

Riscos Nomeados
Na apólice contratada foram destacadas as subestações, prédios e equipamentos com
seus respectivos valores segurados e seus limites máximos de indenização. Possui
cobertura securitária básica tais como incêndio, raio e explosão de qualquer natureza,
vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronave, impacto de veículo
aéreo e terrestre, fumaça, tumultos e coberturas adicionais contra possíveis danos
elétricos, alagamento/inundação, pequenas obras de engenharia, riscos diversos, riscos
para equipamentos móveis e despesas extraordinárias.
Responsabilidade Civil
Apólice contratada na modalidade GERIP, possui cobertura securitária para Danos
Morais, Materiais e Corporais causados a terceiros em decorrência das operações da
Empresa.
Automóveis
A Energisa e suas controladas mantém cobertura securitária para RCF/V Responsabilidade Civil Facultativa/Veículos, garantindo aos terceiros envolvidos em
sinistros, cobertura de danos pessoais e/ou materiais incorridos.
Vida em Grupo e Acidentes Pessoais
Garante cobertura securitária no caso de morte por qualquer causa, invalidez
permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente e total por
doença e invalidez permanente total ou parcial por acidente de seus empregados.
30

Arrendamento mercantil - consolidado
As controladas Energipe, CELB, Saelpa, CFLCL, CENF e Cat-Leo Serviços são
arrendatárias de veículos, com opção de compra, mediante contratos de arrendamento
mercantil, cujo saldo em 31 de dezembro de 2007 monta em R$2.283 (R$4.116 em
2006) no consolidado, com taxas de juros de CDI + 6,4% a.a.
As prestações dos contratos vencem entre janeiro de 2008 a julho de 2009 e vêm sendo
registradas no resultado pelo regime de competência.
No exercício de 2007, essas despesas montaram em R$5.234 (R$2.633 em 2006) no
consolidado.
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Caso os contratos tivessem sido registrados como compra financiada, os valores do ativo
imobilizado e do passivo circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2007 e
2006, seriam os seguintes:
Consolidado
2007
2006
3.387
3.312

Descrição
Imobilizado
Empréstimos e
financiamentos:
Circulante
Não circulante
Demonstração do resultado:
Depreciação
Encargos de dívidas
Venda de Imobilizado

31

2.187
96

2.712
1.404

1.397
1.372
5.106
7.875

760
1.091
1.851

Instrumentos financeiros (Instrução CVM nº 235/95)
a - Considerações gerais
A utilização de instrumentos e de operações com derivativos envolvendo indexadores
tem por objetivo a proteção do resultado das operações ativas e passivas de suas
controladas.
A administração avalia que os riscos são mínimos, pois não existe concentração de
parte contrária, e as operações são realizadas com bancos de reconhecida solidez
dentro de limites aprovados.
b - Valor de mercados dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis referentes às operações com empresas do grupo constantes no
balanço patrimonial em 2006, quando comparados com os valores que poderiam ser
obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes com o valor
presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, se
aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado.
Os valores contábeis dos empréstimos e financiamentos vinculados a projeto de
eletrificação, obtidos em moeda nacional, junto a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobrás, estão compatíveis com o valor de tais operações, não disponíveis no
mercado financeiro. Os demais valores contábeis dos instrumentos financeiros, ativos e
passivos, encontram-se registrados nas contas patrimoniais por valores compatíveis com
os praticados pelo mercado.
c - Fatores de risco
Crédito
Possibilidade das controladas virem a incorrer em perdas resultantes da dificuldade de
recebimento de valores faturados a seus consumidores, concessionárias e
permissionárias. Para reduzir esse tipo de risco e para auxiliar no gerenciamento do
risco de inadimplência, as controladas Energipe, CELB, Saelpa, CFLCL, CENF e Cat-Leo
Serviços monitoram as contas a receber de consumidores, cortando o fornecimento,
caso o consumidor deixe de realizar seus pagamentos. No caso de consumidores o risco
de crédito é mínimo devido à grande pulverização da carteira.
Moeda estrangeira
Possibilidade de perdas por conta de aumento nas taxas de câmbio, que aumentem os
saldos de passivo de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira captados no
mercado.
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Taxas de Juros
Nos exercícios de 2007, a controladora e as controladas, visando assegurar que
oscilações não afetem seus resultados e fluxo de caixa, possuem operações de "swap"
cambial no valor nominal total contratado de 2 milhões de dólares na controladora e
270,5 milhões de dólares no consolidado, com encargos da variação cambial acrescido
de juros de até 7,94% a.a. na controladora e 10,5% a.a. no consolidado. O Referido
"swap" possui ponta ativa equivalente a variação cambial mais 7,94% aa.na controladora
e 10,5% aa no consolidado e possui ponta passiva equivalente a variação do CDI
acrescido de juros 1,4% a.a. na controladora e 102,7% da variação do CDI no
consolidado. No exercício findo em 31 de dezembro de 2007 foi apurado um resultado
negativo nas operações de "swap" cambial no montante de R$1.394 na controladora e
R$129.564 (R$21.247 em 2006) no consolidado, contabilizado no resultado financeiro.
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Plano de suplementação de aposentadoria e pensões
A Energisa e suas controladas Energipe, CELB, Saelpa, CFLCL, CENF e Cat-Leo Serviços,
são patrocinadoras de planos de benefícios previdenciários aos seus empregados, na
modalidade de contribuição definida (Energisa, CFLCL, CENF e Cat-Leo Serviços) e de
benefício definido (Energipe, Saelpa e CELB). Os planos de benefícios definidos são
avaliados atuarialmente ao final de cada exercício, visando verificar se as taxas de
contribuição estão sendo suficientes para a formação de reservas necessárias aos
compromissos de pagamento atuais e futuros.

Empresas

Plano Beneficiário

Energisa
CFLCL
CENF
Cat-Leo Serviços
Energipe
Saelpa
CELB

Cat-Leo
Cat-Leo
Cat-Leo
Cat-Leo
Inergus(**)
Funasa(**)
(*)

Contribuição anual
2007
2006
1
63
9
2.073
3.610
72

28
80
1.777
3.622
89

% s/folha de
pagamento
2,10
2,10
2,10
2,10
7,53
13,80
3,40

Superávit (Déficit) atuarial
2007
2006
(44.415)
(38.344)
1.493

(32.040)
(33.716)
1.258

(*) administrado pelo BB Previdência. O Ativo referente ao superávit do plano da CELB
não foi reconhecido nas demonstrações financeiras.
(**) No consolidado, R$14.309 (R$10.391 em 2006), foram contabilizados no passivo
circulante, R$68.450 (R$55.365 em 2006) no passivo não circulante.
As reservas técnicas para fins de atendimento às normas estabelecidas pela SPC –
Secretaria de Previdência Complementar, são determinadas por atuário externo,
contratado pela Funasa e Inergus, o qual emitiu pareceres datados de 24 e 30 de
janeiro de 2008, respectivamente, sem apresentar comentário que representasse
qualquer risco adicional ou ressalva aos procedimentos adotados pela administração das
Fundações.
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A seguir está demonstrada a posição atuarial dos passivos relacionados ao plano de
aposentadoria de benefício definido, em 31 de dezembro de 2007 e 2006, de acordo
com as regras estabelecidas pela NPC-26 do IBRACON, aprovada pela Deliberação 371
da CVM. O Método da Unidade de Crédito Projetada foi utilizado para apuração da
obrigação atuarial:

Valor presente das obrigações atuariais
Valor justo dos ativos do plano
Valor presente das obrigações em excesso
ao valor justo dos ativos
(Ganhos)
perdas
atuariais
não
reconhecidos
Ativo (passivo) líquido

Inergus
2007
2006
(105.506)
(95.713)
54.506
52.776

Funasa
2007
2006
(115.604)
(112.674)
59.305
58.098

CELB
2007
2006
(2.569)
(2.482)
4.654
4.165

(51.000)

(42.937)

(56.299)

(54.576)

2.085

1.683

6.585
(44.415)

10.897
(32.040)

17.955
(38.344)

20.860
(33.716)

(592)
1.493

(425)
1.258

Demonstração das despesas para o exercício de 2008, segundo critérios da
Deliberação 371 da CVM:
Inergus
3.176
11.229
(5.996)
(108)
(1.529)
6.772

Custo do serviço corrente
Custo dos juros
Rendimento esperado do ativo do plano
Perdas atuariais não reconhecidas
Contribuições dos empregados
Despesas previstas para 2008

Funasa
1.565
12.129
(6.154)
542
(545)
7.537

CELB
156
282
(511)
(8)
(84)
(165)

Demonstração da movimentação do passivo da patrocinadora líquido do
exercício:
(Ativo) Passivo atuarial líquido no início do exercício
Despesas (receitas) correntes
Contribuições da Companhia
(Ativo) Passivo atuarial líquido do final do exercício

Inergus
41.375
5.113
(2.073)
44.415

Funasa
33.716
8.238
(3.610)
38.344

CELB
(1.258)
(163)
(72)
(1.493)

Em 31 de dezembro de 2007 a demonstração do valor justo dos ativos é apresentada
como segue:
Valor justo dos ativos no início do exercício
Benefícios pagos
Contribuições de participantes vertidas no ano
Contribuições da patrocinadora vertidas no ano
Rendimento efetivo dos ativos
Valor justo dos ativos no final do exercício

Inergus
42.460
(6.719)
1.593
2.073
15.099
54.506

Funasa
58.098
(10.092)
868
3.610
6.821
59.305

CELB
4.165
(356)
85
72
688
4.654

Em 31 de dezembro de 2007 a demonstração do valor presente das obrigações é
demonstrada como segue:

Saldo no início do exercício
Benefícios pagos no ano
Juros sobre obrigação atuarial
Custo do serviço corrente (com juros)
Ganhos (perdas) nas obrigações atuariais
Saldo no final do exercício
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Inergus
95.713
(6.719)
9.329
2.841
4.342
105.506

Funasa
112.674
(10.092)
11.957
1.551
(486)
115.604

CELB
2.482
(356)
230
229
(16)
2.569

A seguir descrevemos as premissas utilizadas na avaliação atuarial:
Hipóteses Econômicas
Inergus
6% a.a.
11% a.a.
0% a.a.
0,5% a.a.
5% a.a.

Taxa de desconto atuarial
Taxa de rendimento esperado dos ativos
Reajuste do benefício
Crescimento salarial
Inflação projetada

Funasa
6% a.a.
11% a.a.
0% a.a.
0,5% a.a.
5% a.a.

CELB
6% a.a.
11% a.a.
0% a.a.
0,5% a.a.
5% a.a.

Hipóteses Demográficas
Tábua de mortalidade
Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de entrada em invalidez

Inergus

Funasa

CELB

AT-83
CSO-58
IAPB-57

AT-83
IAPB-57
IAPC

AT-83
EX-IAPC
Álvaro Vindas

A seguir apresentamos um resumo dos dados que foram utilizados para a avaliação
atuarial dos planos de benefícios oferecidos pela Energipe, CELB e Saelpa aos seus
empregados:
Descrição
Participantes Ativos
Número
Idade Média
Tempo de participação (anos)
Salário de Participação Médio
Participantes Assistidos
Número
Idade Média
Benefício Médio Mensal
Pensionistas
Número de Pensionistas
Benefício Médio por Grupo Familiar
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Inergus

Funasa

CELB

947
35,63
11,13
R$2.057

456
44,40
16,17
R$2,231

56
42,2
9,7
R$2,756

331
60,32
R$1.343

522
65,17
R$1,203

6
62,4
R$1,667

79
R$694

181
R$0,560

3
R$0,241
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Resultado não operacional

Controladora
2007

Consolidado
2007
2006

Receita
Venda de ativos:
. Ações da Zona da Mata Geração S/A (1)
. Ações de Barra do Braúna Energética S/A (1)
. Ações da Usina Termelétrica de Juiz de Fora S/A (2)
. Estudos de Projetos (1)
Realização de deságio por alienação de investimentos
Ganho na desativação
Outros
Total

172.890
25.057
119.564
18.032
16
644
336.203

172.890
25.057
119.564
23.197
18.032
25.937
868
385.545

5.073
543
5.616

Despesa
Custo das ações/ativos alienadas:
. Ações da Zona da Mata Geração S/A (1)
. Ações de Barra do Braúna Energética S/A (1)
. Ações da Usina Termelétrica de Juiz de Fora S/A (2)
. Estudos de Projetos (1)
Perda na desativação
Outros
Total

26.044
7.071
97.078
108
130.301

26.044
7.071
97.078
4.828
17.073
2.704
154.798

4.144
4.144

(1) Alienação da Zona da Mata Geração, Barra de Braúna e Projetos
A Energisa firmou em 11 de julho de 2007 com a Brascan Energética S/A, contratos de
venda de 100% das ações da Zona da Mata Geração S/A (45 MW de PCHs em operação),
100% das ações de Barra do Braúna Energética S/A (39 MW em projetos em construção)
e de outros três Estudos e Projetos em Desenvolvimento (referentes a geração de
energia equivalentes a 149 MW), alocados na subsidiária Cat-Leo Construções, Indústria
e Serviços de Energia S/A, além de direitos sobre a comercialização de energia, por
meio de sua controlada Cat-Leo Comercializadora de Energia Ltda conforme abaixo:
- R$172,9 milhões foram recebidos em agosto de 2007 e são referentes à venda da Zona
da Mata Geração S/A, R$37,4 milhões referente parcela dos direitos sobre a
comercialização de energia (apresentados nas rubricas de receita operacional - serviços
especializados, R$36,8 milhões e R$0,6 milhões em outras receitas financeiras no
consolidado).
- R$25 milhões foram recebidos em outubro de 2007 e são correspondentes à venda das
ações da Barra do Braúna Energética S/A, R$4,5 milhões referente à venda do projeto
da UHE Baú e R$5,1 milhões referente à parcela dos direitos sobre a comercialização de
energia (R$4,9 milhões, receita operacional - serviços especializados e R$0,2 milhões
em outras receitas financeiras no consolidado).
- R$18,8 milhões foram recebidos em dezembro de 2007 e são correspondentes à venda
de mais dois Projetos em desenvolvimento e R$3,3 milhões referente à parcela dos
direitos sobre a comercialização de energia (apresentado na receita operacional serviços especializados no consolidado).
(2) Alienação da UTE de Juiz de Fora
Em 4 de outubro de 2007, a Energisa firmou com a Petrobrás contrato de venda de 100%
das ações da Usina Termelétrica Juiz de Fora S/A pelo valor de R$119,6 milhões. A
transação foi totalmente concluída em dezembro de 2007 mediante a aprovação da
ANEEL.
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Concessão do serviço público de energia elétrica – consolidado
A controladas Energipe, CELB, Saelpa, CFLCL e CENF assinaram com a ANEEL contratos
de concessão de distribuição de energia elétrica, renováveis pelo mesmo prazo de
concessão, com as seguintes características:
Empresas
Energipe
CELB
Saelpa
CFLCL
CENF

Prazo de
Concessão
30 anos
30 anos
30 anos
20 anos (*)
20 anos (*)

Data do Contrato
23/12/1997
04/02/2000
15/01/2001
18/06/1999
18/06/1999

Término da
Concessão
23/12/2027
04/02/2030
15/01/2031
07/07/2015
07/07/2015

(*) contados a partir de 07 de julho de 1995.
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Eventos subseqüentes
A Lei nº. 11.638 publicada no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2007
alterou diversos dispositivos da Lei nº.6.404 (Sociedades por Ações). Estas alterações
entram em vigor em 01 de janeiro de 2008.
Dentre as principais alterações introduzidas, destacamos os seguintes assuntos que na
avaliação de nossa Administração poderão modificar a forma de apresentação de
nossas demonstrações financeiras e de nossas controladas e os critérios de apuração
de nossa posição patrimonial e financeira e do nosso resultado a partir do exercício a
findar-se em 2008:
x Foi extinta a obrigatoriedade da Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos - DOAR, sendo substituída pela Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC.
No caso das companhias abertas a Demonstração do Valor Adicionado – DVA
também foi introduzida como publicação obrigatória. DFC e DVA são também
mandatórias para todas as grandes empresas independentemente de sua forma
societária, estando sujeitas à auditoria independente.
x Bens e direitos intangíveis foram segregados dos tangíveis, ficando o ativo
permanente classificado em investimentos, imobilizado, intangível e diferido.
x Foi criada a rubrica “ajustes de avaliação patrimonial” no Patrimônio Líquido.
Serão considerados ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computados
no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as
contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a preço de mercado.
x As despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão,
efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que
não configurem tão-somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência
operacional serão classificadas no Ativo Diferido.
x Os incentivos fiscais não serão mais classificados como reserva de capital,
passando a fazer parte do resultado do exercício. Por determinação dos órgãos da
administração, a Assembléia Geral poderá destinar a parcela do lucro
correspondente a estes incentivos para a formação da Reserva de Incentivos
Fiscais, criada como parte das reservas de lucros e podendo ser excluída da base
de calculo do dividendo obrigatório.
x Adicionalmente foram alterados os critérios de avaliação do ativo e do passivo,
com destaque para os seguintes pontos:
x Itens de ativo e passivo provenientes de operações de longo prazo, bem
como operações relevantes de curto prazo, serão ajustados a valor
presente, de acordo com as normas internacionais de contabilidade;
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x O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado, intangível e
diferido deverá ser periodicamente avaliado para que se possa efetuar o
registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios de e taxas de
depreciação, amortização e exaustão;
x Os direitos classificados no intangível deverão ser avaliados pelo custo
incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de
amortização;
x Instrumentos financeiros “disponíveis para venda” ou “destinados à
negociação” passam a ser avaliados a valor de mercado;
x Todos os demais instrumentos financeiros devem ser avaliados pelo seu
custo atualizado ou ajustado de acordo com o provável valor de realização,
se este for inferior.
x Na operação de Transformação, Incorporação, Fusão ou Cisão, entre partes
independentes e em que ocorra a efetiva transferência de controle, a
avaliação a valor de mercado dos ativos e passivos será obrigatoriamente a
valor de mercado.
x As participações de debêntures, de empregados e administradores, mesmo
na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de
assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como
despesa, deverão ser incluídas na demonstração do resultado do exercício.
x Eliminação da possibilidade de registro de reservas de reavaliação para as
sociedades por ações. A nova Lei deu opção às companhias para manterem
os saldos existentes e realizarem esses saldos dentro das regras atuais ou
estornarem esses saldos até o final do exercício de 2008.
A Administração da Companhia e de suas controladas está em processo de avaliação
dos efeitos que as alterações acima mencionadas irão produzir em seu patrimônio
líquido e resultado do exercício de 2008, bem como levará em consideração as
orientações e definições a serem emitidas pelos órgãos reguladores. Neste momento,
a Administração entende não ser possível determinar os efeitos destas alterações no
resultado e no patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2007.
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Parecer dos auditores independentes

Ao
Conselho de Administração e aos Acionistas da
Energisa S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos o balanço patrimonial da Energisa S.A. e o balanço patrimonial consolidado dessa
Companhia e suas controladas, levantados em 31 de dezembro de 2007, e as respectivas
demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações
de recursos, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações financeiras.
Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Companhia e suas
controladas; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e
das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Companhia e
de suas controladas, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Energisa S.A. e a posição patrimonial e financeira consolidada dessa Companhia e suas
controladas em 31de dezembro de 2007, o resultado de suas operações, as mutações do seu
patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos, correspondentes ao exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006 foram
examinadas por outros auditores independentes que, sobre elas, emitiram parecer datado de
6 de março de 2007, sem ressalvas e com ênfase sobre o endividamento apresentado nas
demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2006 e quanto a conclusão, em
1 de março de 2007, do processo de desverticalização requerido pela Lei 10.848/04.
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 1, a Administração vem executando nos últimos
anos um plano de reestruturação de dívidas,, incluindo a alienação em 2007 de alguns ativos,
o que proporcionou um alongamento do perfil de endividamento da Companhia e a melhoria
do capital circulante líquido.

7 de março de 2008
KPMG Auditores Independentes
CRC SP014428/O-6-F-RJ
Vânia Andrade de Souza
Contadora CRC-RJ-057.497/O-2
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Relatório da Administração
A Administração da Energisa S/A tem a satisfação de apresentar os eventos marcantes e os
resultados de 2006, acompanhados das demonstrações financeiras correspondentes.
1 – Perfil do Negócio
A Energisa tem na geração e distribuição de energia elétrica as principais bases de seu negócio. Até
o final do exercício de 2006, a Energisa detinha apenas o controle das distribuidoras atuantes no
Nordeste brasileiro (Energipe, CELB e Saelpa). Com o processo de desverticalização do Sistema
Cataguazes Leopoldina (SCL) concluído em 28/02/2007, tornou-se a controladora de todas as
empresas do grupo. Atualmente com cinco distribuidoras espalhadas pelo Brasil, passou a atender a
uma população de 6,4 milhões, nos estados da Paraíba e Sergipe e em algumas regiões do Rio de
Janeiro e Minas Gerais, abrangendo 91.180 Km² de área coberta. Mais de 4,5 mil colaboradores
diretos e indiretos passaram a fazer parte das suas empresas, que leva energia elétrica para 1,9
milhão de consumidores.
1.1 - O processo de Desverticalização
Em atendimento à Lei n.º 9.074, de 7 de julho de 1995, foi anunciado em maio de 2006, o plano de
reorganização de ativos e passivos, direta e indiretamente, detidos pelas Companhias do SCL,
incluindo participações em outras sociedades. A proposta, aprovada pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), objetivou simplificar a estrutura societária e facilitar o processo de
segregação das atividades de geração e distribuição de energia.
No final de dezembro, foi efetivada a primeira etapa do processo, com a desverticalização da
Energipe e de suas controladas CELB e Saelpa. Nessa etapa, a Energipe reduziu o seu capital social,
entregando aos seus acionistas ações representativas do capital social das distribuidoras Saelpa e
CELB de sua titularidade. Adicionalmente, ocorreram no mesmo mês, incorporações de ágios das
sociedades de propósito específico, controladoras da Saelpa e CELB, nas respectivas empresas
operacionais. Em janeiro, concluiu-se a segunda fase do Plano, com a criação de uma empresa
específica com os ativos de geração que estavam alocados na Companhia Força e Luz CataguazesLeopoldina (CFLCL). Nessa fase, a Energisa também incorporou a controlada Multipar. Em fevereiro
de 2007, foram concluídas as demais etapas do Plano, especificamente no que tange à
reestruturação societária da CFLCL e de suas controladas CENF e UTE de Juiz de Fora para fins de
descruzamento acionário. Com isso, a Energisa passou a deter também diretamente o controle
acionário da CFLCL. Nessa operação, acionistas da CFLCL tornaram-se detentores de ações da
Energisa.
Empresas atualmente pertencentes à Energisa S.A.
Holding
a. Energisa S.A.: fundada em 1998, é uma sociedade anônima de capital aberto, que tem como
principal objetivo a participação no capital de outras empresas.
Distribuição
b. CFLCL: Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, fundada em 1905, é a terceira
Companhia a obter registro de Companhia Aberta em bolsa de valores no Brasil, em maio de 1907.
Atua na geração e distribuição de energia, atendendo a 68 municípios dos estados de Minas Gerais e
Rio de Janeiro. Forneceu 949 GWh de energia elétrica em 2006, tendo 331 mil consumidores em
uma área total de 16.331 Km².
c. CENF: Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, fundada em 1924. A CENF atua na geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica. Fornece energia para o município de
Nova Friburgo (RJ), importante pólo industrial e de serviços localizado na região serrana do Rio de
Janeiro. Atende a 85 mil consumidores que consumiram 275 GWh em 2006. Essa subsidiária foi
adquirida em junho de 1997.
d. ENERGIPE: Empresa Energética de Sergipe, fundada em 1959 e adquirida em leilão de
privatização em dezembro de 1997. Atende a 490 mil consumidores, espalhados por 63 municípios,
que representa 96% do território do Estado de Sergipe, tendo distribuído 1.642 GWh de energia
elétrica em 2006. Essa subsidiária foi adquirida em leilão de privatização em dezembro de 1997.
2
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e. CELB: Companhia Energética da Borborema, fundada em 1966 e adquirida em leilão de
privatização em dezembro de 1999. Atende a 146 mil consumidores, concentrados principalmente
no município de Campina Grande (PB). Distribuiu 510 GWh de energia elétrica em 2006. Essa
subsidiária foi adquirida em leilão de privatização em dezembro de 1999.
f. SAELPA: Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, fundada em 1964 e adquirida em leilão
de privatização em dezembro de 2000. Atende a 927 mil consumidores, distribuídos em 217
municípios de uma das áreas de maior crescimento do Nordeste brasileiro. Em 2006, forneceu 2.274
GWh de energia elétrica a 3 milhões de pessoas. Essa subsidiária foi adquirida em leilão de
privatização em dezembro de 2000.
Geração
g. UTE-JF: Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A., fundada em 2000 é a primeira usina a gás
natural no Estado de Minas Gerais, com capacidade instalada de geração de 87 MW.
h. Zona da Mata Geração: fundada em 2007, é a empresa originária da conferência, pela CFLCL, de
pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) que contêm 45 MW de potencia instalada, bem como
projetos a desenvolver de cerca de 370 MW.
Serviços
i. CAT-LEO CISE: Cat-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S.A., fundada em 2004, atua
na operação e manutenção de usinas hidrelétricas para terceiros, construção e repotenciação de
unidades geradoras, gerenciamento de obras, montagem e fornecimento de equipamentos
eletromecânicos e hidromecânicos, obras civis e serviços de engenharia.
j. CSA: Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção, fundada em 2000, atua no mercado de serviços
de inspeção termográfica aérea e içamento de cargas.
k. Teleserv (LIG-TV): fundada em 1997, a empresa da área de TV por assinatura e banda larga sem
fio, opera na cidade de Aracaju, utilizando o sistema MMDS (Multipoint Multichannel Distribution
Service) e com tecnologia digital.

Estrutura Societária Atual

ENERGISA
100%

CFLCL
CFLCL

74,7%

CENF
CENF

99,9%

Energipe
Energipe

98,1%

CELB
CELB

84,0%

SAELPA
SAELPA

100%
Zona da
Mata
Geração

100%

UTE-J
UTE-JFF

72,8%

CSA
CSA

100%

CAT-LEO
CAT-LEO
CISE
CISE

99,1%
Teleserv
Teleserv

2 – Desempenho Operacional
2.1 – Evolução do Mercado de Energia
Em 2006, a demanda consolidada de energia elétrica, que inclui o mercado próprio (cativo) mais os
consumidores livres (CL), apresentou, nas áreas de concessão das empresas da Energisa, um
crescimento de 5,9% com relação a 2005, atingindo 5.537 GWh. A elevação na demanda no
exercício para os consumidores cativos se deu, sobretudo, nas classes residencial e comercial,
acréscimo de 5,3% e 5,9%, respectivamente.
Demanda Consolidada de Energia Elétrica por Classe de Consumo - Em GWh
Trimestre Outubro / Dezembro
Descrição

4T06

4T05

Var. %

Acumulada em 12 meses
2006

2005

Var. %

Demanda Mercado Cativo (próprio)
Demanda Consumidores Livres (CL)

1.160
283

1.118
255

+ 3,8
+ 11,0

4.426
1.111

4.351
877

+ 1,7
+ 26,7

Total Demanda de Energia

1.443

1.373

+ 5,1

5.537

5.228

+ 5,9

3

389

Demanda Consolidada de

Evoluç ão da Demanda

Energia Elétric a (GW h)

Consolidada de Energia (GW h)
+ 5,9%
5.537

5.537

Crescimento A nual
2006/2002 = 6,7%

5.228

5.228

4.871
4.652
+ 5,6%
+ 6,1%

4.279

2.023 2.137

1.402 1.487

+ 5,7%

+ 6,8%
+ 5,4%

739 789

805

851

259 273

Residencial

Industrial +
CL

Comercial
2005

Rural

Outros

Demanda
Total

2006

2002

2003

2004

2005

2006

A seguir, o mercado de energia elétrica por classe de consumo e por controlada em 2006:
Mercado de Energia Elétrica em 2006 - Em GWh
Descrição

Energisa
Consolidada

Energipe

CELB

Saelpa

a) Vendas de Energia no Mercado Próprio
x Residencial
x Industrial
x Comercial
x Rural
x Outras classes

1.642
525
372
317
76
352

510
141
224
80
17
48

2.274
821
430
392
180
451

4.426
1.487
1.026
789
273
851

b) Suprimento de Energia Elétrica
c) Fornecimento não Faturado Líquido
d) Vendas Totais de Energia Elétrica (a+b+c)
e) Demanda dos Consumidores Livres (CL)
f) Demanda Total de Energia por Consumidores (a+e)
g) Variação da Demanda Total de Energia - % (*)
x Residencial
x Industrial + CL
x Comercial
x Rural
x Outras classes

199
8
(1)
1.840
518
618
104
2.260
614
+ 6,1 + 7,5
+ 5,4
+ 9,1
+ 6,3
+ 4,2
+ 7,1 + 10,8
+ 0,3
+ 9,0
+ 7,3
+ 5,5

39
5
2.318
389
2.663
+ 5,4
+ 5,9
+ 4,7
+ 5,7
+ 7,1
+ 4,5

246
3
4.675
1.111
5.537
+ 5,9
+ 6,1
+ 5,6
+ 6,8
+ 5,4
+ 5,7

(*) Variação % em relação a 2005
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2.2 – Perdas de energia e inadimplência dos consumidores
Em linha com sua estratégia de redução das perdas de energia e inadimplência dos consumidores
(faturas de energia elétrica não pagas pelos clientes), as controladas da Energisa reduziram em
0,58 pontos percentuais as suas perdas de energia, que fecharam o exercício de 2006 em 15,72%.
Por sua vez, a inadimplência dos consumidores apresentou redução de 0,15 pontos percentuais,
passando de 4,67%, em 2005, para 4,52%, em 2006.
Para combate às perdas de energia destacam-se as inspeções em unidades consumidoras, em
ligações clandestinas e campanhas publicitárias. Por sua vez, a inadimplência tem sido combatida
por meio de novas formas de cobrança e políticas de distribuição de prêmios, além de recuperação
de crédito e negociações de débitos históricos.
Perdas de energia e inadimplência dos consumidores

Perdas de Energia (%)
Empresa

2006

Perdas Consolidadas de

Inadimplência dos
Consumidores (%)

Energia (%)

2005

2006

2005

11,75

11,85

1,48

2,72

8,57

8,97

14,93

3,03

20,43

21,33

4,82

3,93

4,52

4,67

16,45

16,30

16,07
Energipe
CELB
Saelpa
Energisa
Consolidada

15,72

16,30

15,81

2002

2003

2004

15,72

2005

2006

3 - Desempenho Financeiro
3.1 - Receita operacional bruta
A receita operacional bruta consolidada da Energisa atingiu R$1.623,9 milhões em 2006, 18,4%
acima da registrada em 2005, com destaques para as receitas da CELB e Saelpa, que cresceram
26,7% e 22,2%, respectivamente. O crescimento da receita no 4º trimestre foi de 7,5% em relação a
do mesmo período de 2005.
A evolução da receita em 2006, por controlada da Energisa, e consolidada no período de 2002 a
2006, pode ser assim demonstrada:
Receita Operacional Bruta de Venda e/ou Serviços
Em 2006 - R$ milhões

Rec eita Bruta Consolidada
- R$ milhões -

Descrição
1º trimestre

Energipe CELB
150,7

32,5

Energisa
Saelpa Consolidada
215,2

1.624

Crescimento anual de 20,3%
1.372

398,3

1.149
2º trimestre

151,8

38,4

210,2

400,3

3º trimestre

141,4

37,1

208,2

386,4

4º trimestre

162,8

40,6

235,7

438,9

Acumulada em 2006

606,7 148,6

869,3

1.623,9

Variação % da Receita
Acumulada em 2006 / 2005

+ 11,6 + 26,7

+ 22,2

+ 18,4

945
775

2002

2003

2004

2005

2006
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Dentre os fatores que contribuíram para o desempenho positivo da receita operacional em 2006,
destacam-se:
x

aumento de 5,9% na demanda de energia (mercado cativo e consumidores livres) em 2006.
No 4º trimestre esse aumento foi de 5,1%, tendo o consumo do mercado cativo apresentado
aumento de 3,8% em relação ao mesmo período de 2005. Esses aumentos da demanda e os
reajustes das tarifas das distribuidoras, abaixo mencionados, foram responsáveis pelo
incremento de R$212,2 milhões nas receitas operacionais consolidadas do exercício;

x

aumento de 66,7% (R$42,6 milhões) na receita de TUSD em 2006.
Reajustes Tarifários de Energia Elétrica em 2006

Empresa

Reajuste Tarifário
Médio (%)

CELB
Energipe
Saelpa

8,3
7,1
13,5

Data de Vigência
4 de fevereiro
22 de abril
28 de agosto

3.2 – Despesas operacionais
3.2.1 - Custos gerenciáveis
Frente aos esforços empreendidos na adoção de medidas de gerenciamento e racionalização de
despesas, os custos controláveis consolidados (pessoal, material e serviços de terceiros) totalizaram
R$155,4 milhões em 2006, um aumento de 6,3% (R$9,2 milhões) em relação ao exercício anterior. O
crescimento dos custos gerenciáveis no 4º trimestre de 2006 foi de 15,3% em relação ao mesmo
período de 2005, totalizando R$42,5 milhões.
3.2.2 - Custos não – gerenciáveis
x

Custos com energia elétrica: os custos com energia elétrica, compostos pelas compras de
energia e pelos encargos de transporte de potência elétrica, somaram R$472,5 milhões em
2006, aumento de 11,0% (R$46,8 milhões) em relação a 2005.
O custo da energia comprada foi de R$399,2 milhões, o que representa um aumento de
13,2% (R$46,5 milhões) em relação aos contabilizados no mesmo período de 2005. Os
principais fatores que explicam essa variação são:
(i) aumento de 5,5% (R$19,3 milhões) no volume de compras de energia elétrica para
revenda pelas distribuidoras, já deduzido dos créditos de PIS/Cofins.
(ii) aumento de 7,7% (R$27,2 milhões) relativa ao efeito líquido da amortização e
diferimento dos custos da Parcela “A” – CVA;
Os encargos relativos ao transporte de potência elétrica atingiram R$73,3 milhões,
significando aumento de 0,3% (R$0,2 milhão) em relação a 2005. Essa variação deve-se ao:
(i) redução de 4,8% (R$3,5 milhões) nos encargos de transmissão e conexão, já deduzidos
dos créditos de PIS/Cofins;
(ii) aumento de 5,1% (R$3,7 milhões) relativo ao efeito líquido da amortização e
diferimento dos custos da Parcela “A” – CVA;

x

Conta de Consumo de Combustível (CCC) e Conta de Desenvolvimento Energético (CDE):
os gastos com CCC e CDE atingiram R$89,4 milhões, representando aumento de 53,0%
(R$31,0 milhões). Esses encargos são definidos pela Aneel – Agência Nacional de Energia
Elétrica e o aumento decorre dos seguintes fatores:
(i) aumento de 36,5% (R$21,3 milhões) nas cotas fixadas pela Aneel em relação a 2005;
6
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(ii) aumento de 8,5% (R$5,0 milhões) relativo ao efeito líquido da amortização e
diferimento dos custos da Parcela “A” – CVA;
(iii) aumento de 8,0% (R$4,7 milhões) decorrente dos custos do Proinfa, que passaram a ser
contabilizados no exercício de 2006.
3.2.3 – Provisão para contingências e devedores duvidosos: as provisões consolidadas para
contingências e devedores atingiram o montante de R$21,7 milhões, ante R$24,4 milhões de
reversões em 2005. As provisões no 4º trimestre foram de R$19,4 milhões, ante R$20,3 milhões de
reversões de provisões no 4º trimestre de 2005.
4 – Resultado dos serviços de energia elétrica e geração de caixa (EBITDA) ajustada
O resultado consolidado dos serviços de energia elétrica atingiu R$299,5 milhões em 2006, um
crescimento de 9,2%. Conseqüentemente, a geração operacional consolidada de caixa ajustada
(EBITDA Ajustado) totalizou R$434,0 milhões, o que representa um aumento médio anual de 18,4%
no período de 2002 a 2006 e um crescimento de 7,4% em relação a 2005. O EBITDA Ajustado no 4º
trimestre foi de R$106,1 milhões, contra R$136,2 milhões em igual período de 2005.

EBITDA Consolidado Ajustado

Conc iliaç ão EBITDA e

- R$ milhões -

EBITDA Ajustado Consolidado - R$ milhões

Crescimento anual
de 18,4%

404

24,8

2002

434,0

RTE

EB ITDA
A justado

11,2

346,9

286
221

51,1
434

249

2003

2004

2005

2006

EB ITDA

A créscimo s
M o rató rio s

P ro visõ es
Déficit A tuarial

A despeito das provisões para devedores duvidosos, constituídas no 4º trimestre de 2006, o
crescimento de EBITDA Ajustado da CELB foi o destaque no ano, com variação positiva de 40,5% em
relação ao ano anterior. Já a redução do EBITDA Ajustado na Saelpa deve-se, em grande parte, às
reversões de provisões para devedores duvidosos em 2005, no montante de aproximadamente
R$30,8 milhões, dos quais R$17,3 milhões, contabilizados em dezembro. Essas provisões no final
daquele exercício referem-se ao acordo firmado entre a Saelpa e os governos estadual e municipal,
mediante assinatura de convênios para compensação recíproca de débitos e autorização de livre
disposição, por parte dos municípios, de receitas decorrentes de repasses constitucionais do
Estado. O acordo em questão viabilizou renegociações com 208 municípios, equivalentes a R$82,1
milhões, dos quais R$14,2 milhões à vista, com utilização de créditos que os municípios detinham
do Fundo de Participação de Municípios (FPM). Quanto à menor variação do EBITDA Ajustado da
Energipe em 2006, pode-se atribuir basicamente ao término em meados de 2006 da cobrança das
compensações do racionamento de 2001/2002 (RTE), que totalizaram R$16,3 milhões no exercício
findo, contra R$20,1 milhões naquele exercício.
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Geração Operacional de Caixa em 2006
por Distribuidora e Consolidada (EBITDA e EBITDA Ajustado) - Em R$ milhões
Energisa
Descrição
(+)
(+)
(+)
(+)

1º
2º
3º
4º

Energipe

CELB

Saelpa

32,6
39,6
39,9
47,1

3,7
6,7
8,2
2,1

42,9
37,0
51,1
31,2

78,8
83,0
98,0
86,3

159,2
20,7
8,0
2,0
3,5
0,1
16,3
6,0
187,0
28,8
+ 9,9 + 40,5

162,2
14,8
7,6
28,8
213,4
- 1,6

346,9
24,8
11,2
51,1
434,0
+ 7,4

trimestre
trimestre
trimestre
trimestre

(=) EBITDA acumulado em 2006 (*)
(+) Receitas de acréscimos moratórios
(+) Provisões para Déficit Atuarial
(+) Receita de reajuste tarifário extraordinário (RTE)
(=) EBITDA ajustado em 2006
Variação % do EBITDA ajustado acumulado em 2006 / 2005

Consolidada

(*) EBITDA = Resultado dos Serviços + Depreciação e Amortização.

5 – Resultado financeiro
Em face da melhoria do fluxo de caixa e dos custos das dívidas, o resultado financeiro líquido
consolidado em 2006 apresentou redução de 12,8% (R$14,6 milhões), atingindo R$98,9 milhões
negativos. Já refletindo as bem sucedidas emissões de Units Notes no mercado internacional, bem
como a redução dos spreads praticados e as taxas de juros, no 4º trimestre essa redução da despesa
financeira líquida foi ainda maior, de 45,0%, em relação ao mesmo período do exercício anterior,
passando de R$28,0 milhões, no 4º trimestre de 2005, para R$15,4 milhões, no último trimestre de
2006.
6 - Lucro líquido consolidado
A Energisa bateu em 2006 um novo recorde de desempenho, atingindo um lucro líquido consolidado
de R$79,5 milhões, contra R$72,7 milhões em 2005.

Lucro líquido (prejuízo) no
período
1º trimestre

Evolução do Lucro Líquido
Consolidado em 2006

Controladora e
Consolidado

31,3

2006

2005

16,4

11,9

2º trimestre

10,9

32,0

3º trimestre

20,9

(0,8)

4º trimestre

31,3

29,6

Acumulado em 2006

79,5

72,7

20,9
16,4
10,9

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre 4º trimestre

Dentre os fatores que fundamentam a melhoria do resultado da Energisa em 2006, destacam-se:
x
x

aumento de 5,9% na demanda de energia elétrica no exercício de 2006 relação ao ano
anterior, conjugado com os reajustes das tarifas das distribuidoras da Energisa, ocorridos
ao longo de 2006;
a expressiva melhoria do lucro líquido da CELB, que atingiu R$8,4 milhões no exercício, um
aumento de 69,5% em relação ao de 2005. Conseqüentemente a Energisa registrou um
ganho de equivalência patrimonial nas suas controladas, diretas e indiretas, de R$89,4
milhões, contra R$71,9 milhões em 2005.

Ressalte-se, também, que o resultado do 4º trimestre de 2006 está parcialmente afetado por
despesas extraordinárias relativas a provisões para devedores duvidosos não recorrentes, no
montante de R$19,4 milhões, contra R$20,3 milhões de reversões de provisões dessa natureza no
mesmo período de 2005.
8
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7 – Estrutura de capital e melhoria do perfil do endividamento
Em 2006, foi realizada uma série de operações de alongamento e melhoria do perfil do
endividamento das controladas pela Energisa. Dentre as operações, merecem destaque:
• a primeira emissão de títulos de longo prazo no mercado internacional, em julho, pelas
controladas Energipe e Saelpa, de Notes Units, no montante de US$250 milhões, com vencimento
ao final de sete anos e juros de 10,5% ao ano. Os recursos obtidos foram aplicados,
predominantemente, na amortização de dívidas mais curtas e/ou mais onerosas e/ou que
comprometiam recebíveis das emissoras, com a conseqüente redução do custo médio das dívidas;
• a primeira emissão pública de debêntures, em outubro, pela Energisa, no montante de R$350
milhões, com vencimento em cinco anos. As debêntures, com carência de seis meses de juros,
fazem jus a uma remuneração com base no CDI, acrescida de spread de 2,0% e serão amortizadas
em três parcelas anuais e sucessivas, a partir de 1º de outubro de 2009. Os recursos dessa emissão
destinaram-se ao pagamento da dívida assumida em 20 de abril de 2006 pela Multipar S/A
(incorporada pela Energisa em 31/01/2007) para aquisição da Energia do Brasil Participações Ltda.
No final do exercício de 2006, as dívidas líquidas consolidadas da Energisa, incluindo encargos,
conforme abaixo definidas, totalizavam R$1.380,2 milhões. Do total das dívidas líquidas, 41,3%
estão representadas em moeda estrangeira, protegidas contra variação cambial adversa, por meio
de instrumentos de derivativos financeiros.
Como conseqüência das transações de alongamento e melhoria do perfil da dívida consolidada, a
relação da dívida líquida consolidada de curto prazo pela dívida líquida total consolidada reduziu
de 38,8%, em 2005, para 10,9% em 2006. A relação consolidada entre o EBITDA ajustado e a dívida
líquida de curto prazo, que era de 1,2 vezes no ano anterior, encerra este exercício em 2,9 vezes,
o que assegura uma posição confortável de alavancagem da Companhia e do perfil da sua dívida
consolidada.
O quadro abaixo apresenta as dívidas de curto e longo, líquidas de disponibilidades financeiras
(caixa, aplicações financeiras e recursos vinculados) da Energisa Consolidada, conforme
apresentadas nas suas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2006 e 2005.
CFLCL Consolidada
Descrição

31/12/2006 31/12/2005

Dívidas Totais (%)

Curto Prazo
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Encargos de dívidas
Parcelamento de impostos
Defict atuarial
Subtotal 1

184,5
34,9
27,0
15,4
10,4
272,2

409,9
2,8
9,8
10,4
432,9

Longo Prazo
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Parcelamento de impostos
Defict atuarial
Subtotal 2

792,7
353,8
27,4
55,3
1.229,2

479,2
45,0
50,7
574,9

Total das dívidas

1.501,4

1.007,8

(-) Disponibilidades financeiras
Total das dívidas líquidas

Dívidas de Curto Prazo /

121,2

98,8

1.380,2

909,0

43,0

18,1

2005

2006

9
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8 - Investimentos
Em 2006, as controladas da Energisa investiram R$195,1 milhões (Energipe - R$86,5 milhões; CELB –
R$7,6 milhões e Saelpa – R$101,0 milhões), ante R$146,8 milhões em 2005, na ampliação das suas
redes de distribuição de energia elétrica, manutenção e melhoria na confiabilidade e qualidade dos
serviços prestados aos consumidores. O programa “Luz para Todos” absorveu R$120,4 milhões, dos
quais R$99,3 milhões foram provenientes de recursos à fundo perdido de governos federal e
estaduais.
Programa “Luz para Todos”
Descrição

Energipe

Consumidores a atender
Ligações executadas em 2004
Ligações executadas em 2005
Ligações executadas em 2006
Total de ligações já executadas
Consumidores a atender
Ano de conclusão
Investimentos em 2006 (R$ milhões)

29.143
262
9.914
9.889
20.065
9.078
2008
63,7

CELB

Saelpa

Total

2.850
2
1.033
1.419
2.454
396
2007
2,3

44.100
12.984
10.372
23.356
20.744
2008
54,4

76.093
264
23.931
21.680
45.875
30.218
120,4

9 - Distribuição de dividendos
Com base nas demonstrações financeiras de 2006, as administrações da Energisa, Energipe, CELB e
Saelpa proporão às Assembléias Gerais, a realizarem-se brevemente as seguintes distribuições de
dividendos, já tendo sido antecipado 44,8% dos dividendos totais das referidas empresas, conforme
quadro seguinte:
Ordinárias
(R$/mil ações)

Preferenciais / “A”
(R$/mil ações)

Preferenciais “B”
(R$/mil ações)

Montante Total
(R$ milhões)

Antecipado
em

Dividendos
Dividendos

420,00
171,22715

-

-

15,9
3,0

10/01/2007
16/02/2007

Dividendos
Dividendos

252.000,00
411.663,3385

252.000,00
411.663,3385

-

28,0
45,7

30/12/2006
A pagar

CELB

Dividendos

52.206,5461

13.033,59005

-

11,6

16/02/2007

Saelpa
Saelpa

Dividendos
Dividendos

25,00
67,1501697

25,00
67,1501697

25,00
67,1501697

18,1
48,6

16/02/2007
A pagar

Empresa

Provento

Energisa
Energisa
Energipe
Energipe

10 – Efeitos da Desverticalização
Em face da conclusão do processo de desverticalização, a Energisa passou, a partir de 1 de março
de 2007, a consolidar os resultados de todas distribuidoras e geradoras que pertenciam à Cia Força
e Luz Cataguazes Leopoldina (CFLCL), cujos principais indicadores de desempenho em 2006 são os
seguintes:
CFLCL Consolidada
Indicadores Consolidados (R$ milhões)

Exercício
2006
2005

Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida
Geração de Caixa (EBITDA)
EBITDA Ajustado
Resultado Financeiro Líquido
Lucro Líquido

2.297,0
1.623,6
485,6
583,1
(246,7)
76,2

1.971,9
1.401,5
435,6
531,9
(225,7)
41,3

622,4
446,2
118,7
141,1
(55,2)
46,4

562,2
397,2
141,8
164,5
(61,9)
5,0

1.979
6.966

1.891
6.577

1.979
1.811

1.891
1.713

Numero de Consumidores (mil)
Demanda de Energia (Cativo + Consumidor Livre) - GWh

Trimestre
4º tri 2006 4º tri 2005
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11 - Auditores Independentes
A Energisa e suas controladas passaram a utilizar os serviços de Auditoria Independente da Deloitte
Touche Tohmatsu, a partir de 2002. Além da auditoria das suas demonstrações financeiras, as
controladas Energipe e Saelpa contrataram a Deloitte para serviços de consultoria fiscal e para
emissão de títulos no mercado externo. Tais serviços foram concluídos, com honorários
correspondentes a R$657 mil, que representam cerca de 186% dos custos anuais de auditoria. A
administração da Energisa e seus auditores independentes entendem que a prestação desses
serviços não afetou a independência e a objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de
auditoria externa.

A Administração.
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Demonstrações Financeiras
1.

Balanço Patrimonial – Ativo
Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2006 e 2005
(Em milhares de reais)
Notas

ATIVO

explicativas

Controladora
2006

Consolidado
2005

2006

2005

CIRCULANTE
Numerário disponível
Aplicações no mercado aberto
Recursos vinculados
Consumidores e concessionárias
Títulos de créditos a receber
Recomposição tarifária extraordinária
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Estoques
Impostos a recuperar
Dividendos a receber
Créditos tributários
Benefício fiscal - ágio incorporado
Despesas pagas antecipadamente
Outros créditos
TOTAL CIRCULANTE

175
313
2.531
100.646
1.129
7
104.801

141
563
14.586
15.290

89.207
6.669
25.302
261.537
60.968
39.797
(59.295)
2.384
54.781
31.135
7.249
53.479
34.302
607.515

71.450
7.864
19.527
223.510
46.681
47.983
(38.183)
1.182
41.962
20.283
69.166
19.674
531.099

52.181
446.937
4.234
2
503.354

-

2.458
20.944
76.302
52.181
427.093
34.732
90.299
118.066
86.322
34.648
459
943.504

32.359
20.473
76.729
225.233
24.299
110.153
25.134
20.235
5.021
539.636

762.704
762.704

803.811
803.811

13.796
1.248.702
16.311
287
1.279.096

155
1.384.371
15.559
381
1.400.466

TOTAL NÃO CIRCULANTE

1.266.058

803.811

2.222.600

1.940.102

TOTAL DO ATIVO

1.370.859

819.101

2.830.115

2.471.201

20
5
9
7

11
14
13
12

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Recomposição tarifária extraordinária
Consumidores e concessionárias
Títulos de créditos a receber
Debêntures
Créditos com partes relacionadas
Impostos a recuperar
Créditos tributários
Benefício fiscal - ágio incorporado
Depósitos e cauções vinculados
Despesas pagas antecipadamente
Outros

Permanente
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido

7
5
9
10
11
14
13
27
12

15
16
17
18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2.

Balanço Patrimonial – Passivo
Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2006 e 2005
(Em milhares de reais)
Notas

PASSIVO

Controladora

Consolidado

explicativas

2006

2005

2006

2005

19

377
34.945
804
251
18.884
15
55.276

34
244
13.031
5
13.314

107.500
26.956
184.524
34.945
1.851
73.413
15.415
43.191
4.635
8.183
12.437
3.858
10.391
51.676
578.975

6.788
353.778
96.196
454
457.216

7.415
632
8.047

3.317
792.735
353.778
3.227
1.878
27.392
36.751
55.365
1.012
1.275.455

17.710
479.228
143.373
12.402
45.029
54.172
50.672
1.440
804.026

117.318

195.640

CIRCULANTE
Fornecedores
Encargos de dívidas
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Folha de pagamento
Tributos e contribuições sociais
Parcelamento de impostos
Dividendos a pagar
Participações a pagar
Obrigações estimadas
Encargos do consumidor a recolher
Taxa de iluminação pública
Déficit atuarial
Outras contas a pagar
TOTAL CIRCULANTE

20
21

22
23

31

114.098
2.761
409.902
1.062
62.535
9.842
16.514
3.108
6.814
3.115
4.041
10.391
29.612
673.795

NÃO CIRCULANTE
Exígivel a longo prazo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Débitos com partes relacionadas
Tributos e contribuições sociais
Parcelamento de impostos
Provisão para contingências
Provisão de déficit atuarial
Outras contas a pagar
TOTAL NÃO CIRCULANTE

19
20
21
10
22
27
31

PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de lucros

TOTAL DO PASSIVO

-

-

23
755.904
102.463
858.367

755.904
41.836
797.740

755.904
102.463
858.367

755.904
41.836
797.740

1.370.859

819.101

2.830.115

2.471.201

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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3Demonstrações do Resultado
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005
( Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação )
Notas
explicativas

Controladora
2006
2005

Consolidado
2006
2005

Receita operacional
Fornecimento de energia elétrica

24

-

-

1.490.075

Suprimento de energia elétrica

24

-

-

11.674

1.277.883
15.485

Disponibilização do sist. de transm. e de distribuição

24

-

-

106.538

63.893

Outras Receitas Operacionais

24

-

-

15.605

14.424

-

-

1.623.892

1.371.685

ICMS

-

-

323.202

276.103

PIS

-

-

27.355

22.937

COFINS

-

-

135.568

105.693

ISS

-

-

262

359

Quotas para RGR

-

-

10.273

9.448

-

-

496.660

414.540

-

-

1.127.232

957.145

Deduções da receita operacional

Receita operacional líquida
Custo do serviço de energia elétrica
Custo com energia elétrica

25

-

-

472.535

425.785

Energia elétrica comprada para revenda

25

-

-

399.221

352.673

Encargos de uso do sist. de transm. e distribuição

25

-

-

73.314

73.112

Custo de operação

25

-

-

206.038

147.135
33.520

Pessoal e administradores

25

-

-

44.378

Material

25

-

-

5.021

5.967

Serviços de terceiros

25

14.275

14.361
48.655

Conta de consumo de combustível - CCC

25

-

-

74.379

Conta de desenvolvimento energético - CDE

25

-

-

15.030

9.799

Depreciação e amortização

25

-

-

40.758

35.435
(10.139)

Provisões para contingencias

27

-

-

(1.241)

Outras

25

-

-

13.438

9.537

Custo do serviço prestado a terceiros

25

-

-

3.643

4.849

-

-

682.216

577.769

-

-

445.016

379.376

Lucro operacional bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas

25

-

Despesas gerais e administrativas

25

848

Resultado do serviço

-

73.410

40.024

1.242

72.098

65.035

848

1.242

145.508

105.059

(848)

(1.242)

299.508

274.317

Receitas (despesas) financeiras
-

8.662

6.086

-

28

-

24.788

26.019

(12.150)

(1.473)

(166.946)

(174.280)

-

-

3.531

5.476

5.305

2.403

31.028

23.208

Receita de aplicações financeiras
Variação monetária e acréscimo moratório de energia vendida
Encargos de dívidas
( - ) Transferência para o imobilizado em curso
Outras receitas financeiras

(98.937)

(113.491)

Ágio

(6.817)
(2.247)

(1.184)

(24.393)

(20.219)

Equivalência patrimonial

89.423

71.862

695

79.511

70.366

176.873

140.607
10.368

Resultado operacional

930

-

Resultado não operacional
Receita não operacional

32

-

-

5.616

Despesa não operacional

32

-

-

4.144

626

-

-

1.472

9.742
150.349

Lucro antes da contribuição social, imposto de renda e
79.511

70.366

178.345

Contribuição social

-

-

(16.621)

(6.746)

Imposto de renda

-

-

(19.797)

(10.999)

das participações

79.511

70.366

Participações de empregado e administradores

-

-

(4.646)

(3.102)

Participações minoritária

-

-

(57.770)

(56.827)

79.511

70.366

79.511

72.675

2,10

1,86

Lucro líquido antes das participações

Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por ação - R$

141.927

132.604

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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4.

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos
Demonstração das origens e aplicações de recursos
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005
(Em milhares de reais)
Controladora

Consolidado

Notas
explicativas

Origens de recursos
Das operações
Lucro líquido do exercício
Despesas (receitas) que não representam movimentação
do capital circulante:
Depreciação e amortização
Equivalência patrimonial
Participação minoritária
Amortização de ágio
Juros e variação monetária de itens de longo prazo
Valor residual das baixas do ativo permanente
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Perda (ganho) de capital em investimentos
Reversão de provisão para contingências

2005

2005

79.511

70.366

79.511

72.675

25
32

(89.423)
2.247
(8.423)
(16.088)

(71.862)
1.184
(642)
(954)

47.416
(695)
57.770
24.393
(30.382)
6.775
19.854
369
(5.266)
199.745

41.357
56.827
20.219
13.400
2.428
2.050
(1.442)
(9.700)
197.814

128.598
112.510

14.586
13.632

199.745

197.814

-

4.433

818.433
5.475
73.194
16.802
7.249
-

446.660
1.689
32.954
8.364

4.433

921.153

601.822

112.510

18.065

1.120.898

799.636

315
17.809
27.953
18.884

2.980
13.031

1.146
191.818
3.259
57.288
651.159
2.632
42.360

9
140.441
6.328
427.032
15.927

64.961

16.011

949.662

589.737

47.549

2.054

171.236

209.899

15.290
104.801
89.511

658
15.290
14.632

531.099
607.515
76.416

347.139
531.099
183.960

13.314
55.276
41.962
47.549

736
13.314
12.578
2.054

673.795
578.975
(94.820)
171.236

696.626
3.108
673.795
(25.939)
209.899

16

14
25

20
16
16
16
13

Total das origens
Aplicações de recursos
Nas operações
No investimento
No imobilizado
No intangível
Aumento no realizável a longo prazo
Transferência do exigível a longo prazo para o circulante
Ações em tesouraria
Dividendos

2006

32

Dividendos propostos de controladas
Recursos oriundos das operações
De terceiros
Empréstimos captados
Contribuição do consumidor
Subvenções da União - recursos CDE
Participação do Governo do Estado
Benefício fiscal - ágio incorporado
Redução do realizável a longo prazo

2006

15
16
17

23

Aumento do capital circulante líquido
Variação do capital circulante líquido:
Ativo circulante
No início
No fim
Passivo circulante
No início
Ajuste de exercício anterior
No fim
Aumento do capital circulante líquido

112.155

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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401

402

5.

Saldos em 31 de dezembro de 2006

23
23
23

23
23
23

755.904

-

-

755.904

-

-

755.904

Capital
social

6.719

3.976
-

-

2.743

2.743
-

-

-

95.744

56.651

-

39.093

39.093

-

-

Reservas de lucros
Reserva
Retenção de
legal
lucros

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Lucro líquido do exercício
Proposta para destinação do lucro líquido do exercício
. Reserva legal
. Dividendos
. Retenção de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2005

Lucro líquido do exercício
Proposta para destinação do lucro líquido do exercício
. Reserva legal
. Dividendos
. Retenção de lucros

Saldos em 01 de janeiro de 2005

Notas
explicativas

(Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

-

(3.976)
(18.884)
(56.651)

79.511

-

(2.743)
(13.031)
(39.093)

70.366

(15.499)

Lucros
(prejuízos)
acumulados

858.367

(18.884)
-

79.511

797.740

(13.031)
-

70.366

740.405

Total
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005
(Em milhares de reais)

1

Contexto operacional
A Energisa S/A é uma sociedade anônima de capital aberto, que tem como principal objetivo
a participação no capital de outras empresas. A Energisa e suas controladas são empresas
integrantes do Sistema Cataguazes-Leopoldina (SCL).
A Companhia possui um endividamento de R$1.392.938 (R$891.891 em 2005), apresentado
nas rubricas “Encargos de dívidas”, “Empréstimos e financiamentos” e “Debêntures” no
balanço consolidado. A Administração continua empenhada na melhoria da estrutura de
capital das empresas do Sistema Cataguazes-Leopoldina, buscando instrumentos que
permitam reduzir ainda mais os custos das dívidas de curto prazo que juntamente com a
geração de lucros, previstos nos orçamentos e projeções internas, deverão reduzir,
substancialmente, as necessidades de refinanciamentos dos passivos.
Em atendimento à Lei no. 10.848, de março de 2004, que determina a segregação das
atividades de participações societárias, geração e distribuição de energia elétrica, as
empresas do Sistema Cataguazes-Leolpoldina, Energisa, Companhia Energética da Borborema
– CELB, Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba – Saelpa e Empresa Energética de
Sergipe – Energipe, Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina – CFLCL, Multipar S/A,
Planejamento e corretagens de Seguros – Multipar, Zona da Mata Geração S/A – Zona da Mata
e Cat-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S/A – Cat-Leo, realizaram os seguintes
atos societários:
Assembléia Geral Extraordinária da CELB, realizada em 28 de dezembro de 2006.
A CELB incorporou sua controladora Pbpart Ltda, passando a ser controlada da Empresa
Energética de Sergipe – Energipe. Por essa incorporação, a CELB registrou uma reserva de
ágio no montante de R$25.942 em contrapartida do ágio incorporado no valor de R$76.297 e
da provisão para integridade do patrimônio líquido no valor de R$50.355.
Assembléia Geral Extraordinária da Saelpa, realizada em 28 de dezembro de 2006.
A Saelpa incorporou sua controladora Pbpart SE 2 Ltda, a qual já havia incorporado sua
controladora Pbpart SE 1 S/A, passando a ser controlada da Energipe. Por essa incorporação,
a Saelpa registrou uma reserva de ágio no montante de R$99.976 em contrapartida do ágio
incorporado no valor de R$294.048 e da provisão para integridade do patrimônio líquido no
valor de R$194.072.
Assembléia Geral Extraordinária da Multipar, realizada em 29 de dezembro de 2006.
A CFLCL conferiu em aumento de capital da Multipar, entre outros ativos e passivos, a
participação societária de que era titular de 54.39% do capital social da Companhia.
Assembléia Geral Extraordinária da Energipe, realizada em 30 de dezembro de 2006.
A Energipe, controlada da Companhia, aprovou a redução do seu capital social no montante
de R$593.544, entregando aos seus acionistas as participações societárias que detinha no
capital social da CELB e da Saelpa.
Assembléia Geral Extraordinária da Multipar, realizada em 30 de dezembro de 2006.
A Multipar incorporou a Energia do Brasil Participações Ltda – Energia do Brasil, que entre
outros ativos e passivos, detinha 45,60% do capital social da Companhia.
Assembléia Geral Extraordinária da CENFPAR, realizada em 17 de janeiro de 2007.
A CFLCL conferiu em aumento de capital da CENFPAR o investimento de 59,47% do capital
social que era titular na CENF, bem como o saldo do ágio de aquisição da CENF no montante
de R$31.091. A CENFPAR era controlada da Energisa e já detinha 15,24% do capital social da
CENF e ágio de aquisição de R$9.237.
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Assembléia Geral Extraordinária da Zona da Mata, realizada em 17 de janeiro de 2007.
A Companhia conferiu em aumento de capital da Zona da Mata, entre outros ativos e
passivos, os ativos imobilizados de geração de energia elétrica (11 usinas hidrelétricas). O
referido aumento de capital foi no montante de R$21.629.
Assembléia Geral Extraordinária da CENF, realizada em 31 de janeiro de 2007.
A CENF incorporou sua controladora CENFPAR, tendo registrado uma reserva de ágio no
montante de R$13.711 em contrapartida do ágio incorporado no valor de R$40.328 e da
provisão para integridade do patrimônio líquido no valor de R$26.617. Após a incorporação da
CENFPAR, a CFLCL e a Energisa passaram a deter 58,91% e 15,80% do capital social da CENF.
Assembléia Geral Extraordinária da Energisa, realizada em 31 de janeiro de 2007.
A Companhia incorporou a Multipar, que entre outros ativos e passivos, detinha 99,99% do
capital social da companhia, 17,86% do capital social da Saelpa, 100% do capital social da
Catleo e 50% do capital social da Usina Termelétrica de Juiz de Fora – UTEJF (a Cat-Leo
detém os demais 50% do capital da UTEJF). Outras contas relevantes incorporadas foram:
ágio no investimento Saelpa no valor R$31.350 e deságio referente a Energia do Brasil no
valor de R$303.273. A incorporação das próprias ações da Companhia resultou em uma
redução do capital social no montante de R$468.099 e, consequentemente, na redução do
número de ações a serem atribuídas a CFLCL, acionista da Multipar.
Assembléias Gerais Extraordinárias da Energisa e da CFLCL, realizadas em 28 de fevereiro de
2007.
A Companhia promoveu a incorporação de ações da CFLCL, convertendo-se a CFLCL em
subsidiária integral da Companhia e seus acionistas passam a ser acionistas da Companhia.
Nessa mesma Assembléia, a sede social da Companhia foi transferida para a Praça Rui
Barbosa, 80 (parte) – Cataguases – MG. Na AGE da CFLCL, que aprovou a incorporação de
ações, a CFLCL promoveu uma redução de seu capital social, restituindo aos seus sócios,
entre outros ativos e passivos, as participações que detinha na CENF (58,91% do capital
social) e na Zona da Mata (100% do capital social).
Assembléia Geral Extraordinária da Cat-Leo realizada em 01 de março de 2007.
A Cat-Leo, controlada da Companhia, aprovou a redução do seu capital social no montante
de R$41.499, entregando aos seus acionistas, entre outros ativos e passivos, a participação
societária que detinha no capital social da UTEJF.
Com a conclusão desses atos societários, encerra-se a reestruturação societária necessária ao
pleno atendimento por todas as empresas do Sistema Cataguazes Leopoldina da segregação
de atividades exigida pela Lei no 10.848, de março de 2004. A reestruturação societária
implementada foi aprovada previamente pela Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
através das Resoluções Autorizativas no 759, de 12 de dezembro de 2006 (Energipe, CELB e
Saelpa) e no 771, de 19 de dezembro de 2006 (CFLCL e CENF). A Companhia passa a ser a
holding do Sistema Cataguazes-Leopoldina, detendo as seguintes participações societárias:
% de participação no
capital social
100
74,71
99,86
98,05
84,02
100
100
100
72,80
99,10

Empresas controladas
Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina - CFLCL
Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo- CENF
Empresa Energética de Sergipe - Energipe
Companhia Energética da Borborema - CELB
Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba - Saelpa
Zona da Mata Geração S/A
Usina Termelétrica de Juiz de Fora S/A
Cat-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S/A
Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção S/A
Teleserv S/A

A Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL) é uma concessionária distribuidora
de energia elétrica, que atua em 67 municípios no Estado de Minas Gerais e 1 no Estado do
Rio de Janeiro, atendendo a aproximadamente 331.400 consumidores (informação não
auditada pelos auditores independentes).
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A Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo - CENF é uma concessionária de serviços
públicos de energia elétrica, que atende a 85.181 consumidores (informação não auditada
pelos auditores independentes) no município de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro.
A Empresa Energética de Sergipe S/A – Energipe, concessionária de serviços públicos de
energia elétrica, atende a 63 municípios no Estado de Sergipe, com 490.336 consumidores
(informação não auditada pelos auditores independentes).
A CELB e a Saelpa são concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, cujas áreas de
concessão englobam praticamente todo o Estado da Paraíba e atendem a 1.072.375
consumidores (informação não auditada pelos auditores independentes).
A Zona da Mata Geração S/A, é uma empresa de geração de energia elétrica, pelo regime de
concessão de serviço público, que contém 45 MW de potência instalada e com projetos a
desenvolver de cerca de 400 MW.
A Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. -UTEJF, produtor independente de energia
elétrica, através da combustão de gás natural, com capacidade instalada de 87 MW, está
localizada na cidade de Juiz de Fora no Estado de Minas Gerais,
A Cat-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S.A. - Cat-Leo Serviços é uma empresa
constituída em 26 de novembro de 2004 para atuar em negócios focados em construção,
operação, manutenção e serviços correlatos à geração e distribuição de energia elétrica.
A Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção fundada em 2000, atua no mercado de serviços
de inspeção termográfica aérea e içamento de cargas.
A Teleserv S/A fundada em 1997, empresa da área de TV por assinatura e banda larga sem
fio, opera na cidade de Aracaju, utilizando o sistema MMDS (Multipoint Multichannel
Distribution Service) e com tecnologia digital.
Conforme disposto nos protocolos-justificativas das incorporações realizadas pela CELB,
Saelpa e CENF, as realizações das reservas de ágio poderão ser incorporadas ao capital social
das mesmas, ao final de cada exercício social, em proveito exclusivo do sócio controlador, na
medida em que vierem a auferir benefício fiscal em decorrência da amortização da parcela
correspondente do ágio que lhe deu origem.
Em dezembro de 2006, a CELB amortizou R$149 e a Saelpa R$454 de benefício fiscal
proveniente do ágio incorporado. Em 31 de dezembro de 2006, no balanço consolidado, o
valor líquido do benefício fiscal no montante de R$125.315, está registrado na conta créditos
fiscais, sendo R$7.249 no circulante e R$118.066 no realizável a longo prazo. A realização
anual do benefício fiscal está apresentada na nota no 13.
Os atos societários de incorporação da CELB, Saelpa e CENF geraram na Energisa, via
equivalência patrimonial, o registro de ágio equivalente as provisões para integridade do
patrimônio líquido que essas controladas efetuaram em seus balanços de incorporação de
suas controladoras. Os ágios, no montante de R$271.044 (CELB R$50.356, Saelpa R$194.071 e
CENF R$26.617) registrado como imobilizado, serão amortizados no prazo remanescente de
concessão de distribuição de energia elétrica que as controladas CELB (24 anos), Saelpa (25
anos) e CENF (9 anos) são detentoras. Quanto ao deságio referente à aquisição da Energia do
Brasil no valor de R$303.273, registrado no balanço consolidado como imobilizado, a Energisa
aguarda manifestação da CVM sobre a forma de sua realização.

2

Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no
Brasil, normas e disposições da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e legislação específica
aplicável às concessionárias de Serviços Públicos de Energia Elétrica, estabelecidas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, preponderantemente o “Manual de
Contabilidade de Serviço Público de Energia Elétrica”.
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Essas demonstrações financeiras incorporam as alterações trazidas pelos seguintes
normativos contábeis: (i) Normas e Procedimentos de Contabilidade 27 (NPC 27) –
Apresentação e Divulgações, emitido pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil –
Ibracon, em 03 de outubro de 2005, aprovada pela Deliberação CVM nº 488, naquela mesma
data; e (ii) – Normas e Procedimentos de Contabilidade 22 (NPC22) – Provisões, Passivos,
Contingências Passivas e Contingências Ativas, emitido pelo Ibracon, em 03 de outubro de
2005, aprovada pela Deliberação CVM nº 489, naquela mesma data. Nas demonstrações
financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, apresentadas para fins
de comparação, foram efetuadas determinadas reclassificações para adequá-las às
Deliberações mencionadas, e permitir aos usuários a comparabilidade com o exercício
corrente. As principais alterações resultantes da aplicação dessas Deliberações foram as
seguintes:
. Apresentação do grupo “Não circulante” no ativo e no passivo;
. Apresentação da conta “Intangível”, classificada no grupo “Não Circulante”; e
. Reclassificação dos depósitos judiciais, anteriormente classificados no ativo, para o passivo,
como redutor da conta “provisão para contingências”.
Por se tratar de uma empresa holding, as notas explicativas refletem, basicamente, as
práticas contábeis e detalhamentos de contas das controladas Energipe, Termosergipe,
CENFPAR, CELB e Saelpa.

3

Sumário das principais práticas contábeis
a) As aplicações no mercado aberto e recursos vinculados estão representados por
aplicações em fundos de curto prazo e certificados de depósitos bancários que estão
registrados pelo valor atualizado na data do balanço;
b) Consumidores e concessionárias englobam o fornecimento de energia elétrica faturada e
não faturada por estimativa, até o encerramento do balanço, reconhecidas pelo regime
de competência;
c) A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em bases consideradas
suficientes para fazer face a eventuais perdas na realização dos créditos e levando em
conta as instruções da ANEEL;
d) Os estoques estão valorizados ao custo médio da aquisição, que não excede o seu valor de
mercado;
e) Os investimentos em controladas foram contabilizados pelo método de equivalência
patrimonial, tomando-se por base os patrimônios líquidos dessas empresas em 31 de
dezembro de 2006 e 2005. Os demais investimentos estão contabilizados ao custo,
corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995;
f)

O imobilizado está demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro
de 1995. As adições, a partir desta data, estão contabilizadas ao custo. As depreciações
são calculadas pelo método linear, com base no prazo de vida útil estimado dos bens,
conforme descrito à nota nº 17 e são debitadas ao resultado do exercício ou ao custo das
imobilizações em curso.
Os valores das obrigações vinculadas à concessão são reconhecidos no balanço patrimonial
no momento em que os recursos são efetivamente recebidos. Até a presente data estes
valores não sofrem qualquer tipo de amortização ou atualizações monetárias.
O ágio incorporado pela controlada Energipe, encontra-se registrado no imobilizado
consolidado e está sendo amortizado pelo prazo de concessão de distribuição de energia
elétrica, tomando-se por base as projeções de resultado desta controlada nos próximos 30
anos homologadas pela ANEEL a partir de abril de 1998 (data da incorporação do ágio). Em
31 de dezembro de 2006, o saldo a amortizar deste ágio monta em R$434.073 (R$449.363
em 2005). Os ágios das controladas CELB e Saelpa foram descritos na nota nº 1;

g) Os juros, demais encargos financeiros e efeitos inflacionários, relativos aos
financiamentos obtidos de terceiros, efetivamente aplicados no imobilizado em curso,
foram capitalizados e estão registrados neste subgrupo como custo. As controladas
optaram por não mais capitalizar os juros sobre os investimentos em imobilizado em curso
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financiados com recursos próprios a partir de 1999;
h) O intangível está representado pelo custo de aquisição das faixas de servidões
permanentes e software de manutenção de sistema corporativo. A amortização dos
softwares está sendo realizada pelo prazo de 5 anos;
i) O diferido está representado pelos gastos com despesas pré-operacionais. A amortização
está sendo realizada pelo prazo de 10 anos;
j) Os empréstimos e financiamentos estão atualizados pelas taxas contratuais na data de
encerramento dos exercícios;
k) O imposto de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de
10%. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9%. Os créditos tributários de
imposto de renda e contribuição social diferidos foram constituídos em conformidade com
a Instrução CVM nº 371/02;
l) As contingências passivas estão provisionadas por valores julgados suficientes pelos
administradores e assessores jurídicos para fazer face aos desfechos desfavoráveis;
m) As receitas e despesas são reconhecidas no resultado do exercício pelo regime de
competência;
n) Os custos associados aos planos de complementação de aposentadoria e pensão são
reconhecidos pelo regime de competência, conforme Deliberação CVM nº 371/00;
o) Os demais ativos e passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos/encargos incorridos até a
data do balanço;
p) A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a Administração das controladas se baseie em estimativas
para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas,
bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras.
Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em
períodos subseqüentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas
relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro dos efeitos decorrentes
da compra e venda de energia elétrica na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
- CCEE, Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, Provisão para Contingências,
Planos de Aposentadoria e Pensões, Amortização dos Ágios, Ativos Fiscais e Créditos
Tributários Diferidos.

4

Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Energisa
e de suas controladas a seguir relacionadas:

Energipe
Termosergipe S/A (*)
CENFPAR S/A (**)
CELB
Saelpa
Pbpart - SE 1 S/A
Pbpart - SE 2 Ltda
Pbpart Ltda

Participações societárias
permanentes
2006
2005
Direta
Direta
Indireta
99,86
99,85
71,00
51,00
99,99
98,05
93,64
65,30
83,25
50,10
99,99
99,99
-

(*) Em fase pré-operacional
(**) Detém 15,24% do capital total da Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo (CENF),
empresa controlada pela Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina.
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As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas com base nas demonstrações
financeiras das empresas controladas em 31 de dezembro de 2006 e 2005, de acordo com os
critérios técnicos de consolidação previstos na Instrução CVM n.º 247/96.
A reconciliação entre o resultado do exercício da controladora e consolidado no exercício de
2005 é como segue:
2005
Resultado do exercício
70.366
2.309
72.675

Controladora
Ajuste de exercício anterior
Consolidado

5

Consumidores e concessionárias – consolidado

Classes de Consumidores

Saldos
Vincendos Até 30 dias

Vencidos
de 31 a 90 de 91 a 180 de 181 a
dias
dias
360 dias

Total
há mais de
360 dias

2006

2005

Residencial

27.285

20.407

6.016

2.308

1.649

3.127

60.792

49.112

Industrial
Comércio, serviços e outras
atividades

26.906

5.038

4.781

6.415

6.499

9.215

58.854

37.976

17.422

7.806

2.694

1.370

1.434

3.023

33.749

28.781

4.266

2.065

1.814

1.555

3.468

15.614

28.782

25.225

Federal

2.520

579

562

437

381

103

4.582

4.160

Estadual

2.982

695

705

539

524

87

5.532

4.955

Municipal

3.072

743

720

574

469

129

5.707

5.064

Iluminação pública

4.881

1.698

2.153

1.338

1.183

32

11.285

9.635

8.079
97.413
97.413

989
40.020
40.020

2.310
21.755
21.755

150
14.686
14.686

179
15.786
15.786

66
31.396
31.396

11.773
857
221.913
13.017
47.551
282.481

20.043
2.781
187.732
10.767
45.484
243.983

261.537

223.510

20.944

20.473

Rural
Poder público:

Serviço público
Outros valores a receber
Subtotal – consumidores
Concessionárias (*)
Fornecimento não faturado
Total
Circulante
Não circulante

(*) Inclui energia vendida na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.
As controladas constituíram provisão para devedores duvidosos dos saldos vencidos conforme critérios técnicos
estabelecidos pela ANEEL.

O saldo da conta de consumidores e concessionárias em 31 de dezembro de 2006 e de 2005,
inclui o registro dos valores referentes à comercialização de energia no âmbito da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE no montante de R$9.892 (R$8.612 em 2005) no
consolidado, relativos ao período de setembro de 2000 a dezembro de 2006, deduzido das
liquidações parciais ocorridas até 31 de dezembro de 2006. Esses saldos foram apurados com
base em cálculos preparados e divulgados pela CCEE.
A composição financeira desses valores, incluindo os saldos registrados no passivo circulante
de R$220 em 2005, referentes aos encargos de serviços de sistema, estão demonstrados a
seguir:
Composição dos créditos da CCEE

Consolidado

Saldos a vencer
Créditos vinculados a liminares até dezembro de 2002
Parcela em negociação
(-) Encargos de serviços do sistema

2006
1.845
6.387
1.660
9.892
9.892

2005
539
6.387
1.686
8.612
(220)
8.392
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Os valores da energia no curto prazo que se encontram vinculados a liminares, podem estar
sujeitos a modificação dependendo de decisão dos processos judiciais em andamento, movido
por determinadas empresas do setor, relativos a interpretação das regras do mercado em
vigor. Essas empresas, não incluídas na área do racionamento, obtiveram liminar que torna
sem efeito o Despacho nº. 288 da ANEEL, de 16 de maio de 2002, que objetivou o
esclarecimento às empresas do setor sobre o tratamento e a forma de aplicação de
determinadas regras de contabilização do MAE (atualmente CCEE), incluídas no Acordo Geral
do Setor Elétrico. O pleito dessas empresas envolve a comercialização da cota-parte de
Itaipu no submercado Sudeste/Centro-Oeste durante o período de racionamento de 2001 a
2002, quando havia discrepância significativa de preços na energia de curto prazo entre os
submercados.
A controlada Energipe não constituiu provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre os
saldos vinculados às referidas liminares, por entender que os valores serão integralmente
recebidos seja dos devedores que questionaram os créditos judicialmente ou de outras
empresas que vierem a ser indicadas pela CCEE.

6

Reposição tarifária periódica - consolidado
ENERGIPE
Conforme a Resolução no 094 da ANEEL, de 18 de abril de 2005 que homologou de forma
definitiva a reposição tarifária periódica da controlada Energipe (33,64 % e fator e Xe de
1,0971%) para vigorarem a partir de 22 de abril de 2003, nos reajustes tarifários anuais para
os anos de 2004 a 2007, serão acrescidos a “Parcela B”, de cada ano, o valor de R$5.172,
valor esse referenciado à data base da revisão tarifária da controlada Energipe e será
atualizado pela variação do IGP-M.
Em 2005, com a edição da Resolução no 094 da ANEEL, a controlada Energipe refez os
cálculos da receita já reconhecida até dezembro de 2004, tendo efetuado o estorno de
receita excedente no montante de R$8.599, sendo R$7.715 da rubrica “fornecimento de
energia elétrica” e R$884 de “outras receitas financeiras”.
Dessa forma, a receita relativa à Parcela B, reconhecida até 31 de dezembro de 2006 pela
controlada Energipe é de R$21.273, tendo sido contabilizado R$2.772 (R$4.522 em 2005) na
rubrica “fornecimento de energia elétrica’’ no consolidado nesse exercício. Do montante de
R$21.273 (R$21.657 em 2005), já foi repassado aos consumidores R$15.805 (R$9.882 em
2005). O saldo remanescente de R$5.468 (R$11.775 em 2005), acrescido de R$1.578 (R$1.828
de dedução em 2005) de atualização monetária, encontra-se registrado na rubrica de
“despesas pagas antecipadamente”, no ativo circulante consolidado.
CELB
A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 13, de 31 de janeiro de 2005, fixou o
resultado final da primeira revisão tarifária periódica da CELB em 9,30%, com um fator Xe de
0,5432%, aplicáveis a partir de 4 de fevereiro de 2005.
SAELPA
Conforme a Resolução nº 193, de 22 de agosto de 2005, que homologou o resultado final da
primeira Revisão Tarifária Periódica da controlada Saelpa (11,66 % e fator e Xe de 0,5414 %)
para vigorarem a partir de 28 de agosto de 2005, nos reajustes tarifários anuais para os anos
de 2006 a 2008, serão acrescidos a “Parcela B”, de cada ano, o valor de R$16.230, valor esse
referenciado à data base da revisão tarifária da controlada Saelpa e será atualizados pela
variação do IGP-M.
A controlada Saelpa reconheceu no período de setembro de 2005 a dezembro de 2006,
receita relativa a Parcela B de R$29.000 (R$7.980 em 2005), tendo sido contabilizado
R$21.020 na rubrica “fornecimento de energia elétrica” no consolidado, nesse exercício. Do
montante de R$29.000 a Saelpa já repassou aos seus consumidores R$5.280 . O saldo
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remanescente de R$23.720 (R$7.980 em 2005), acrescido de R$788 (R$93 de redução em
2005) de atualização monetária, encontra-se registrado na rubrica de “despesas pagas
antecipadamente” no ativo circulante consolidado.
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Recomposição tarifária extraordinária (RTE) – consolidado
Através das Resoluções nº 480, 481, 482 e 483 de agosto de 2002 e a Resolução nº 1 de 12 de
janeiro de 2004 da ANEEL, os valores homologados relativos à recomposição tarifária
extraordinária, energia livre e Parcela A, estão demonstrados a seguir:
CONSOLIDADO

Resoluções nº

Perda de receita

Energia livre

Parcela A (*)

480/02,481/02 e 1/04

1/04 e 45/04

482/02 e 1/04

Total

Valor homologado

93.112

59.974

6.713

Remunerações acumuladas

51.705

32.904

7.350

91.959

(101.538)

(60.572)

-

(162.110)

Provisão para perdas

(6.592)

(2.714)

-

(9.306)

Saldos em 31/12/2005

36.687

29.592

14.063

80.342

5.900

3.982

1.183

11.065

(21.176)

(16.971)

(12.949)

(51.096)

Amortizações acumuladas

Remunerações no exercício
Amortizações no exercício
Provisão para perdas

159.799

(61)

(203)

-

(264)

Saldos em 31/12/2006

21.350

16.400

2.297

40.047

Circulante

21.350

16.400

(161)

37.589

-

-

2.458

2.458

Não circulante

(*) O saldo da Parcela A de R$2.208 está contabilizado no passivo circulante consolidado

Em 20 de dezembro de 2005, a ANEEL, através do Ofício Circular nº 2.212, estabeleceu os
seguintes procedimentos para o cálculo da remuneração:
- Perda de Receita – para as concessionárias que obtiveram financiamentos junto ao BNDES
(Controladas Energipe,CELB e Saelpa) - taxa SELIC, acrescida de juros de 1% a.a., aplicada
sobre os 90% dos valores homologados pela ANEEL; e taxa SELIC aplicada sobre os 10% não
financiados;
- Energia Livre - para as Geradoras que obtiveram financiamentos junto ao BNDES,
procedimento idêntico ao aplicado para Perda de Receita e para as Geradoras que não
obtiveram financiamento taxa SELIC;
- “ Parcela A”- a remuneração deverá ser apropriada utilizando a taxa SELIC.
A Resolução ANEEL nº 1, de 12 de janeiro de 2004, estabeleceu os prazos máximos, a partir
de janeiro de 2002: Energipe (49 meses); CELB (81 meses) e Saelpa (71 meses) para a
vigência do reajuste tarifário extraordinário – RTE nas tarifas de fornecimento de energia
elétrica, para recomposição de perda de receita e energia livre.
Em janeiro de 2006, a controlada Energipe concluiu o prazo de cobrança da RTE para essas
recomposições.
As projeções de faturamento da controlada CELB, indicam que o prazo máximo estipulado
pela ANEEL, será insuficiente para a realização da RTE na sua plenitude. Diante disso, a
Administração da controlada CELB optou por efetuar uma provisão de perdas da ordem de
R$9.570 (R$9.306 em 2005), em contrapartida de outras despesas operacionais R$6.653
(R$6.592 em 2005) e de obrigações com fornecedores de Energia Livre, no passivo não
circulante R$2.917 (R$2.714 em 2005).
Em agosto de 2006, a controlada Energipe, por ter amortizado a totalidade da Parcela A,
reduziu de suas tarifas de fornecimento de Energia Elétrica, a parcela correspondente a RTE.
A administração das demais Companhias, baseada em projeções internas, espera realizar
todos os créditos dentro dos prazos definidos por essa Resolução.
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A Resolução ANEEL nº 1, de 12 de janeiro de 2004, além de determinar os prazos para
recomposição da perda de receita e energia livre, homologou o montante da “Parcela A” e a
recuperação dos valores desta que se dará pelo mecanismo equivalente da RTE, sem
considerar a limitação dos prazos acima citados.
Em agosto de 2006, a controlada Energipe, por ter amortizado a totalidade da Parcela A,
reduziu de suas tarifas de fornecimento de energia elétrica, a parcela correspondente a RTE.
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Subvenções a receber - baixa renda - consolidado
A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, estabeleceu as diretrizes para enquadramento na
subclasse residencial baixa renda, da unidade consumidora com consumo mensal inferior a 80
kWh, tendo o Decreto nº 4.336, de 15 de agosto de 2002, ampliado a regulamentação de
enquadramento para unidades consumidoras com consumo mensal entre 80 e 220 kWh, desde
que cumpridos certos requisitos.
Em decorrência da nova classificação, as controladas Energipe, CELB e Saelpa, procederam
ao levantamento das perdas de receita, tendo sido apurado no exercício R$75.838 (R$71.021
em 2005) no consolidado, tendo a Eletrobrás já ressarcido as Companhias a importância de
R$68.193 (R$64.465 em 2005). Esta receita está sendo custeada com recursos financeiros
oriundos da RGR – Reserva Global de Reversão e da CDE – Conta de Desenvolvimento
Energético. Os respectivos valores encontram-se registrados na rubrica “Outros créditos” no
ativo circulante consolidado.

9

Títulos de créditos a receber – consolidado
Correspondem às contas de energia elétrica em atraso, renegociadas com os consumidores
através de Termos de Confissão de Dívida com atualização com base na variação do IPCA. Em
31 de dezembro de 2006 e 2005, os saldos estão demonstrados como se segue:
Consolidado
2006
2005
Circulante
Não circulante

60.968
76.302

46.681
76.729

Títulos de créditos a receber

137.270

123.410

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (*)

(33.144)

(13.054)

(*) Do montante dos Títulos de créditos a receber as controladas Energipe, CELB e Saelpa constituíram
provisão, contabilizada como parte integrante da rubrica “Provisão para créditos de liquidação
duvidosa” no ativo circulante, consolidado.

10

Transações com partes relacionadas
A seguir, os saldos das operações efetuadas:
Controladora:
2006
Ativo

Companhias:
.Saelpa
.Energipe
.Cia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina
. Pbpart SE2 Ltda
. Termosergipe S/A
.CENF
. Multipar S/A

1.519
407.020
408.539
3.642
21.886
12.870
38.398

. CELB
. Energipe
. CENFPAR

2005
Passivo
49.032
43.937
3.227
96.196
-

Passivo
547
6.317
551
7.415
-
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Total

446.937

96.196

7.415

Transações efetuadas:

CFLCL
Serviços contratados
Receitas (Despesas)
financeira

Saelpa

Energipe

Usina
Termosergipe
Termelétrica
S/A
de Juiz de
Fora S/A

Total
2005

Total
2006

CENF

120

-

-

-

-

-

120

960

(328)

(526)

(620)

(59)

1.555

16

38

1.191

Ativo Consolidado
CENF

Multipar

CFLCL

2006

2005

S/A
SAELPA
Energisa
PBPART LTDA
ENERGIPE
PBPART SE2 LTDA

10
1.519
1.529

407.020
407.020

413
18.131
18.544

423
408.539
18.131
427.093

27.730
38.841
10.465
148.197
225.233

Passivo Consolidado
ENERGISA

2006

2005

CENF

-

-

Ivan Muller Botelho

-

-

146

3.227

3.227

548

3.227

3.227

132.688
143.373

CFLCL
Energia do Brasil Participações Ltda, (nova
denominação de Alliant Energy Holdings do Brasil Ltda)

9.991

Transações com partes relacionadas consolidado:
Cia. Força e
Usina
Cia. de
Luz
Termelétrica Eletricidade
Cataguazes- de Juiz de
de Nova
Leopoldina
Fora S/A
Friburgo
Serviços contratados
Despesa de Aluguel
Receita financeira

2.932
24
36.024

1.555

1.808

Total
2006
2.932
24
39.387

Total
2005
2.345
48
41.926

Os mútuos originários de transações comerciais e financeiras normais ao curso das operações
são remunerados pela taxa média de captação junto a terceiros, que no exercício foi em
média de CDI + 1,61% aa.
Os preços praticados dos serviços contratados, referentes às áreas administrativas e apoio,
levam em conta a recuperação dos custos efetivamente incorridos, acrescidos de um
resultado líquido de impostos da ordem de 10%.
Os recursos destinados ao futuro aumento de capital não são remunerados.
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Impostos a recuperar

.Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
.Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
.Imposto de Renda – IRPJ
.Contribuição Social Sobre o Lucro – CSSL
. Pis e Cofins
.Outros
Circulante

Controladora
2006
2005
2.524
486
70
7
7
2.531
563
2.531
563

Consolidado
2006
2005
30.344
21.506
4.449
7.823
20.160
12.013
4.084
1.408
30.280
23.359
196
152
89.513
66.261
54.781
41.962
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Não circulante

-

-

34.732

24.299

O acréscimo de ICMS, Pis e Cofins a recuperar no consolidado, é devido principalmente, aos
investimentos no ativo imobilizado realizados pelas controladas Energipe, CELB e Saelpa em
função dos programas do governo de universalização de energia elétrica ( “Luz para todos”).
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Despesas pagas antecipadamente - consolidado
Controladora
2006
Efeitos regulatórios da parcela de Pis e Cofins (1)
.PIS (dezembro de 2002 a março de 2005)
.COFINS (fevereiro de 2004 a março de 2005)
Encargos financeiros
Conta de compensação de parcela A – CVA (2)
Proinfa (2)
Diferimento da reposição tarifária periódica (vide nota
explicativa nº 6)
Repasse tarifário de custos de anos anteriores (3)
Parcela compensatória
Outros
Circulante
Não circulante

Consolidado
2006

2005

5.363
-

4.367
10.588
21.267
3.498
1.748

6.545
15.869
5.949
39.079
481

5.363

31.554
6.664
1.970
6.471
88.127

17.834
1.970
1.674
89.401

1.129
4.234

53.479
34.648

69.166
20.235

(1)PIS/COFINS
Em conformidade com o Contrato de Concessão e o disposto no parágrafo 3º, do artigo 9º da
Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que assegura o direito à recomposição tarifária pelo
aumento da carga tributária, as controladas Energipe, CELB e Saelpa procederam ao
reconhecimento dos valores apurados em conseqüência da mudança do critério de tributação
para não cumulatividade, conforme Lei 10.637/02 do PIS, de 30/12/2002, e Lei 10.833/03 da
COFINS, de 29/12/2003.
A ANEEL homologou as diferenças sem cobertura tarifária do período de dezembro de 2002
até março de 2005, para o PIS e de fevereiro de 2004 até março de 2005, para a COFINS. Os
saldos existentes em 31 de dezembro de 2006, da ordem de R$14.955 (R$22.414 em 2005), no
consolidado, serão recuperados nos próximos eventos tarifários das controladas, Energipe
(abril/2007), CELB (fevereiro/2007) e Saelpa (agosto/2007).
A ANEEL, a partir de 01 de julho de 2005 (Energipe), 28 de agosto de 2005 (Saelpa) e 04 de
fevereiro de 2006 (CELB), excluiu as contribuições de PIS/COFINS do cálculo da tarifa de
energia elétrica. As controladas Energipe, CELB e Saelpa, passaram a partir da data
mencionada, a adicionar às tarifas de energia elétrica, as despesas efetivas incorridas com
essas contribuições.
(2) Refere-se aos custos da Parcela A (CCC, CDE, Encargos de Serviços do Sistema, Proinfa,
etc.) ainda não repassados para as tarifas de energia elétrica. Os respectivos valores serão
inclusos nas tarifas no próximo evento tarifário.
(3) As controladas Energipe, Saelpa e CELB, reconheceram no exercício , parcela referente a
CVA de repasse dos custos da CUSD e do Programa Luz para Todos, contabilizados na rubrica
de despesas operacionais respectivas, no consolidado.
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Benefício fiscal – ágio incorporado - consolidado
Conforme comentado no contexto operacional o ágio incorporado pela CELB da controladora
Pbpart Ltda., no valor de R$76.297 e pela Saelpa da controladora Pbpart SE 2 Ltda., no valor
de R$294.048 foram registrados no imobilizado nos termos da alínea b, do § 2º, do artigo 14
da Instrução CVM nº 247/96, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 285/98 de
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31 de julho de 1998. Da mesma forma, foi registrado a provisão para integridade do
Patrimônio Líquido nos valores de R$50.355 e R$194.072, CELB e Saelpa, respectivamente, de
acordo com a Instrução CVM 349/2001.
A amortização anual dos ágios, líquida da reversão da provisão correspondente, que por
constituir-se no benefício fiscal incorporado, resulta em efeito nulo no resultado de cada
exercício e, conseqüentemente na base de cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios.
O benefício fiscal incorporado no valor de R$25.793 (CELB) e R$99.522 (Saelpa), para fins de
divulgação, estão classificados no ativo circulante e não circulante consolidado, com base na
expectativa de sua realização.

Ágio incorporado
Provisão constituída
Benefício fiscal
Amortização acumulada
Reversão da provisão acumulada
Crédito fiscal
Total
Circulante
Não circulante

CELB
76.297
(50.355)
25.942

Saelpa
294.048
(194.072)
99.976

Total
370.345
(244.427)
125.918

(440)
291
(149)
25.793
1.801
23.992

(1.335)
881
(454)
99.522
5.448
94.074

(1.775)
1.172
(603)
125.315
7.249
118.066

Os ágios e as provisões, estão sendo amortizados pelo prazo remanescente de exploração da
concessão CELB (24 anos) e Saelpa (25 anos) e segundo a projeção anual de rentabilidade
futura, conforme determina a Resolução Autorizativa ANEEL nº 759 de 12 de dezembro de
2006.
Período de amortização
2007 e 2008
2009 e 2010
2011 e 2012
2013 e 2014
2015 e 2016
2017 e 2018
2019 em diante
Total

14

CELB
2.938
2.373
2.373
1.960
1.831
2.192
12.126
25.793

Saelpa
9.944
9.998
9.898
8.698
8.098
7.898
44.988
99.522

TOTAL
12.882
12.371
12.271
10.658
9.929
10.090
57.114
125.315

Créditos tributários - consolidado
Representam créditos tributários oriundos de prejuízos fiscais, bases negativas de
contribuição social conforme Instrução CVM nº 371/2002.
Em atendimento às disposições contidas nessa Instrução, estima-se as seguintes realizações
dos créditos fiscais das controladas:
Período

Consolidado

2007

31.135

2008

24.777

2009

26.304

2010

25.804

2011

10.984

2012

2.430

Total

121.434

Circulante

31.135

Não circulante

90.299
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Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício,
bem como a compensação dos créditos tributários registrados, são demonstrados como segue:

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Despesa de imposto de renda e da contribuição social calculados
à alíquota efetiva de 34%
Ajustes:
Itens permanentes – equivalência patrimonial
Créditos fiscais de períodos anteriores constituídos conforme
a Instrução CVM nº 371/02
Redução do imposto de renda e adicionais (*)
Prejuízos fiscais de empresa holding não registrados
Outros
Despesas de imposto de renda e contribuição social
Crédito tributário reconhecido no balanço
Prejuízos fiscais
Base negativa de contribuição social
Diferenças temporárias:
Imposto de renda
Contribuição social

Controladora
2006
2005

Consolidado
2006
2005

79.511

70.366

178.345

150.349

(27.034)

(23.924)

(60.637)

(51.119)

30.404

24.433

236

-

(2.808)
(562)
-

(509)
-

25.882
(2.808)
909
(36.418)

13.368
19.347
659
(17.745)

-

-

35.251
10.382

49.503
15.708

-

-

55.731
20.070

47.955
17.270

Total

-

-

121.434

130.436

Circulante

-

-

31.135

20.283

Não circulante

-

-

90.299

110.153

(*) As controladas Energipe, Saelpa e CELB formalizaram pleito junto a ADENE – Agência de
Desenvolvimento do Nordeste (antiga Sudene) e obtiveram a redução do imposto de renda e
adicionais a partir do exercício de 2003 (CELB e Saelpa) e em 2004 (Energipe), através dos
Laudos Constitutivos da ADENE de números 112 e 113/2004 Saelpa, 094/2004 CELB e
0106/2005 Energipe. O referido benefício fiscal consiste de redução de até 75% do Imposto
de Renda calculado sobre o lucro de exploração.
Os valores de redução do imposto de renda e adicionais auferidos pelas controladas,
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006, montam em R$7.348 (R$5.551 em
2005) na Energipe, R$15.513 (R$12.583 em 2005) na Saelpa e R$3.021 (R$1.213 em 2005) na
CELB, tendo sido contabilizados como Reservas de Capital no Patrimônio Líquido das
controladas. O acréscimo patrimonial das controladas foi contabilizado pela controladora
como equivalência patrimonial no resultado do exercício.
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Investimentos

Participação em controladas (*)
Ágio na aquisição de investimentos
Ágio reflexo de investimentos incorporados
Outros

Controladora
2006
2005
510.603
763.035
39.383
40.774
212.597
121
2
762.704
803.811

Consolidado
2006
2005
4.329
9.237
230
155
13.796
155

(*) No consolidado Inclui investimento que a CENFPAR, detém 15,24% do capital total da Companhia de Eletricidade
de Nova Friburgo (CENF), empresa controlada pela Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina.

29

415

Participação em controladas:
2006
Energipe

Controladas
Capital social
Quantidade de ações/quotas
possuídas (mil)

Termosergipe CENFPAR S.A.

114.328

1.000

100

CELB

Saelpa

Total

35.920

181.401
477.449

111

710

99

270

99,86

71,00

100

98,05

65,30

77.603

(369)

695

12.262

70.213

181.355

630

695

73.405

371.837

Equivalência

84.878

(262)

695

949

3.163

89.423

Investimentos

181.101

447

695

72.488

255.872

510.603

-

-

-

49.956

162.641

212.597

Participação (%)
Resultado do exercício
Patrimônio líquido

Ágio Reflexo

2005
Energisa S/A

Controladoras

Energipe

Controladas
Capital social

Participação (%)
Resultado do exercício

Energipe

Termosergipe Pbpart Ltda.

707.872

Energipe

Pbpart Ltda.

Pbpart SE 1
S/A

Pbpart SE 2
Ltda.

Pbpart SE 1
S/A

CELB

Pbpart SE 2
Ltda.

Saelpa

1.000

26.800

157.428

111

510

26.799

99,85

51,00

99,99

Quantidade de ações/quotas
possuídas (mil)

Patrimônio líquido

Energisa
S/A

24.665

265.909

181.401

78.871

208

265.909

605.678

50,10

93,64

99,99

82,90

67.311

-

2.608

82.778

4.935

83.442

72.058

763.671

999

18.603

297.089

32.575

406.720

255.469

Equivalência

71.862

-

2.608

41.472

5.333

83.442

69.151

Investimentos

762.525

510

18.603

148.842

30.503

406.720

211.784

Movimentação dos investimentos:
2006
Energipe

Saldo inicial
Aquisição de ações
Devolução de capital
Dividendos
Equivalência patrimonial
Saldo final

762.525
(592.683)
(73.619)
84.878
181.101

Termosergipe

CENFPAR

510
199
(262)
447

695
695

2005
CELB

Saelpa

82.963
(11.424)
949
72.488

296.264
(43.555)
3.163
255.872

TOTAL

TOTAL

763.035
199
(213.456)
(128.598)
89.423
510.603

435.698
270.061
(14.586)
71.862
763.035
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Imobilizado – consolidado
Consolidado
2006
Em serviço:
Distribuição Linhas, redes e subestações
Comercialização
Administração

2005

972.122
9.569
60.696
1.042.387

815.987
9.243
54.274
879.504

(332.413)
(3.997)
(27.763)
(364.173)

(299.810)
(3.547)
(24.530)
(327.887)

114.065
105
607
114.777
792.991

99.226
27
1.350
100.603
652.220

538.012
251.886
(103.939)
685.959

538.012
417.565
(88.649)
866.928

Contribuições do consumidor
Participação da União –recursos CDE
Participação do Governo do Estado
Reserva para reversão
Obrigações vinculadas à concessão

(92.884)
(111.885)
(25.166)
(313)
(230.248)

(87.409)
(38.691)
(8.364)
(313)
(134.777)

Total

1.248.702

1.384.371

Depreciação acumulada:
Distribuição Linhas, redes e subestações
Comercialização
Administração
Em curso:
Distribuição Linhas, redes e subestações
Comercialização
Administração
Subtotal
Ágio de empresa incorporada
Ágio em empresa investida
Amortização acumulada
Subtotal

Os bens e instalações utilizados na transmissão, distribuição, inclusive comercialização são
vinculados a esses serviços, não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em
garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do Órgão Regulador. A Resolução
ANEEL n.º 20/99, regulamenta a desvinculação de bens das concessões do Serviço Público de
Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para desvinculação de bens inservíveis à
concessão, quando destinados à alienação, determinando, ainda, que o produto da alienação
seja depositado em conta bancária vinculada até a definitiva aplicação na concessão.
As contribuições do consumidor, representam a participação de terceiros em obras para
fornecimento de energia elétrica em áreas não incluídas nos projetos de expansão das
concessionárias de energia elétrica.
As subvenções da União – recursos CDE, são provenientes da Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE e estão destinados ao programa Luz para Todos.
A reserva para reversão, constituída até 31 de dezembro de 1971, representa o montante de
recursos provenientes do fundo de reversão, os quais foram aplicados em projetos de
expansão da controlada Energipe, incidindo, juros de 5% a.a. pagos mensalmente.
A Resolução ANEEL nº 234,de 31 de outubro de 2006, estabelece os conceitos gerais, as
metodologias e os procedimentos iniciais para realização do segundo ciclo de revisão tarifária
periódica, que nas controladas Energipe, CELB e Saelpa ocorrerão em abril/2008,
fevereiro/2009 e agosto/2009, respectivamente e altera o tratamento das obrigações
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especiais, que passarão a ser amortizadas pela taxa média de depreciação dos ativos. A
administração está avaliando os possíveis impactos nas demonstrações futuras.
As principais taxas médias anuais de depreciação por macro-atividade, são as seguintes:
Percentuais
2006 e 2005
4,5
5,1
5,8

Distribuição
Comercialização
Administração e outros

Durante o exercício de 2006 e 2005 as controladas efetuaram a transferência de encargos
financeiros para o Imobilizado em curso, conforme abaixo:
Distribuição
2006
166.946
(3.531)
163.415

Encargos financeiros contabilizados no resultado
( - ) transferência para o imobilizado em curso
Efeito líquido no resultado

2005
174.280
(5.476)
168.804

Ágios em investidas
Os ágios pagos nas aquisições das controladas Energipe, Saelpa e CELB, estão sendo
amortizados pelo prazo de concessão de acordo com curvas de lucratividade projetadas para
essas controladas. Em 31 de dezembro de 2006, a previsão de amortização de tais ágios é
como segue:
Período de amortização
2007 e 2008
2009 e 2010
2011 e 2012
2013 e 2014
2015 e 2016
2017 e 2018
2019 em diante
Total

Controladora
24.861
23.900
24.243
21.519
20.465
20.922
115.975
251.885

Consolidado
35.394
63.607
73.212
81.071
82.291
83.478
401.458
820.511

39.383
212.597
(95)
-

9.237
685.959
125.315

Classificado como :
Investimento
Ágio reflexo ações CELB e Saelpa
Deságio ações Termosergipe
Imobilizado
Benefício fiscal ágio incorporado

Movimentação dos ágios – consolidado
2006

Energipe
Saldo inicial
. ágio (deságio) na
aquisição de novas
ações
. amortização de
ágio
. provisão para
integridade do
patrimônio líquido
Benefício fiscal
Ágio reflexo
Saldo final

CELB

2005

Termoser
gipe
CENFPAR

490.137

77.937

Saelpa
298.854

(3)

313

(506)

(95)

(16.677)

(2.387)

(5.329)

-

(50.355) (194.072)
(25.793) (99.522)
50.241 163.216
49.956 162.641

(95)

473.457

-

Total

9.237

Pbpart
SE 2
Ltda
80.253 302.520

Pbpart
Ltda

Energipe

866.928

504.374

8.946

-

-

(24.393)

(14.237)

(2.316)

- (244.427)
(125.315)
- 213.457
9.237 695.196

490.137

77.937 298.854

-

-

-

(3.666) (20.219)
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Total
887.147

866.928

Programa Nacional de Universalização e Luz para Todos (não auditado)
A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, através da Resolução nº 223 de 29 de abril de
2003, alterada pela Resolução nº 52 de 25 de março de 2004, estabeleceu as condições gerais
para elaboração dos Planos de Universalização de Energia Elétrica visando ao atendimento de
novas ligações para o fornecimento de energia elétrica a unidades consumidoras ainda não
atendidas. Tal atendimento foi regulamentado pelos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, que fixou as responsabilidades das concessionárias e permissionárias de
serviço público de distribuição de energia elétrica. A Lei nº 10.762, de 11 de novembro de
2003 alterou, então, a prioridade de atendimento aos municípios estabelecendo prioridade
para atendimento aos municípios menores índices de desenvolvimento humano (IDH) e de
eletrificação, tendo limitado a responsabilidade das concessionárias, nesses atendimentos, a
apenas novas unidades, ligadas em baixa tensão (inferior a 2,3 kV), com carga instalada de
até 50 kW.
A controlada ENERGIPE que atende a 63 Municípios do Estado de SERGIPE, o que corresponde
a 90% do mercado de energia do Estado, bem como as controladas SAELPA e CELB, que
atendem a todo o Estado da Paraíba, submeteram, em setembro de 2003, à ANEEL, os
respectivos Planos de Universalização de Energia Elétrica que foram implementados no
período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2004. Os planos para
atendimento ao período compreendido entre 2005 e 2008 foram apresentados em 15 de
setembro de 2004 e aqueles relativos ao atendimento às unidades previstas para períodos
subseqüentes foram apresentados em 31 de março de 2005.
A ANEEL, através da Superintendência de Regulação da Comercialização da Eletricidade,
publicou, em 25 de junho de 2004, a Nota Técnica 043/2004 aprovando o Plano de
Universalização da CELB e, em 5 de agosto de 2004, as Notas Técnicas 099/2004 e 101/2004
aprovando os Planos da ENERGIPE e SAELPA, respectivamente.
Paralelamente, através do Decreto Presidencial nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, o
Governo Federal instituiu, sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia – MME a ser
operacionalizado com a participação das Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS e
das empresas que compõem o sistema ELETROBRÁS, o Programa “LUZ PARA TODOS” - LPT,
destinado a propiciar, até o ano 2008, o atendimento com energia elétrica à toda a parcela
da população do meio rural brasileiro que ainda não tem acesso a esse serviço. De acordo
com art. 2º do citado Decreto, os recursos necessários para o custeio do Programa serão
oriundos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, instituída como subvenção
econômica pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, da Reserva Global de Reversão RGR,
instituída pela Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, de agentes do setor elétrico, da
participação dos Estados, Municípios e outros destinados ao Programa. A Portaria Ministerial
n° 38, emitida em 9 de março de 2004, publicou o Manual de Operacionalização do LPT, que
já passou por quatro revisões tendo sido a última publicada em 17/11/06 em anexo à
Portaria n° 287, o qual estabelece os critérios técnicos, financeiros, procedimentos e
prioridades que serão aplicados no referido Programa.
Foi necessário, então, compatibilizar os Planos, de forma a atender a todas as unidades
existentes no meio urbano e rural, tendo em vista existirem, nos citados documentos legais,
diferenças de critérios para priorização das unidades a serem atendidas, cuja normatização
se deu com a publicação da Resolução Normativa nº 175, de 28 de novembro de 2005.
Durante o ano 2004, as distribuidoras mencionadas assinaram Termos de Compromissos com o
Ministério de Minas e Energia - MME e com os respectivos Governos Estaduais, com a
interveniência da ANEEL e da ELETROBRÁS, para o estabelecimento das premissas relativas à
implantação do Programa LUZ PARA TODOS, no que tange à origem dos Recursos Financeiros
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e Metas, cujos percentuais de participação, anos de conclusão dos planos, valores a serem
investidos e quantidade de consumidores a serem atendidos encontram-se abaixo:
Participações %
Governo Estadual
Governo Federal-CDE
Distribuidora – RGR
Distribuidora – próprios
Ano de Conclusão
R$ milhões a investir
Consumidores a atender

ENERGIPE
30
50
5
15

SAELPA

2008
152,0
29.143

CELB

TOTAL

20
55
10
15

20
55
10
15

-

2008
226,5
44.100

2007
4,9
2.850

383,4
76.093

Para implementação da universalização urbana, os investimentos serão integralmente
aportados pelas distribuidoras, cujos valores aproximados, bem como o número de
consumidores a serem atendidos, são:
EMPRESAS
Ano de Conclusão
R$ milhões a investir
Consumidores a atender

ENERGIPE
2008
4,6
6.018

SAELPA
2008
10,0
12.000

CELB
2005
0,2
337

TOTAL
14,8
18.355

Pelos números apresentados, verifica-se que as empresas terão seus mercados sensivelmente
aumentados com a ligação dos consumidores contemplados pelos respectivos Planos de
Universalização, ressaltando-se que, além desses, estarão sendo conectados aos sistemas das
distribuidoras aqueles oriundos do crescimento vegetativo, já que os aqui indicados compõem
apenas o déficit atual.
Em resumo, serão investidos R$398,2 milhões (R$156,6 milhões, R$236,5 milhões e R$5,1
milhões pelas distribuidoras ENERGIPE, SAELPA e CELB, respectivamente), no período de 2004
a 2008 visando à universalização dos serviços de energia elétrica nas respectivas áreas de
concessão, com acréscimo de 94.448 novos consumidores ao mercado destas Distribuidoras,
dos quais 35.161 na Energipe, 56.100 na Saelpa e 3.187 na CELB.
Os administradores das empresas têm plena ciência do desafio que será a implantação desses
Programas, nos quais serão aplicados recursos que mais que dobram os investimentos das
empresas, considerando os que estarão sendo investidos na ampliação do sistema para
atender ao crescimento vegetativo, no acréscimo da capacidade instalada e na manutenção
das instalações existentes. Entretanto, sabem, também, que tais investimentos contribuirão,
em muito, para minimizar diferenças regionais, além de ampliar o mercado consumidor,
evitando o êxodo rural para as grandes cidades, como também impactando, com reflexos
diretos, as potencialidades de crescimento dos Estados de Sergipe e da Paraíba.
Até 31 de dezembro de 2006, as controladas Energipe, CELB e Saelpa efetuaram aplicação no
Programa “LUZ PARA TODOS” da ordem de R$203.933 (R$83.511 até 31 de dezembro de
2005), tendo já recebido recursos no montante de R$151.608 (R$52.470 em 2005).
A Eletrobrás e os Governos Estaduais deverão repassar para as Distribuidoras Energipe, CELB
e Saelpa, recursos da ordem de R$21.735, no consolidado, referentes as participações
daqueles Agentes no Programa, cujos montantes ainda não foram liquidados.
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Intangível - consolidado
2006
Distribuição
Faixas de Servidões
Custo de aquisição de softwares
Amortização acumulada dos softwares
Total

6.559
18.185
(8.433)
16.311

2005
6.615
14.872
(5.928)
15.559

Os softwares estão sendo amortizados à razão de 20% ao ano.
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Diferido - consolidado
2006
343
(56)
287

Despesas pré-operacionais
Amortização acumulada
Total

19

2005
422
(41)
381

Fornecedores - consolidado
Consolidado
2006
CIRCULANTE
Suprimento:
Chesf
Contratos Bilaterais
Energia Livre
Uso de rede básica
Conexão à rede
Uso do sistema de distribuição (CUSD)
Materiais e serviços
Outros
NÃO CIRCULANTE
Suprimento:
Parcela Compensatória
Energia livre
Outros
TOTAL

20

2005

4.823
44.269
36.615
5.524
455
835
14.979
107.500

16.685
37.108
33.618
6.207
445
249
19.565
221
114.098

1.970
594
753
3.317
110.817

1.970
15.740
17.710
131.808

Empréstimos e financiamentos

.Em moeda nacional, com juros de 4% a 7% a.a. e atualização
monetária com base na variação da TJLP (Finame, Unibanco, BNL,
HSBC e BNDES)
.Em moeda nacional, com juros de até 8% a.a. e atualização
monetária com base na variação da Finel, RGR (Eletrobrás)
.Com juros de até 3,75%a.a. acima da taxa de variação do CDI
(Bancos: ABC Brasil, HSBC, BBM, Banco do Nordeste, Unibanco,
Credit Suisse e Itaú BBA)
.Em moeda nacional, com juros de 3,76% a 6,17% a.a. acima do CDI
(Banco do Nordeste)
.Em moeda nacional, com juros de 1% a.a. e atualização monetária
com base na variação da SELIC (BNDES).
.Em moeda nacional, com juros de 1% a.m. e atualização monetária
com base na variação do IGP-DI (Funasa).
.Em moeda nacional, com juros de até 10% a.a. e atualização
monetária com base na variação do IGP-DI (Inergus).
.Em moeda nacional, com juros de 0,75% a m, e atualização
monetária com base na variação da taxa TBF (BANESE).
.Em moeda nacional com juros de 14% aa (Banco do Nordeste)
.Em moeda nacional, com atualização de 109% da variação do CDI
(FIDC)
. Total moeda nacional
.Em moeda estrangeira (US$), com juros de 7,255% a.a. mais
variação cambial (Unibanco).
. Em moeda estrangeira (US$), com juros de 7,5% a 11,99% a.a.
mais variação cambial (Short Term Notes; Natexi e Credit Suisse).
. Em moeda estrangeira (US$), com juros de 10,5% a.a. mais
variação cambial (Bond Notes Units ).
. Total moeda estrangeira
. Total Geral
.Circulante
.Não circulante

Controladora
2006

Consolidado
2006
2005

-

404

229.776

-

18.864

10.740

7.165

172.574

252.414

-

1.823

143.344

-

22.877

46.731

-

-

905

-

10.326

12.602

-

75.574

4.412
31.037

7.165

104.530
406.972

152.290
884.251

-

-

4.879

-

32.070

-

7.165

538.217
570.287
977.259

4.879
889.130

377
6.788

184.524
792.735

409.902
479.228
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Estão contabilizados na rubrica “recursos vinculados” no ativo circulante consolidado,
R$25.302 (R$19.527 em dezembro de 2005), que são montantes mantidos em aplicações
financeiras para garantia de pagamento das parcelas dos empréstimos que vencem no curto
prazo.
Os financiamentos obtidos junto ao Finame, no consolidado, estão garantidos pelos próprios
equipamentos financiados. Os financiamentos obtidos junto às demais instituições financeiras
estão garantidos por vinculação de parcelas das receitas da Energipe, CELB e Saelpa.
Os contratos firmados pelas controladas
possuem cláusulas restritivas que, em
financeiros em determinados níveis. O
vencimento antecipado das dívidas. Em
foram cumpridas.

com o Banco do Nordeste, FIDC e Bond Notes Units
geral, requerem a manutenção de certos índices
descumprimento desses índices pode implicar em
31 de dezembro de 2006, as exigências contratuais

Os títulos internacionais de “Bond Notes Units” emitidos pelas controladas Energipe e Saelpa,
possuem garantias de aval da Energisa.
Os principais indicadores utilizados para a atualização de empréstimos e financiamentos
tiveram as seguintes variações percentuais no ano:
Moeda/indicadores
US$ x R$
TJLP
SELIC
Finel
TR
CDI
IGPDI
INPC
TBF

2006
-8,76%
7,87%
15,08%
0,76%
15,03%
3,80%
-

2005
-11,84%
9,75%
19,04%
0,24%
2,83%
18,99%
1,23%
5,05%
18,37%

Em 31 de dezembro de 2006 os financiamentos de longo prazo têm seus vencimentos assim
programados:
Controladora
377
566
566
754
754
3.771
6.788

2008
2009
2010
2011
2012
Após 2012
TOTAL

Consolidado
99.321
50.004
57.825
14.668
14.325
556.592
792.735
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Debêntures
Principais características das debêntures:
Controladora
1ª Emissão

2ª Emissão

Tipo de emissão

Pública

Privada

Data de emissão

01/12/2006

16/11/2006

Data de vencimento

01/10/2011

08/12/2007

Quirografária com
garantia adicional

Real

CDI + 2% AA

TJLP + 3,65% AA

35.000

56.000

350.000

56.000

35.000

52.167

Amortizações/parcelas

3 anuais

2 anuais

Saldos em 31/12/2006

362.460

26.263

8.682

26.263

353.778

-

Garantia
Rendimentos
Quantidade de títulos
Valor na data de emissão
Títulos em circulação

. Circulante
. Não circulante

Debêntures públicas de 1ª emissão:
Foi concluída em novembro de 2006, a 1ª emissão pública de debêntures da Companhia, no
montante de R$350 milhões, com vencimento em 5 (cinco) anos, ou seja, em 1º de outubro
de 2011. As debêntures, com carência de 6 (seis) meses, farão jus a uma remuneração com
base no CDI, acrescida de spread de 2,0% e serão amortizadas em 3 (três) parcelas anuais e
sucessivas, iniciando-se em 1º de outubro de 2009. Os recursos dessa emissão serão utilizados
para pagamento de dívida assumida em 20 de abril de 2006 pela Multipar S/A (incorporada
em 31 de janeiro de 2007 pela Companhia no processo de desverticalização do Sistema
Cataguazes-Leopoldina) para aquisição da Energia do Brasil Participações Ltda.
Debêntures privadas de 2ª emissão:
A Administração realizou em 15 de novembro de 2006 Assembléia Geral Extraordinária de
Acionistas, que deliberou sobre uma emissão privada de 56.000 debêntures, em série única,
conversíveis em ações, no montante de R$56 milhões. As debêntures, de emissão de 16 de
novembro de 2006 e vencimento em 8 de dezembro de 2007, farão jus a uma remuneração
com base da TJLP mais “spread” de 3,65%. Em 22 dezembro de 2006, foram canceladas 3.833
debêntures.
Foi assegurado a todos os acionistas, o direito de preferência na subscrição das referidas
debêntures, na proporção de 0,0014763682 debêntures por ação de emissão da Energisa.
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Parcelamento de impostos
Em setembro de 2004, a Energisa parcelou seus débitos fiscais de IRPJ, CSSL, Pis e Cofins,
vencidos em janeiro de 2004, junto a Secretaria da Receita Federal, em 60 parcelas.
Em 31 de julho de 2003, as controladas Energipe, CELB e Saelpa aderiram ao Parcelamento
Especial – PAES, instituído pela Lei 10.684, de 30 de maio de 2003, que possibilitou o
parcelamento de débitos vencidos até 28 de fevereiro de 2003, junto a Secretaria da Receita
Federal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS em até 180 parcelas. As controladas Energipe, CELB e Saelpa, também parcelaram seus
débitos fiscais de ICMS junto aos Governos Estaduais.
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Em 31 de dezembro de 2006, a liquidação dos valores esta assim programada:

2007
2008
2009
2010
Após 2010
Total

Controladora
251
251
203
705

Circulante
Não circulante

23

Consolidado
11.298
8.529
6.357
8.620
8.003
42.807

251
454

15.415
27.392

Patrimônio líquido - controladora
Capital Social
O capital social, subscrito e integralizado, está representado por 37.930.916 ações
ordinárias, sem valor nominal.
O estatuto determina a distribuição de um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado nos termos do artigo nº 202 da Lei nº 6.404, de 15/12/76, e a formação
de uma reserva, constituída pelo montante dos lucros remanescentes, após constituição de
outras reservas e da distribuição de dividendos, limitada a 80% do capital social, que se
destina a ampliação e renovação de instalações e investimentos.
Conforme mencionado na nota nº 1, foi aprovado em 28 de fevereiro de 2007, através da
Assembléia Geral Extraordinária, a redução de capital da Companhia, passando o capital
social para R$368.335, dividido em 11.242 ações ordinárias e 9.496 ações preferenciais todas
nominativas sem valor nominal.

Retenção de lucros
A Companhia está destinando o montante de R$56.651 (R$39.093 em 2005) para a reserva de
retenção de lucros com base em orçamento de capital a ser aprovada em Assembléia Geral.

Dividendos
O estatuto social determina a distribuição de um dividendo obrigatório de 25% do lucro
líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.
Os dividendos propostos no encerramento do exercício foram calculados como se segue:
2006
79.511
(3.976)
75.535
18.884

Lucro líquido do exercício
Absorção de prejuízos
Reserva legal
Lucro líquido ajustado
Dividendos obrigatórios (25%)

2005
70.366
(15.499)
(2.743)
52.124
13.031

A Administração está propondo o pagamento de dividendos, no montante de R$18.884
(R$13.031 em 2005), dos quais R$15.932 (R$0,42 por ação) foram pagos em 10/01/2007 e
R$2.952 (R$0,17122715 por ação), pagos em 16/02/2007.
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Fornecimento de energia elétrica – consolidado
2006

2005

Não auditado
Nº de
consumidores
MWh
Residencial

Não auditado
Nº de
consumidores
MWh

R$

R$

1.340.447

1.486.722

607.147

1.280.816

1.401.928

517.185

Industrial

7.661

1.025.760

253.385

7.704

1.145.152

244.080

Comercial

103.130

788.747

323.583

99.882

738.607

268.506

90.070

272.786

49.077

82.699

259.165

41.622

Rural
Poder Público:
Federal

678

69.626

38.278

653

64.474

30.939

Estadual

7.313

100.476

39.668

7.052

93.499

32.698

Municipal

10.888

85.996

23.060

10.543

79.838

18.869

Iluminação Pública

1.248

260.874

56.358

1.220

262.711

49.422

Serviço Público

1.096

328.316

73.566

1.035

299.076

59.349

173

6.774

-

156

6.330

1.262.670

Consumo Próprio
Subtotal

1.562.704

4.426.077

1.464.122

1.491.760

4.350.780

Suprimento

5

245.401

11.674

5

315.993

15.485

Fornecimento não faturado (líquido)

-

3.481

2.161

-

7.151

10.426

Revisão tarifária períódica

-

-

23.792

-

-

4.787

Disponib. do sist. de transm. e de distrib.
Outras receitas

-

-

106.538
15.605

-

-

63.893
14.424

1.562.709

4.674.959

1.623.892

1.491.765

4.673.924

1.371.685

Total

- O número de consumidores no consolidado, inclui o somatório de consumidores das controladas Energipe, CELB e Saelpa.
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Gastos Operacionais – Consolidado

Os custos e despesas operacionais especificados na Demonstração do Resultado do Exercício,
possuem a seguinte composição por natureza de gastos:
CONSOLIDADO
CUSTO DO SERVIÇO

NATUREZA DO GASTO
Energia elétrica comprada
para revenda
Encargo de uso sist. de
transm. e distribuição
Pessoal e administradores

COM
ENERGIA
ELÉTRICA

DE
OPERAÇÃO

399.221

DESPESAS OPERACIONAIS
PRESTADO A
TERCEIROS

COM
VENDAS

-

-

-

TOTAL

GERAIS E
ADMINIST.

2006
-

2005

399.221

352.673

73.314

-

-

-

-

73.314

73.112

-

41.720

359

22.569

23.017

87.665

80.619

Entidade de previdência
privada

-

2.658

-

1.519

7.047

11.224

13.679

Material

-

5.021

2.007

3.995

1.724

12.747

12.779

Serviços de terceiros

-

14.275

1.142

15.814

23.801

55.032

52.799

Depreciação e amortização

-

40.758

-

489

6.169

47.416

41.357

Provisão p/ créd.
liquidação duvidosa

-

-

27.015

-

27.015

(14.700)

Provisões para
contingências

-

(1.241)

-

-

(4.025)

(5.266)

(9.700)

Conta de desenvolvimento
energético – CDE

-

15.030

-

-

-

15.030

9.799

-

Quota de consumo de
combustível – CCC

-

74.379

-

-

-

74.379

48.655

Outras

-

13.438

135

2.009

14.365

29.947

21.756

472.535

206.038

3.643

73.410

72.098

827.724

682.828
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Remuneração dos administradores - consolidado
No exercício a remuneração dos administradores foi de R$6.992 (R$5.691 em 2005).
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Provisões para contingências – consolidado

Contingência
Longo Prazo:
Trabalhistas
Cíveis
Fiscais
SUBTOTAL
Depósitos e cauções e vinculados (*)
TOTAL

2006
2005
Valor da Provisão
Valor da Provisão
No exercício Acumulada No exercício Acumulada
(1.493)
(1.939)
(1.511)
(4.943)
(12.478)
(17.421)

39.416
37.842
15.741
92.999
(56.248)
36.751

(7.571)
5.530
(2.653)
(4.694)
14.398
9.704

40.909
39.781
17.252
97.942
(43.770)
54.172

(*) As controladas Energipe, CELB e Saelpa possuem Cauções e depósitos vinculados no ativo não
circulante, no montante de R$86.322 (R$25.134 em 2005), para os quais não foram constituídas
provisões para contingências, pelo fato do prognóstico de êxito ser possível ou provável.
Inclui na rubrica depósitos e cauções vinculados em 2006 , o montante de R$63.788 relativo a depósito
efetuado pela controlada Saelpa para fins de garantir execução de Reclamação Trabalhista sendo o
objeto da ação o pagamento de adicional de produtividade em trâmite junto ao TRT da 13ª Região,
tendo como reclamante o Sindicato dos Eletricitários do Estado da Paraíba.
A Administração da controlada baseada em opinião de seus consultores jurídicos que classificam a causa
como “êxito possível”, não efetuou provisão relativa a esse processo.
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Em março de 2007, o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba julgou procedente o recurso da
controlada Saelpa, para permitir a compensação dos valores reclamados pelo Sindicato, a título de
adicional de produtividade, com os valores decorrentes de aumentos salariais voluntariamente
concedidos pela Saelpa, que resulta, pelos cálculos periciais já apresentados nos autos, em nenhum
saldo a pagar pela Saelpa. Como a referida decisão determinou a correção dos cálculos periciais, o
levantamento do depósito ficará condicionado a esse evento, o qual a Saelpa espera ocorrer ainda no
primeiro semestre de 2007.
Movimentação das provisões
Saldo inicial
Reversão de provisão no exercício
Outras despesas financeiras
Saldo final

2006
97.942
(5.266)
323

2005
102.636
(9.700)
5.006

92.999

97.942

. Contingências trabalhistas
Durante o exercício de 2006, foi efetuada análise específica dos processos trabalhistas em
andamento por assessoria jurídica e, em conseqüência disso, constatou-se que a provisão
constituída anteriormente encontrava-se em valores superiores para cobrir as prováveis
perdas, tendo sido revertido no exercício R$1.494.
A maioria dessas ações tem por objeto pedidos de horas extras, equiparação salarial, FGTS e
verbas contratuais/legais.
. Cíveis
Nos processos cíveis discute-se principalmente indenizações por danos morais/materiais e
reclamações de consumidores, envolvendo débitos de energia. Há também ações judiciais de
consumidores reivindicando o reembolso de valores pagos à Energipe e suas controladas
resultantes da majoração de tarifas com base nas portarias do DNAEE nº 38 e nº 45, aplicadas
durante a vigência do Plano Cruzado no ano de 1986, tendo sido constituída provisão pelo
valor do valor da tarifa majorada no montante de R$4.229 no consolidado.
. Fiscais
Refere-se a discussões relacionadas a Cofins, INSS, PIS, ISS, ICMS e CSLL. Os processos
encontram-se com a exigibilidade de seus créditos suspensa, seja por estar em trâmite os
processos administrativos, seja porque se encontram devidamente garantidas as execuções
fiscais em andamento.
A administração entende que todas as provisões constituídas são suficientes para cobrir
eventuais perdas com os processos em andamento. Com base na opinião de nossos
consultores jurídicos foram provisionados todos os processos judiciais, cuja probabilidade de
êxito foi estimada como remota para as controladas Energipe, CELB e Saelpa.
Adicionalmente, existem processos de naturezas trabalhistas, cíveis e fiscais em andamento
em um montante de R$92.906 (R$53.701 em 2005) no consolidado, cuja probabilidade de
êxito foi estimada como possível, não requerendo a constituição de provisão.
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Cobertura de seguros - consolidado
A política de seguros das controladas Energipe, CELB e Saelpa, baseia-se na contratação de
seguros com coberturas, consideradas pela Administração suficientes para cobrir prejuízos
causados por eventuais sinistros em seus patrimônios, bem como por reparações em que seja
civilmente responsável pelos danos involuntários, materiais e/ou corporais causados a
terceiros decorrentes de suas operações (não auditado).
As apólices de riscos nomeados e responsabilidade civil são contratadas em conjunto pelas
controladas sendo o limite máximo de indenização os montantes constantes da cobertura
securitária.
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As principais coberturas são:
PRÊMIO ANUAL PAGO
RAMOS
Incêndio, Raio, Explosão, Danos
Elétricos, Vendaval, Furacão,
Fumaça, Tumulto, Riscos
Diversos e Equipamentos
Móveis..
Responsabilidade Civil Geral
Automóveis - Danos Materiais e
Corporais a terceiros
Vida em Grupo - Morte e
Acidentes Pessoais

29

DATA DE
VENCIMENTO

23/10/2007
23/10/2007

COBERTURA
SECURITÁRIA

2006

2005

227
421

215
412

23/10/2007

21.100
6.000
Até R$200
mil/veículo

230

159

01/12/2007

74.747

337
1.215

265
1.051

Arrendamento mercantil - consolidado
As controladas Energipe, CELB e Saelpa, são arrendatárias de veículos, com opção de
compra, mediante contratos de arrendamento mercantil, cujo saldo em 31 de dezembro de
2006 monta em R$4.116 (R$3.832 em dezembro de 2005) no consolidado, com taxas de juros
de CDI + 6,4% a.a.
As prestações dos contratos vencem entre janeiro de 2007 a março de 2009 e vêm sendo
registradas no resultado pelo regime de competência.
No exercício de 2006, essas despesas montaram em R$2.633 (R$1.014 em 2005) no
consolidado.
Caso os contratos tivessem sido registrados como compra financiada, os valores do ativo
imobilizado e do passivo circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2006 e 2005,
seriam os seguintes:
Consolidado
2006
2005
3.312
3.476

Descrição
Imobilizado
Empréstimos e
financiamentos:
Circulante
Não circulante
Demonstração do resultado:
Depreciação
Encargos de dívidas

30

2.712
1.404

1.872
1.960

760
1.091
1.851

471
567
1.038

Instrumentos financeiros (Instrução CVM nº 235/95)- consolidado
a - Considerações gerais
A utilização de instrumentos e de operações com derivativos envolvendo indexadores tem por
objetivo a proteção do resultado das operações ativas e passivas de suas controladas.
A administração avalia que os riscos são mínimos, pois não existe concentração de parte
contrária, e as operações são realizadas com bancos de reconhecida solidez dentro de limites
aprovados.
b - Valor de mercado dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis referentes às operações com empresas do grupo constantes no balanço
patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação
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em um mercado ativo ou, na ausência destes com o valor presente líquido ajustado com base
na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam, substancialmente, de seus
correspondentes valores de mercado.
Os valores contábeis dos empréstimos e financiamentos vinculados a projeto de eletrificação,
obtidos em moeda nacional, junto a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, estão
compatíveis com o valor de tais operações, não disponíveis no mercado financeiro. Os demais
valores contábeis dos instrumentos financeiros, ativos e passivos, encontram-se registrados
nas contas patrimoniais por valores compatíveis com os praticados pelo mercado.
c - Fatores de risco
Crédito
Possibilidade das controladas virem a incorrer em perdas resultantes da dificuldade de
recebimento de valores faturados a seus consumidores, concessionárias e permissionárias.
Para reduzir esse tipo de risco e para auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, as
controladas Energipe, CELB e Saelpa monitoram as contas a receber de consumidores,
cortando o fornecimento, caso o consumidor deixe de realizar seus pagamentos. No caso de
consumidores o risco de crédito é mínimo devido à grande pulverização da carteira.
Moeda estrangeira
Possibilidade de perdas por conta de aumento nas taxas de câmbio, que aumentem os saldos
de passivo de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira captados no mercado.
Taxas de Juros
Nos exercícios de 2006 e 2005, as controladas Energipe, CELB e Saelpa, visando assegurar que
oscilações não afetem seus resultados e fluxo de caixa, possuem operações de "swap" cambial
no valor nominal total contratado de 42,7 milhões de dólares, com encargos da variação
cambial acrescido de juros de até 7% a.a. ou 90% do CDI, o que for maior. O Referido "swap"
limitava o encargo financeiro desses contratos à variação do CDI, acrescido de 3,5% a.a. No
exercício findo em 31 de dezembro de 2006 foi apurado um resultado negativo nas operações
de "swap" cambial no montante de R$21.247 (R$2.017 em 2005), contabilizado no resultado
financeiro consolidado.
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Plano de suplementação de aposentadoria e pensões - consolidado
As controladas Energipe, Saelpa e CELB são patrocinadoras de planos de benefícios
previdenciários aos seus empregados, na modalidade de benefício definido. Os planos de
benefícios definidos são avaliados atuarialmente ao final de cada exercício, visando verificar
se as taxas de contribuição estão sendo suficientes para a formação de reservas necessárias
aos compromissos de pagamento atuais e futuros.
Contribuição anual
Empresas

Plano Beneficiário

Energipe
Saelpa
CELB

(*)

Superávit (Déficit) atuarial
% s/folha de
pagamento

2006

2005

Inergus(**)

1.777

1.578

7,53

(32.040)

(30.433)

Funasa(**)

3.622

3.838

13,80

(33.716)

(30.630)

89

138

3,40

1.258

1.090

2006

2005

(*) administrado pelo BB Previdência
(**) No consolidado, R$10.391 (R$10.391 em 2005), foram contabilizados no passivo circulante, R$55.365 (R$50.672
em 2005) no passivo não circulante.
O Ativo referente ao superávit do plano da CELB não foi registrado.

As reservas técnicas para fins de atendimento às normas estabelecidas pela SPC – Secretaria
de Previdência Complementar, são determinadas por atuário externo, contratado pelo
Inergus e Funasa, o qual emitiu pareceres datados de 01 de fevereiro de 2007, sem
apresentar nenhum comentário que representasse qualquer risco adicional ou ressalva aos
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procedimentos adotados pela administração das Fundações.
A seguir está demonstrada a posição atuarial dos passivos relacionados ao plano de
aposentadoria, em 31 de dezembro de 2006 e 2005, de acordo com as regras estabelecidas
pela NPC-26 do IBRACON, aprovada pela Deliberação 371 da CVM. O Método da Unidade de
Crédito Projetada foi utilizado para apuração da obrigação atuarial:
Inergus

Valor presente das obrigações atuariais
Valor justo dos ativos do plano
Valor presente das obrigações em excesso ao
valor justo dos ativos
(Ganhos) perdas atuariais não reconhecidos
Ativo (passivo) líquido

Funasa

2006

2005

2006

(95.713)

(76.713)

(112.674)

52.776

49.427

(42.937)

(27.286)

CELB
2005

2006

2005

(105.747)

(2.482)

(2.095)

58.098

55.924

4.165

3.493

(54.576)

(49.823)

1.683

1.398

10.897

(3.147)

20.860

19.193

(425)

(308)

(32.040)

(30.433)

(33.716)

(30.630)

1.258

1.090

Demonstração das despesas para o exercício de 2007, segundo critérios da Instrução nº
371/02 da CVM:

Custo do serviço corrente
Custo dos juros
Rendimento esperado do ativo do plano
Perdas atuariais não reconhecidas
Contribuições dos empregados
Despesas previstas para 2007

Inergus
2.840
9.329
(5.606)
656
(1.451)
5.768

Funasa
1.551
11.957
(6.162)
293
(522)
7.117

CELB
229
230
(458)
(4)
(160)
(163)

Demonstração da movimentação do passivo da patrocinadora líquido do exercício:
Inergus
(Ativo) Passivo atuarial líquido no início do
exercício
Despesas correntes
Contribuições da Companhia
(Ativo) Passivo atuarial líquido do final do exercício

Funasa

CELB

30.433

30.630

(1.090)

3.384
(1.777)
32.040

6.708
(3.622)
33.716

(79)
(89)
(1.258)

Em 31 de dezembro de 2006 a demonstração do valor justo dos ativos é apresentada como
segue:
Inergus
Valor justo dos ativos no início do exercício
Benefícios pagos
Contribuições de participantes vertidas no ano
Contribuições da patrocinadora vertidas no ano
Rendimento efetivo dos ativos
Valor justo dos ativos no final do exercício

49.427
(6.153)
1.438
1.777
6.287
52.776

Funasa
55.924
(9.443)
861
3.622
7.134
58.098

CELB
3.493
(113)
90
89
606
4.165
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Em 31 de dezembro de 2006 a demonstração do valor presente das obrigações é
demonstrada como segue:
Inergus
Saldo no início do exercício
Benefícios pagos no ano
Juros sobre obrigação atuarial
Custo do serviço corrente (com juros)
Ganhos (perdas) nas obrigações atuariais
Saldo no final do exercício

Funasa

76.713
(6.153)
7.648
2.114
15.391
95.713

CELB

105.746
(9.443)
11.153
1.611
3.607
112.674

2.095
(113)
230
167
103
2.482

A seguir, as premissas utilizadas na avaliação atuarial:

Hipóteses Econômicas
Energipe
6% a.a.
11% a.a.
0% a.a.
0,5% a.a.
5% a.a.

Taxa de desconto atuarial
Taxa de rendimento esperado dos ativos
Reajuste do benefício
Crescimento salarial
Inflação projetada

Saelpa
6% a.a.
11% a.a.
0% a.a.
0,5% a.a.
5% a.a.

CELB
6% a.a.
11% a.a.
0% a.a.
0,5% a.a.
5% a.a.

Hipóteses Demográficas
Energipe
UP-84
CS058
IAPB-57

Tábua de mortalidade
Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de entrada em invalidez

Saelpa
UP-84
IAPC
IAPB-57

CELB
UP-84
IAPC
Álvaro Vindas

A seguir apresentamos um resumo dos dados que foram utilizados para a avaliação atuarial
dos planos de benefícios oferecidos pela Energipe, CELB e Saelpa aos seus empregados:
Descrição
Participantes Ativos
Número
Idade Média
Tempo de participação (anos)
Salário de Participação Médio
Participantes Assistidos
Número
Idade Média
Benefício Médio Mensal
Pensionistas
Número de Pensionistas
Benefício Médio por Grupo Familiar

Energipe

Saelpa

CELB

897
35,51
10.19
R$2,047

565
44,64
19.99
R$1,755

64
41,1
8,9
R$2,221

327
59,92
R$1,290

479
65,29
R$1,253

5
61,4
R$1,736

73
R$0,659

178
R$0,532

3
R$0,247

Adicionalmente, conforme divulgado na nota explicativa nº 20, a patrocinadora Energipe
tem contrato firmado com o Inergus relacionado a financiamento junto ao plano.
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Resultado não operacional - consolidado

Ganhos na desativação/alienação de bens e direitos
Prejuízo na desativação/alienação de bens e direitos
Outras receitas não operacionais
Total

Consolidado
2006
2005
5.073
9.121
(4.144)
(626)
543
1.247
1.472
9.742
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Concessão do serviço público de energia elétrica - consolidado
A Energipe, CELB e Saelpa assinaram com a ANEEL contratos de concessão de distribuição de
energia elétrica, renováveis pelo mesmo prazo de concessão, com as seguintes
características:

Empresas
Energipe
CELB
Saelpa

34

Data do Contrato
23/12/1997
04/02/2000
15/01/2001

Prazo de
Concessão
30 anos
30 anos
30 anos

Término da
Concessão
23/12/2027
04/02/2030
15/01/2031

Eventos subseqüentes

Os eventos subseqüentes relacionados ao processo de reorganização societária determinado pela
Lei nº 10.848, de março de 2004, estão descritos nas notas nº 1º e 13.
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Acionistas e Administradores da
Energisa S.A.
Rio de Janeiro – RJ
1.

Examinamos os balanços patrimoniais da Energisa S.A. e controladas (controladora e
consolidado) levantados em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido (controladora) e das origens e aplicações de
recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações financeiras.

2.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia e de suas
controladas; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das
estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Companhia e de
suas controladas, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.

3.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Energisa S.A. e controladas (controladora e consolidado) em 31 de dezembro de 2006 e de
2005, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido (controladora) e
as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4.

Em 31 de dezembro de 2006, a Companhia apresenta no consolidado um endividamento de
curto e longo prazos, apresentado nas rubricas Encargos de Dívidas, Empréstimos e
Financiamentos e Debêntures, no montante de R$1.392.938 mil (R$891.891 mil, em 2005), que
tem contribuído para impactar negativamente o resultado das operações de suas controladas
nos últimos exercícios. Conforme detalhado na Nota explicativa nº 1 às demonstrações
financeiras, a Companhia e a controladora Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina vêm
buscando instrumentos que permitam a captação de recursos menos onerosos e de longo prazo
para as empresas do Sistema Cataguazes-Leopoldina. Essas ações, associadas à existência de
projeções internas de resultados positivos, serão, na avaliação da Administração, suficientes
para aprimorar a liquidez à manutenção das operações da Companhia e de suas controladas,
bem como reduzir progressivamente o referido endividamento e respectivos encargos
financeiros.

5.

Conforme mencionado nas Notas explicativas nº 1 e 34 às demonstrações financeiras, a
Companhia e suas controladas concluíram em 1 de março de 2007 o processo de reestruturação
societária que visava promover a desverticalização requerida pela Lei 10.848/04, que prevê a
segregação das atividades de geração, distribuição de energia e participações em outras
sociedades.

Rio de Janeiro, 6 de março de 2007

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC 2SP 011.609/O-8 “F” RJ

Iara Pasian
Contadora
CRC 1SP 121.517/O-3 “S” RJ
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

015253

ENERGISA S/A

00864214000106

4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL
5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR

SIDEPAR PARTICIPAÇÕES S/A
6 - NIRE

3130002503-9
7 - SITE

www.energisa.com.br

01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

Praça Rui Barbosa, 80

Centro

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

5 - UF

36770-901

Cataguases

MG

6 - DDD

32
11 - DDD

32

7 - TELEFONE

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

3429-6000

3429-6226

3429-6282

12 - FAX

13 - FAX

14 - FAX

3429-6317

3429-6480

10 - TELEX

-

15 - E-MAIL

mbotelho@energisa.com.br

01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
ATENDIMENTO NA EMPRESA
1 - NOME

Carlos Aurelio Martins Pimentel
2 - CARGO

Gerente de Relações com Investidores
3 - ENDEREÇO COMPLETO

4 - BAIRRO OU DISTRITO

Praça Rui Barbosa, 80

Centro

5 - CEP

6 - MUNICÍPIO

7 - UF

36770-901

Cataguases

MG

8 - DDD

9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

032

3429-6000

3429-6226

13 - DDD

14 - FAX

15 - FAX

032

3429-6317

3429-6480

11 - TELEFONE

12 - TELEX

16 - FAX

-

17 - E-MAIL

caurelio@energisa.com.br

AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA
18 - NOME
19 - CONTATO
20 - ENDEREÇO COMPLETO

21 - BAIRRO OU DISTRITO

23 - MUNICÍPIO

22 - CEP

24 - UF

25 - DDD
30 - DDD

26 - TELEFONE

27 - TELEFONE

-

-

31 - FAX

32 - FAX

-

-

28 - TELEFONE

29 - TELEX

33 - FAX

-

34 - E-MAIL

08/04/2008 16:00:31
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2006

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS
35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO

01

37- UF

Rio de Janeiro

RJ

38 - DDD

021

39 - TELEFONE

40 - TELEFONE

2122-6900

2122-6914

02

-

-

03

-

-

04

-

-

01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME

Maurício Perez Botelho
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

Praça Rui Barbosa, 80

Centro

4 - CEP

5 - MUNICÍPIO

36770-901

Cataguases

7 - DDD

32
12 - DDD

32

6 - UF

MG

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

3429-6282

3429-6226

3429-6000

13 - FAX

14 - FAX

15 - FAX

3429-6317

3428-6480

11 - TELEX

-

16 - E-MAIL

mbotelho@energisa.com.br
17 - DIRETOR BRASILEIRO

18 - CPF

18 - PASSAPORTE

SIM

738.738.107-00

CG 421188

01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR
1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

01/01/2006

31/12/2006

3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

01/01/2007

31/12/2007

5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

6 - CÓDIGO CVM

KPMG Auditores Independentes

00418-9

7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

8 - CPF DO RESP. TÉCNICO

Vânia andrade de Souza

671.396.717-53

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO

BVBAAL

BVMESB

BVPR

BVES

BVPP

BVRG

BVRJ

BVST

X BOVESPA

2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO

Bolsa
3 - TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional
4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE

3120 - Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES

Participação no capital de outras empresas
NÃO

08/04/2008 16:04:10
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS
1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Privada Nacional
2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.

X Ações

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

X Debêntures Conversíveis em Ações

Notas Promissórias (NP)

Ações Resgatáveis

BDR

Partes Beneficiárias

Outros

X Debêntures Simples

DESCRIÇÃO

Bônus de Subscrição
Certificado de Investimento Coletivo (CIC)
01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.

2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.

22/05/2007
3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs.

4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

05/04/2007

22/03/2007

01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES
1 - ITEM

2 - TÍTULO DO JORNAL

3 - UF

01

Valor Econômico

RJ

02

Minas Gerais

MG

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA

2 - ASSINATURA

07/04/2008

08/04/2008 16:04:17
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5 - PRAZO DO MANDATO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/
ADMINISTRADOR * CONTROLADOR

8 - CARGO
/FUNÇÃO

9 - FUNÇÃO

08/04/2008 16:04:21

* CÓDIGO:

002.843.357-20

492.795.727-68

102.879.657-91

383.839.776-20

738.738.107-00

006.953.867-00

113.699.906-00

832.328.697-34

028.600.667-72

738.738.027-91

002.991.386-15

3 - CPF

28/05/2007

02/05/2007

28/04/2006

02/05/2007

02/05/2007

28/04/2006

02/05/2007

28/04/2006

28/04/2006

02/05/2007

28/04/2006

DA ELEIÇÃO

4 - DATA

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;

André La Saigne de Botton

11

Maurício Perez Botelho

07

Danilo de Souza Dias

Marcilio Marques Moreira

06

10

José Antônio da Silva Marques

05

Francisco Ferreira Quinteiro

Omar Carneiro da Cunha Soburinho

04

09

Antônio José de Almeida Carneiro

03

José Marcelo Gonçalves Reis

Ricardo Perez Botelho

02

08

Ivan Müller Botelho

01

1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR

3 anos

2

1

2

1

1

2

1

2

2

3

2

SIM

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

23

19

23

19

19

22

19

22

22

31

20

Pág:

Conselho de Administração (Suplente)

Diretor de Regulação e Estratégia

Conselho de Administração (Suplente)

Diretor Administrativo

Diretor Financeiro e de RI

Conselho de Administração (Efetivo)

Diretor Técnico

Conselho de Administração (Efetivo)

Conselho de Administração (Efetivo)

Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente

Presidente do Conselho de Administração

ENERGISA S/A

02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

4

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

Conselho de Administração e Diretoria
01 - IVAN MÜLLER BOTELHO - Presidente do Conselho de Administração.
Data de Nascimento: 16/03/1934
Formação Acadêmica: Engenheiro Eletricista pela University of Miami em 1957.
Experiência Profissional: Vice Presidente da ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias
abertas; Vice Presidente da ABCE - Associação Brasileira das Concessionárias de Energia Elétrica;
Membro do Conselho Consultivo da FIEMG - Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais;
Membro do Conselho Empresarial de Política Industrial da Associação Comercial do Rio de
Janeiro.
02 - RICARDO PEREZ BOTELHO – Conselheiro e Diretor Presidente.
Data de Nascimento: 28/06/1959
Formação Acadêmica: Engenheiro Eletrônico, pela Pontifícia Católica do Rio de Janeiro, em 1982.
Experiência Profissional: Ex-Engenheiro Eletrônico da CFLCL; Ex-Engenheiro Eletrônico da GTE
Laboratories e da GTE Communications Produts - Tempe, em Arizona (EUA); Ex-Chefe de Equipe
de Desenvolvimento da Micron Technology - Signal Processing Group, em Arizona (EUA); ExMembro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Nova América S/A; VicePresidente do Conselho de Administração da Energipe, Saelpa, CELB e Energisa. Presidente do
Conselho de Administração da Cat-Leo Cise e da Usina Termelétrica de Juiz de Fora.
03 – ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO - Conselheiro.
Data de Nascimento: 18/12/1942
Formação Acadêmica: Ensino Médio concluído no Colégio Estadual de Minas Gerais, em 1960.
Experiência Profissional: Diretor das empresas Multiplic Empreendimentos e Comércio Ltda,
Sobrapar Sociedade Brasileira de Organização e Participações Ltda, Agropecuária Ponte Nova Ltda,
Multiplic Ltda e 196 Participações Ltda.
04 - OMAR CARNEIRO DA CUNHA SOBRINHO - Conselheiro.
Data de Nascimento: 12/07/1946
Formação Acadêmica: Economista, pela Universidade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio
de Janeiro, em 1967.
Experiência Profissional: Ex-Presidente da Shell do Brasil S/A e da Billiton Metais S/A; VicePresidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro; Ex-Presidente da AT&T Brasil Ltda. e
Membro de Administração de Brazilian Fast Food Corporation.
05 - JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA MARQUES – Diretor Técnico.
Data de Nascimento: 29/09/1947
Formação Acadêmica: Engenheiro Eletricista, pela Universidade de Juiz de Fora, em 1974.
Experiência Profissional: Ex-Diretor Administrativo das Indústrias de Meias Irmãos Rebouças Ltda;
Ex-Diretor Administrativo da Malhas Keeper Ltda; Ex-Chefe do Departamento de Operação e
Manutenção e do Departamento de Distribuição da Cia. Força e Luz Cataguazes-Leopoldina.

08/04/2008 16:04:28
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

06 - MAURÍCIO PEREZ BOTELHO – Diretor Financeiro e Relações com Investidores
Data de Nascimento: 30/12/1960
Formação Acadêmica: Engenheiro Mecânico pela Universidade Gama Filho, em 1985, graduado
em finanças pela Tutane University School of Business (New Orleans - USA), em 1988.
Experiência Profissional: Ex-Analista de Projetos da Dow Corning Corporation (Midland - USA);
Ex-Assistente Financeiro do Vice-Presidente da American Express Bank (New York).
07 – JOSÉ MARCELO GONÇALVES REIS - Diretor Administrativo
Data de Nascimento: 08/04/1959
Formação Acadêmica: Engenheiro de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em
1981
Experiência Profissional: Ex-Gerente de Análises Financeiras da Esso Brasileira de Petróleo Ltda
(1981 a 1988); Ex-Vice Presidente Financeiro da Nova América S/A (1988 a 1997).
08 – MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Conselheiro.
Data de Nascimento: 25/11/1931
Formação Acadêmica: Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ,
em 1956.
Experiência Profissional: Ex-Membro do Conselho de Administração do BNDES, Ex-VicePresidente e Membro do Conselho de Administração do Grupo Unibanco; Ex-Embaixador do Brasil
junto ao Governo dos Estados Unidos da América; Ex-Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento; Ex-Assessor Especial da Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro;
Consultor Internacional Senior da Merril Lynch & Co.; Membro dos Conselhos Consultivos da
American Bank Note-Brasil, Marsh & McLennan Companies e da Embratel.
09 – FRANCISCO FERREIRA QUINTEIRO - Conselheiro.
Data de Nascimento: 14/10/1951
Formação Acadêmica: Bacharel em Economia pela Faculdade Integrada Bennett, em 1976.
Experiência Profissional: Diretor de Administração e Finanças do Multiplic Empreendimentos e
Comércio Ltda; Diretor da Lidice Participações Ltda ; Procurado da Sobrapar Sociedade Brasileira
de Organização e Participações Ltda, Agropecuária Ponte Nova, Multiplic Ltda e da 196
Participações Ltda. Ex-Sênior Manager da Pricewaterhouse de Auditores Independentes; ExConselheiro do Banco e da Corretora Multiplic S/A.
10 – DANILO DE SOUZA DIAS – Diretor de Regulação e Estratégia.
Data de Nascimento: 28/03/1955
Formação Acadêmica: Engenheiro Químico, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1977.
Doutorado em Economia da Energia – École Nationale Supérieure du Pétrole et dês Moteurs –
Institut Français du Pétrole, em 1985.
Experiência Profissional: Ex-Assistente Técnico da secretaria de Planejamento da Presidência da
República; Professor Adjunto do Programa de Pós Graduação em Energia da COPPE; Diretor
Estatutário do Mercado Atacadista de Energia; Autor de livros científicos na área da Economia da
Energia e de inúmeras publicações em revistas especializadas e em Congressos nacionais e

08/04/2008 16:04:28
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

internacionais; Ex-Assessor da Presidência do BNDES; Ex-Diretor Estatutário de Mercado
Atacadista da LIGHT SESA.

11 – ANDRÉ LA SAIGNE DE BOTTON – Conselheiro Suplente
Data de Nascimento: 16/03/1936
Formação Acadêmica: Economista pela Georgetown University, em 1959.
Experiência Profissional: Presidente da ACV Comércio e Participações e da SPA do Brasil
S/A; Ex-Presidente da Mesbla; Membro dos Conselhos de Administração da NRF –
National Retail Federation(New York), GAM (Global Asset Management) Emerging
Markets Multi-Fund I e II (Londres), Makro Brasil – Atacadista, Supergasbras S/A –
Distribuidora de Gás, Ceras Jonhnson do Brasil, Propay Brasil, Pronatura (Fundação para
proteção da natureza e da vida selvagem); The Nature Conservancy (Brasil), Conservation
Internacional Brasil, Fundação Santa Ignez, International Advisory Council of the
Américas Society (New York) e Novo Horizonte.

08/04/2008 16:04:28
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ENERGISA S/A

2 - QUANTIDADE (Unidade)

08/04/2008 16:04:43

1 - CLASSE

42.316.740

ORDINÁRIAS
10 - QUANTIDADE (Unidade)

04/12/2007

37,64

11 - PERCENTUAL

95.933.021

PREFERENCIAIS
12 - QUANTIDADE (Unidade)

3.615

NÃO

97,27

13 - PERCENTUAL

30

138.249.761

TOTAL
14 - QUANTIDADE (Unidade)

Pág:

65,51

15 - PERCENTUAL

8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

NÃO

8

2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO

3 - PERCENTUAL

16 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

SIM

9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO

RCA

1 - EVENTO BASE

03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

445

4 - NACIONALIDADE

7-%

2.021.100

5,07

4,37

0,00

112.422.490 100,00

TOTAL

4.898.540

OUTROS

0

AÇÕES EM TESOURARIA

5.705.040

Itacatu

38.043.720 33,84

2,05

0,00

0,32

98.623.016 100,00

17.644.886 17,89

0

312.565

78.644.465 79,74

Sobrapar Soc. Bras. Org. e Part. Ltda

63.775.190 56,72

Gipar S/A

11 - ¨%

0,00

2,90

211.045.506 100,00

22.543.426 10,63

0

6.017.605

116.688.185 55,29

65.796.290 31,18

10 - TOTAL DE AÇÕES
(Unidades)

15/3 - % PREFERENCIAIS

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS
(Unidades)

08/04/2008 16:04:50

999

998

997

003

002

001

15/1 - CLASSE

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS
(Unidades)

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

3 - CPF/CNPJ

27/04/2000

22/11/2007

04/12/2007

04/12/2007

23.160.658-0001/66

42.291.021-0001/53

02.260.956-0001/58

12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

Brasileira

Brasileira

Brasileira

SIM

NÃO

SIM

14 - CONTROLADOR

Pág:

ENERGISA S/A

03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

9

MG

MG

RJ

5 - UF

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

446

ENERGISA S/A

94.913.752.181 100,00

41.161.128.337 43,37

53.752.623.844 56,63

08/04/2008 16:04:55

001999

001002

001001

TOTAL

82.645.663.009 100,00

177.559.415.190 100,00

122.103.309.395 68,77

OUTROS

55.456.105.795 31,23

GIPAR S/A

2,06

80.942.181.058 97,94

1.703.481.951

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

11/04/2006

12 - COMP.CAP.SOC.

02.260.956-0001/58

3 - CPF/CNPJ

Brasileira

4 - NACIONALIDADE

Pág:

10

RJ

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

04/12/2007

Gipar S/A

001

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

447

ENERGISA S/A

2.000

0,00

08/04/2008 16:04:55

54.004.466.457 100,00

001001999

001001005

14.248.816.016 26,38

001001004

12.426.239.570 23,01

001001003

27.329.408.871 50,61

001001001

0

0

0

0

0

27.329.408.871 50,61

28/02/2007

12 - COMP.CAP.SOC.

12.426.239.570 23,01

0,00

TOTAL

0,00

0,00

54.004.466.457 100,00

2.000

14.248.816.016 26,38

OUTROS

0,00

IVAN MÜLLER BOTELHO

0,00

28/02/2007

SOBRAPAR BRAS ORG. E PARTICIPAÇÕES LTDA

0,00

ITACATU S/A

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

002.991.386-15

42.291.021-0001/53

23.160.658-0001/66

3 - CPF/CNPJ

BRASILEIRA

BRASILEIRA

Brasileira

4 - NACIONALIDADE

Pág:

11

RJ

RJ

MG

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

11/04/2006

GIPAR S/A

001001

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

448

ENERGISA S/A

4.643.435 21,65

5.935.348 27,66

08/04/2008 16:04:55

21.454.467 100,00

001001001999

001001001003

10.875.684 50,69

001001001002

001001001001

0

0

0

0

12 - COMP.CAP.SOC.

4.643.435 21,65

0,00

TOTAL

0,00

OUTROS

0,00

21.454.467 100,00

5.935.348 27,66

10.875.684 50,69

IVAN MüLLER BOTELHO

0,00

28/02/2007

MULTISETOR COM. IND. PART. LTDA

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

002.991.386-15

20.286.787-0001/07

3 - CPF/CNPJ

Brasileira

Brasileira

4 - NACIONALIDADE

Pág:

12

MG

MG

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

28/02/2007

ITACATU S/A

001001001

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

449

ENERGISA S/A

08/04/2008 16:04:55

4.654.593 100,00

001001001001999

1.111.820 23,88

001001001001002

3.542.773 76,12

001001001001001

0

0

0

0,00

TOTAL

0,00

OUTROS

0,00

4.654.593 100,00

1.111.820 23,88

3.542.773 76,12

IVAN MüLLER BOTELHO

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

002.991.386-15

3 - CPF/CNPJ

Brasileira

4 - NACIONALIDADE

Pág:

13

MG

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

28/02/2007

MULTISETOR COM. IND. PART. LTDA

001001001001

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

450

ENERGISA S/A

87

0,01

08/04/2008 16:04:55

18.400.000 100,00

001001003999

001001003002

18.399.913 99,99

001001003001

0

0

0

18.399.913 99,99

0,00

TOTAL

0,00

0,01

18.400.000 100,00

87

Maria Lúcia Boardman Carneiro

0,00

Antônio José de Almeida Carneiro

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

260.954.247-04

028.600.667-72

3 - CPF/CNPJ

Brasileira

Brasileira

4 - NACIONALIDADE

Pág:

14

RJ

RJ

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

28/02/2007

SOBRAPAR BRAS ORG. E PARTICIPAÇÕES LTDA

001001003

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

451

ENERGISA S/A

08/04/2008 16:04:55

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

Pág:

15

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

04/12/2007

Sobrapar Soc. Bras. Org. e Part. Ltda

002

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

452

ENERGISA S/A

08/04/2008 16:04:55

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

Pág:

16

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

22/11/2007

Itacatu

003

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

453

ENERGISA S/A

08/04/2008 16:04:55

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

12 - COMP.CAP.SOC.

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

Pág:

17

5 - UF

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

1 - ITEM

7-%

27/04/2000

OUTROS

998

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

1 - ITEM

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2006

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
1 - Data da Última Alteração:
2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES

04/12/2007
4 - NOMINATIVA
OU ESCRITURAL

5 - VALOR NOMINAL
(Reais)

6 - QTD. DE AÇÕES

7 - SUBSCRITO

(Unidades)

8 - INTEGRALIZADO

(Reais Mil)

(Reais Mil)

01

ORDINÁRIAS

NOMINATIVA

112.422.490

199.674

199.674

02

PREFERENCIAIS

NOMINATIVA

98.623.016

194.861

194.861

03

PREFERENCIAIS CLASSE A

0

0

0

04

PREFERENCIAIS CLASSE B

0

0

0

05

PREFERENCIAIS CLASSE C

0

0

0

06

PREFERENCIAIS CLASSE D

0

0

0

07

PREFERENCIAIS CLASSE E

0

0

0

08

PREFERENCIAIS CLASSE F

0

0

0

09

PREFERENCIAIS CLASSE G

0

0

0

10

PREFERENCIAIS CLASSE H

0

0

0

11

PREFER. OUTRAS CLASSES

0

0

0

99

TOTAIS

211.045.506

394.535

394.535

08/04/2008 16:05:00

Pág:

454

18

455

ENERGISA S/A

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

287.805
368.335
394.535

31/01/2007

28/02/2007

07/12/2007

03

04

08/04/2008 16:05:03

755.904

25/02/2000

02

(Reais Mil)

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL

01

ALTERAÇÃO

1- ITEM 2 - DATA DA
(Reais Mil)

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

26.200 Conversão de debêntures

80.530 Incorporação de ações

(468.099) Incorporação de Empresas

396.638 Subscrição Particular em Dinheiro

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO

04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

(Unidades)

3.662.286

3.492.502

-20.685.096

16.790.475

7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS

Pág:

19

7,1540242430

0,0000000000

0,0000000000

23,6200000000

8 - PREÇO DA AÇÃO NA
EMISSÃO
(Reais)

00.864.214/0001-06

3 - CNPJ

Legislação Societária

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

04.03 - BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO

01

3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO
ANTES DA APROVAÇÃO
DEPOIS DA APROVAÇÃO
(Reais)
(Reais)

23/04/2007

5 - QUANTIDADE DE AÇÕES
ANTES DA APROVAÇÃO
(Unidades)

20.738.322

08/04/2008 16:05:07

6 - QUANTIDADE DE AÇÕES
DEPOIS DA APROVAÇÃO
(Unidades)

207.383.220

Pág:

456

20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2006

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
1 - QUANTIDADE

2 - VALOR

(Unidades)

600.000.000

3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO
(Reais Mil)

0

28/05/2007

04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO
1- ITEM 2 - ESPÉCIE

3 - CLASSE

4 - QUANTIDADE DE AÇÕES
AUTORIZADAS À EMISSÃO
(Unidades)

01

ORDINÁRIAS

325.260.000

02

PREFERENCIAIS

274.740.000

08/04/2008 16:05:10

Pág:

457

21

458

DIVIDENDO

DIVIDENDO

DIVIDENDO

DIVIDENDO

DIVIDENDO

DIVIDENDO

02

03

04

05

06

07

08/04/2008 16:05:14

DIVIDENDO

01

1 - ITEM 2 - PROVENTO

RCA

RCA

RCA

RCA

RCA

RCA

AGO

3 - APROVAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO
EVENTO

12/03/2008

12/03/2008

21/08/2007

21/08/2007

09/02/2007

26/12/2006

28/04/2006

4 - DATA DA
APROVAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO

06.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
8 - ESPÉCIE
DAS AÇÕES

31/12/2007

31/12/2007

31/12/2007

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2006

31/12/2005

321.869

321.869

321.869

321.869

79.511

79.511

70.366

ORDINÁRIA

ORDINÁRIA

ORDINÁRIA

ORDINÁRIA

ORDINÁRIA

0,4400000000 PREFERENCIAL

0,4000000000

0,3300000000 PREFERENCIAL

0,3000000000

0,1712271500

0,4200000000

0,3435530000

11 - DATA DE
INÍCIO DE
PAGAMENTO

Pág:

22

43.394 24/03/2008

44.969 24/03/2008

31.337 11/09/2007

33.727 11/09/2007

2.953 16/02/2007

15.931 10/01/2007

13.031 31/05/2006

9 - CLASSE 10 - MONTANTE DO
DAS AÇÕES PROVENTO
(Reais Mil)

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

ENERGISA S/A

Legislação Societária

01525-3

5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO 7 - VALOR DO
LÍQUIDO NO PERÍODO
PROVENTO POR AÇÃO
EXERCÍCIO
SOCIAL
(Reais Mil)

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

459

0,00

0,00000 NÃO

45,79 NÃO

0,00000

54,21 NÃO
0,00

14 - CUMULATIVO

08/04/2008 16:05:18

04/12/2007

1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO

SIM

NÃO

8 - TAG ALONG %

9 - PRIORIDADE
NO REEMBOLSO
DE CAPITAL

80,00 SIM

80,00

16 - CALCULADO SOBRE

25,00

PLENO

15 - PRIORITÁRIO

2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)

06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO

10% SUPERIOR A ORD

PREFERENCIAL

02

NÃO

ORDINÁRIA

01

13 - R$/AÇÃO

3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A
VOTO
DA AÇÃO
SOCIAL

10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO 12 - % DIVIDENDO

1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO

06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL
17 - OBSERVAÇÃO

Pág:

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

ENERGISA S/A
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Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO
1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
NO LUCRO

2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS
(Reais Mil)
ADMINISTRADORES

SIM

3 - PERIODICIDADE

3.850

ANUAL

07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/2006

2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/2005

3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/2004

4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

6 - VALOR DO ÚLTIMO

7 - VALOR DO PENÚL-

8 - VALOR DO ANTEPE-

EXERCÍCIO
(Reais Mil)

TIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)

NÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)

01

PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS

0

0

0

02

PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS

0

0

0

03

PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES

0

0

0

04

PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS

0

0

0

05

CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA

0

0

0

06

CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA

0

0

0

07

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

0

0

0

08

LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO

79.511

70.366

17.974

09

PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO

0

0

0
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ENERGISA S/A

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

01

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

08/04/2008 16:05:25

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2005
31/12/2005

03

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2005
31/12/2005

02

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2005
31/12/2005

(Unidades)

222.247 01/01/2004

08.826.596/0001-95
01/01/2006

731.207.289 01/01/2004

09.095.183/0001-40
01/01/2006

44.729 01/01/2004

13.017.462/0001-63
01/01/2006

14 - INÍCIO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL

13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL

11 - INÍCIO PENÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL

12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

3 - CNPJ

7 - TIPO DE EMPRESA

1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA

07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

31/12/2004

FECHADA CONTROLADA
31/12/2006

31/12/2004

FECHADA CONTROLADA
31/12/2006

31/12/2004

ABERTA CONTROLADA
31/12/2006

15 - FINAL DO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL

9 - FINAL ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

4 - CLASSIFICAÇÃO

98,05

65,30

99,86
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126.444

8,44
275.592

731.207.289

29,81
731.207.289

44.729

21,10
111.085

16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
(Unidades)

(Unidades)

10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL

5 - % PARTICIPAÇÃO 6 - % PATRIMÔNIO
NO CAPITAL DA
LÍQUIDO DA
INVESTIDA
INVESTIDORA

00.864.214/0001-06

3 - CNPJ

Legislação Societária
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Data-Base - 31/12/2006
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
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08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES

1- ITEM

01

2 - Nº ORDEM

1

3 - Nº REGISTRO NA CVM

CVM/SRE/DEB/2006/040

4 - DATA DO REGISTRO CVM

26/10/2006

5 - SÉRIE EMITIDA

1

6 - TIPO DE EMISSÃO

SIMPLES

7 - NATUREZA EMISSÃO

PÚBLICA

8 - DATA DA EMISSÃO

01/10/2006

9 - DATA DE VENCIMENTO

01/10/2011

10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE

REAL

11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE

CDI + 2% ao ano

12 - PRÊMIO/DESÁGIO
13 - VALOR NOMINAL

(Reais)

14 - MONTANTE EMITIDO

(Reais Mil)

10.356,00
362.460

15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS (UNIDADE)

35.000

16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO (UNIDADE)

35.000

17 - TÍTULO TESOURARIA

(UNIDADE)

0

18 - TÍTULO RESGATADO

(UNIDADE)

0

19 - TÍTULO CONVERTIDO (UNIDADE)

0

20 - TÍTULO A COLOCAR

0

(UNIDADE)

21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO
22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO

01/10/2009
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08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES

1- ITEM

02

2 - Nº ORDEM

2

3 - Nº REGISTRO NA CVM
4 - DATA DO REGISTRO CVM
5 - SÉRIE EMITIDA

1

6 - TIPO DE EMISSÃO

CONVERSÍVEL

7 - NATUREZA EMISSÃO

PARTICULAR

8 - DATA DA EMISSÃO

16/11/2006

9 - DATA DE VENCIMENTO

08/12/2007

10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE

REAL

11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE

TJLP + 3,65% ao ano

12 - PRÊMIO/DESÁGIO
13 - VALOR NOMINAL

(Reais)

468,98

14 - MONTANTE EMITIDO

(Reais Mil)

26.262

15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS (UNIDADE)

56.000

16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO (UNIDADE)

52.167

17 - TÍTULO TESOURARIA

(UNIDADE)

0

18 - TÍTULO RESGATADO

(UNIDADE)

3.833

19 - TÍTULO CONVERTIDO (UNIDADE)

0

20 - TÍTULO A COLOCAR

0

(UNIDADE)

21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO
22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO

08/12/2007

08/04/2008 16:05:31
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Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 25 de fevereiro de 1998, os acionistas
deliberaram pela alteração da denominação social de Sidepar Participações S/A para Energisa S/A.
A Energisa S/A, é uma sociedade anônima de capital aberto, que tem como principal objetivo social
a participação no capital de outras empresas, tendo a distribuição e a geração de energia elétrica as
principais bases de seu negócio..
Em dezembro/97, em leilão de privatização, a Energisa, através da sua controlada Catleo
Distribuidora Ltda, adquiriu o controle acionário da Empresa Energética de Sergipe S/A – Energipe.
Em abril/98, a Catleo Distribuidora foi incorporada pela Energipe, passando, assim, a Energisa a ser
controladora direta dessa concessionária de serviços públicos de energia elétrica, que atende a
aproximadamente 490 mil consumidores no Estado de Sergipe.
Posteriormente, em 30 de novembro de 1999, a Energipe, através da sua controlada Pbpart Ltda,
adquiriu em leilão público realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o controle acionário
(84,92% do capital votante e 75,26% do capital total) da Companhia Energética da Borborema –
CELB e, através da sua controlada Pbpart SE 1 S/A, adquiriu também em leilão público na Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro, em 30 de novembro de 2000, o controle acionário (87,63% do capital
votante e 74,29% do capital total) da Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba – Saelpa. A
CELB e a Saelpa são concessionárias de serviços públicos de energia elétrica que atendem a todo o
Estado da Paraíba, especificamente a cerca de 1,0 milhão de consumidores.
Até o final do exercício de 2006, a Energisa detinha apenas o controle das distribuidoras atuantes no
Nordeste brasileiro (Energipe, Saelpa e Celb). Com a processo de desverticalização do Sistema
Cataguazes Leopoldina (SCL) concluído em 28/02/2007, tornou-se a controladora de todas as
empresas do grupo. Atualmente com cinco distribuidoras espalhadas pelo Brasil, passou a atender a
uma população de 6,4 milhões, nos estados da Paraíba e Sergipe e em algumas regiões do Rio de
Janeiro e Minas Gerais, abrangendo 91.180 Km² de área coberta. Mais de 4,5 mil colaboradores
diretos e indiretos passaram a fazer parte das suas empresas, que leva energia elétrica para 1,9
milhão de consumidores.
O processo de Desverticalização
Em atendimento à Lei n.º 10.848, de março de 2004, foi anunciado em maio de 2006, o plano de
reorganização de ativos e passivos, direta e indiretamente, detidos pelas Companhias do SCL,
incluindo participações em outras sociedades. A proposta, aprovada pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), objetivou simplificar a estrutura societária e facilitar o processo de
segregação das atividades de geração e distribuição de energia elétrica.
No final de dezembro, foi efetivada a primeira etapa do processo, com a desverticalização da
Energipe e de suas controladas CELB e Saelpa. Nessa etapa, a Energipe reduziu o seu capital social,
entregando aos seus acionistas ações representativas do capital social das distribuidoras Saelpa e
CELB de sua titularidade. Adicionalmente, ocorreram no mesmo mês, incorporações de ágios das
sociedades de propósito específico, controladoras da Saelpa e CELB, nas respectivas empresas
operacionais. Em janeiro, concluiu-se a segunda fase do Plano, com a criação de uma empresa
08/04/2008 16:05:36
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específica com os ativos de geração que estavam alocados na CFLCL. Nessa fase, a Energisa
também incorporou a controlada Multipar. Em fevereiro de 2007, foram concluídas as demais
etapas do Plano, especificamente no que tange à reestruturação societária da CFLCL e de suas
controladas CENF e UTE de Juiz de Fora para fins de descruzamento acionário. Com isso, a
Energisa passou a deter também diretamente o controle acionário da CFLCL. Nessa operação,
acionistas da CFLCL tornaram-se detentores de ações da Energisa.
As Empresas que compõem atualmente o Sistema Cataguazes-Leopoldina
Holding
a. Energisa S.A.: fundada em 1998, é uma sociedade anônima de capital aberto, que tem como
principal objetivo a participação no capital de outras empresas.
Distribuição
b. CFLCL: Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, fundada em 1905, é a terceira
Companhia a obter registro de Companhia Aberta em bolsa de valores no Brasil, em 23 de maio de
1907. Atua na distribuição de energia, atendendo a 65 municípios dos estados de Minas Gerais e
Rio de Janeiro. Forneceu 948 GWh de energia em 2006 para cerca de 331 mil consumidores
cativos, em uma área total de 16.331 Km².
c. CENF: Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, fundada em 1924. A CENF atua na
geração e distribuição de energia elétrica. Fornece energia para o município de Nova Friburgo (RJ),
importante pólo industrial e de serviços localizado na região serrana do Rio de Janeiro. Atende a 85
mil consumidores cativos que consumiram 275 GWh em 2006. Essa subsidiária foi adquirida em
junho de 1997.
d. ENERGIPE: Empresa Energética de Sergipe, fundada em 1959 e adquirida em leilão de
privatização em dezembro de 1997. Atende a 490 mil consumidores, espalhados por 63 municípios,
que representa 96% do território do Estado de Sergipe, tendo distribuído 1.642 GWh de energia
elétrica em 2006 para os seus consumidores cativos.
e. CELB: Companhia Energética da Borborema, fundada em 1966 e adquirida em leilão de
privatização em dezembro de 1999. Atende a 146 mil consumidores cativos, concentrados
principalmente no município de Campina Grande (PB). Em 2006, distribuiu 510 GWh de energia
elétrica.
f. SAELPA: Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, fundada em 1964 e adquirida em
leilão de privatização em dezembro de 2000. Atende a 927 mil consumidores cativos, distribuídos
em 217 municípios de uma das áreas de maior crescimento do Nordeste brasileiro, tendo fornecido
a eles em 2006 cerca de 2.274 GWh de energia elétrica.
Serviços
g. CAT-LEO CISE: Cat-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S.A., fundada em 2004,
atua na operação e manutenção de usinas hidrelétricas para terceiros, construção e repotenciação de
unidades geradoras, gerenciamento de obras, montagem e fornecimento de equipamentos
eletromecânicos e hidromecânicos, obras civis e serviços de engenharia.
08/04/2008 16:05:36
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h. CSA: Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção, fundada em 2000. Atua no mercado de
serviços de inspeção termográfica aérea e içamento de cargas.
i. Teleserv (LIG-TV): fundada em 1997, a empresa da área de TV por assinatura e banda larga sem
fio, opera na cidade de Aracaju, utilizando o sistema MMDS (Multipoint Multichannel Distribution
Service) e com tecnologia digital.

Estrutura Acionária Atual
Desverticalização e Reestruturação
Em virtude da promulgação no Brasil da Lei do Modelo do Setor Elétrico, a Emissora recentemente
reestruturou suas operações por meio da criação de entidades independentes para a geração e
distribuição, que não operam de forma verticalmente integrada. Como resultado, o Grupo Energisa
passou por uma reestruturação, concluída em 28 de fevereiro de 2007, ao fim da qual a Emissora
passou a controlar, além da ENERGIPE, SAELPA e CELB, também a CENF, CFLCL, a CAT-LEO
CISE e a UTEJF. O organograma abaixo apresenta a atual estrutura societária das empresas do
Grupo Energisa e seus controladores, após a implementação dos processos de desverticalização e
reestruturação mencionados acima e a alienação de ativos referida no item “O GRUPO ENERGISA –
HISTÓRICO” desta seção. A Teleserv está em processo de alienação pela Emissora, e o processo de
venda da UTEJF foi concluído em 28 de dezembro de 2007.
ITACATU
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O setor elétrico brasileiro abrange os negócios de geração, distribuição, transmissão e
comercialização de energia elétrica. O sistema elétrico brasileiro é composto por um sistema
interligado nacional, constituÍdo por quatro subsistemas elétricos, e por vários sistemas individuais
menores na região norte. Esses quatro subsistemas elétricos (os quais representam, juntos, 98,0% da
capacidade energética do Brasil) estão interligados por uma rede de linhas de transmissão de alta
tensão.
A Eletrobrás, sociedade de economia mista controlada pelo Governo Federal, detém juntamente
com suas controladas, 61,0% da capacidade instalada no Brasil, e mais de 60% da transmissão de
energia acima de 230 kV. Além disso, alguns estados brasileiros controlam empresas geradoras,
distribuidoras ou de transmissão de energia elétrica, incluindo, mas não se limitando à Companhia
Energética de São Paulo (CESP), Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL) e
Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).
O consumo de energia no Brasil registrou no período de janeiro a abril de 2007 um total de 122.330
GWh, valor 4,7% superior ao mesmo período de 2006, que foi de 116.870 GWh (de acordo com
dados da Empresa de Pesquisa Energética – EPE). Para os próximos anos, espera-se que o
crescimento no consumo de energia permaneça correlacionado com o desempenho econômico do
País. A capacidade instalada no país em 2005 e 2006 foi de 82,1 GW e 87,9 GW, respectivamente,
com crescimento anual de 7,1%.
Atualmente, empresas privadas possuem aproximadamente 30,0%, 29,0% e 63,0% do mercado de
geração, transmissão (rede básica), e distribuição, respectivamente, em termos de capacidade total,
de acordo com dados da ANEEL.
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS
A Constituição brasileira prevê que a exploração dos serviços e instalações de energia elétrica pode
ser realizada diretamente pelo Governo Federal ou indiretamente por meio da outorga de
concessões, permissões ou autorizações. Historicamente, o setor elétrico brasileiro foi explorado
principalmente por concessionárias de geração, transmissão e distribuição controladas pelo Governo
Federal. Nos últimos anos, o Governo Federal adotou diversas medidas para reformular o setor
elétrico. Em geral, essas medidas visaram aumentar o investimento privado e eliminar restrições aos
investimentos estrangeiros, elevando, dessa forma, a concorrência no setor elétrico.
Em particular, o Governo Federal adotou as seguintes medidas:
x Em 1995, por meio de uma emenda constitucional, foi autorizado o investimento
estrangeiro em geração de energia elétrica. Anteriormente a essa emenda, praticamente
todas as concessões de geração eram detidas pelos Governos Federal ou Estadual.
x Em 1995, o Governo Federal promulgou a Lei de Concessões e a Lei de Concessões de
Serviços de Energia Elétrica que, em conjunto (1) exigiram que todas as concessões para
prestação de serviços relacionados a energia elétrica fossem outorgadas por meio de
processos licitatórios, (2) gradualmente permitiram que certos consumidores de energia
08/04/2008 16:05:40
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elétrica que apresentassem demanda significativa, denominados consumidores livres,
adquirissem energia elétrica diretamente de fornecedores concessionários, permissionários
ou autorizados, (3) trataram da criação dos Produtores Independentes de Energia Elétrica,
que, por meio de concessão, permissão ou autorização, podem gerar e vender, por sua conta
e risco, a totalidade ou parte de sua energia elétrica a consumidores livres, distribuidoras e
comercializadores, entre outros, (4) concederam aos consumidores livres e fornecedores de
energia elétrica livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão e (5) eliminaram a
necessidade, por parte das concessionárias, de obter concessão, por meio de licitações, para
construção e operação de usinas hidroelétricas com capacidade de 1 MW a 30 MW, as
chamadas PCHs.
x A partir de 1995, uma parcela das participações representativas do bloco de controle de
geradoras e distribuidoras detidas pela Eletrobrás e por vários estados foi vendida a
investidores privados. Ao mesmo tempo, alguns governos estaduais também venderam suas
participações em importantes distribuidoras.
Em 1998, o Governo Federal promulgou a Lei do Setor Elétrico, destinada a reformar a estrutura
básica do setor elétrico. A Lei do Setor Elétrico dispôs sobre as seguintes matérias:
x criação de um órgão auto-regulado responsável pela operação do mercado atacadista de
energia elétrica e pela determinação dos preços de curto prazo, o MAE (atual CCEE), que
substituiu o sistema anterior de preços de geração e contratos de fornecimento regulados;
x exigência de que as distribuidoras e geradoras firmassem os Contratos Iniciais, via de regra
compromissos de take-or-pay, com preços e quantidades determinados pela ANEEL e
previsão de decréscimo das quantidades contratadas em 25,0% ao ano no período de 2002 a
2005, com o intuito de possibilitar a transição ao mercado de livre negociação;
x criação do ONS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela
administração operacional das atividades de geração e transmissão do Sistema Interligado; e
x estabelecimento de processos licitatórios para outorga de concessões para construção e
operação de usinas e instalações de transmissão de energia elétrica.
Em 2001, o país enfrentou uma grave crise energética que perdurou até o final do primeiro bimestre
de 2002. Como forma de mitigar essa crise, o Governo Federal implementou medidas que
incluíram:
x a instituição do Programa de Racionamento nas regiões mais afetadas pela escassez de
energia elétrica, a saber, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil; e
x a criação da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE, que aprovou uma série
de medidas de emergência prevendo metas de redução do consumo de energia elétrica para
consumidores residenciais, comerciais e industriais situados nas regiões afetadas pelo
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racionamento, por meio da introdução de regimes tarifários especiais que incentivavam a
redução do consumo de energia elétrica.
Em março de 2002, a GCE suspendeu as medidas emergenciais e o Programa de Racionamento, em
razão do aumento da oferta (devido à elevação significativa dos níveis dos reservatórios) e da
redução da demanda. Em 29 de abril de 2002, o Governo Federal promulgou o Acordo Geral do
Setor Elétrico, um acerto firmado entre geradoras e distribuidoras, com o objetivo de definir regras
para compensação das perdas financeiras geradas pelo Programa de Racionamento. O acordo,
fechado em dezembro de 2001, previa financiamento de até R$7,5 bilhões do BNDES às empresas e
o pagamento de um RTE (Reajuste Tarifário Extraordinário) de 2,9% pelos consumidores rurais e
residenciais, com exceção dos Consumidores de Baixa Renda, e de 7,9% pelos consumidores de
outras classes, a título de recomposição das perdas.
Em 15 de março de 2004, o Governo Federal promulgou a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico,
em um esforço para reestruturar o setor elétrico, tendo por meta precípua proporcionar aos
consumidores fornecimento seguro de energia elétrica com baixo custo tarifário. A Lei do Novo
Modelo do Setor Elétrico foi regulamentada por diversos decretos editados pelo Governo Federal
em julho e agosto de 2004 e continua sujeita a regulamentação adicional futura.
Ainda em 2004, os principais aspectos relativos à comercialização de energia elétrica foram
regulamentados pelo Decreto nº 5.163, de 30 de julho. A regulamentação por parte da ANEEL e do
MME é emitida, específica e periodicamente, de acordo com a ocorrência dos leilões de energia.
CONCESSÕES
As empresas ou consórcios que desejam construir ou operar instalações para geração, transmissão
ou distribuição de energia no Brasil devem solicitar ao MME ou à ANEEL, uma concessão,
permissão ou autorização, conforme o caso. Concessões dão o direito de gerar, transmitir ou
distribuir energia em determinada área de concessão por um período determinado. Esse período é
normalmente 35 anos para novas concessões de geração, e 30 anos para novas concessões de
transmissão ou distribuição. As concessões existentes poderão ser renovadas, mediante solicitação
da empresa.
A Lei de Concessões estabelece, entre outras coisas, as condições de fornecimento de serviços de
energia, os direitos dos consumidores, e as obrigações da concessionária. Os principais dispositivos
da Lei de Concessões estão resumidos como segue:
x Serviço adequado - A concessionária deve prestar adequadamente serviço regular,
contínuo, eficiente e seguro.
x Uso de terrenos - A concessionária poderá usar terrenos públicos ou solicitar que o poder
concedente desaproprie terrenos privados necessários em benefício da concessionária. Em
tal caso, a concessionária deve indenizar os proprietários dos terrenos desapropriados.
x Responsabilidade objetiva - A concessionária é objetivamente responsável pelos danos
diretos e indiretos resultantes da prestação inadequada dos serviços de distribuição de
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energia, tais como interrupções abruptas no fornecimento e variações na voltagem.
x Alterações no controle acionário - O poder concedente deve aprovar qualquer alteração
direta ou indireta de controle acionário da concessionária.
x Intervenção pelo poder concedente - O poder concedente poderá intervir na concessão a fim
de garantir o desempenho adequado dos serviços e o cumprimento integral das disposições
contratuais e regulatórias. Dentro de 30 dias da data do decreto autorizando a intervenção,
o poder concedente deve dar início a um processo administrativo em que a concessionária
tem direito de contestar a intervenção. Durante o processo administrativo, um interventor
nomeado pelo poder concedente passa a ser responsável por administrar a concessão. Caso
o processo administrativo não seja concluído dentro de 180 dias da data do decreto, a
intervenção cessa e a administração da concessão é devolvida à concessionária. A
administração da concessão é também devolvida à concessionária se o interventor decidir
não terminar a concessão.
x Término antecipado da concessão - O término do contrato de concessão poderá ser
antecipado por meio de encampação ou caducidade. Encampação consiste no término
prematuro de uma concessão por razões relacionadas ao interesse público que devem ser
expressamente declaradas por lei. A caducidade deve ser declarada pelo poder concedente
depois de a ANEEL ou o MME ter emitido um despacho administrativo final dizendo que a
concessionária, entre outras coisas, (1) deixou de prestar serviços adequados ou de cumprir
a legislação ou regulamentação aplicável, ou (2) não ter mais capacidade técnica financeira
ou econômica para fornecer serviços adequados. A concessionária pode contestar a
encampação ou caducidade em juízo. A concessionária tem direito à indenização por seus
investimentos em ativos reversíveis que não tenham sido integralmente amortizados ou
depreciados, após dedução de quaisquer multas e danos devidos pela concessionária.
x Término por decurso do prazo - Quando a concessão expira, todos os ativos, que são
relacionados à prestação dos serviços de energia são revertidas ao governo. Depois do
término, a concessionária tem direito de indenização por seus investimentos em ativos
revertidos que não tenham sido integralmente amortizados ou depreciados.
O NOVO MODELO PARA O SETOR ELÉTRICO
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico introduziu alterações relevantes na regulamentação do
Setor Elétrico visando (1) fornecer incentivos aos agentes privados e públicos para construir e
manter capacidade de geração e (2) garantir o fornecimento de energia no Brasil a tarifas reduzidas
por meio de processos de leilões públicos de energia elétrica. As principais características da Lei do
Novo Modelo do Setor Elétrico incluem:
x Criação de dois ambientes paralelos para comercialização de energia, com (1) um para
empresas de distribuição, chamado Ambiente de Contratação Regulada; e (2) um outro
mercado para consumidores livres e empresas de comercialização de energia, em que será
permitida a concorrência, denominado Ambiente de Contratação Livre;
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x Restrições a certas atividades de Distribuidoras, de forma a garantir que estejam voltadas
apenas a seu principal negócio, assegurando, assim, serviços mais eficientes e confiáveis a
seus consumidores.
x Restrição ao self-dealing, para fornecer um incentivo para que Distribuidoras contratem
energia a preços mais baixos disponíveis no mercado, ao invés de comprar energia de partes
relacionadas.
x Cumprimento dos contratos assinados antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a
fim de proporcionar estabilidade às transações realizadas antes de sua promulgação.
x Proibição de as Distribuidoras venderem eletricidade aos consumidores livres a preços não
regulados.
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico excluiu a Eletrobrás e suas subsidiárias do Plano Nacional
de Privatização, criado pelo governo em 1990 visando promover o processo de privatização das
empresas estatais.
Coexistência de Dois Ambientes de Contratação de Energia
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, negócios de compra e venda de energia
serão realizados em dois mercados: (1) o Ambiente de Contratação Regulada, que inclui a
contratação de energia elétrica pelas empresas de distribuição por meio de leilões para o
atendimento a todo o seu mercado e (2) Ambiente de Contratação Livre, que inclui compras de
energia por agentes não regulados, tais como consumidores livres e comercializadores.
A energia gerada por (1) projetos de geração de baixa capacidade localizados próximos a pontos de
consumo (tais como usinas de co-geração e pequenas centrais hidrelétricas), (2) usinas qualificadas
de acordo com o PROINFA, e (3) Itaipu, não estarão sujeitos a processo de leilão para fornecimento
de energia ao Ambiente de Contratação Regulada. A energia gerada por Itaipu é comercializada
pela Eletrobrás e os volumes que devem ser comprados por cada concessionária de distribuição são
estabelecidos por meio de quotas definidas pela ANEEL. A tarifa pela qual a energia gerada por
Itaipu é comercializada é denominada em dólar norte-americano e estabelecida conforme tratado
firmado entre Brasil e Paraguai. Como conseqüência, a tarifa de Itaipu aumenta ou diminui, em
conformidade com a variação da taxa de dólar norte-americano/real. Alterações no preço da energia
gerada por Itaipu estão, entretanto, sujeitas ao mecanismo de ressarcimento das variações dos custos
da Parcela

Ambiente de contratação regulada
No Ambiente de Contratação Regulada, empresas de distribuição compram energia para
consumidores cativos por meio de leilões públicos regulados pela ANEEL, e operacionalizados pela
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CCEE. Compras de energia serão feitas por meio de dois tipos de contratos: (1) Contratos de
Quantidade de Energia, e (2) Contratos de Disponibilidade de Energia.
De acordo com o Contrato de Quantidade de Energia, a geradora compromete-se a fornecer
determinado volume de energia e assume o risco de que esse fornecimento de energia seja afetado
por condições hidrológicas e níveis baixos dos reservatórios, entre outras condições, que poderiam
interromper o fornecimento, hipótese na qual a geradora é obrigada a comprar energia de outra
fonte a fim de cumprir seu compromisso de fornecimento. De acordo com o Contrato de
Disponibilidade de Energia, a geradora compromete-se a disponibilizar um volume específico de
capacidade ao Ambiente de Contratação Regulada. Nesse caso, a receita da geradora está garantida
e possíveis riscos hidrológicos são imputados às Distribuidoras. Entretanto, eventuais custos
adicionais incorridos pelas Distribuidoras serão repassados aos consumidores. Juntos, esses
contratos constituem os CCEARs.
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a previsão de mercado de cada
Distribuidora é o principal fator na determinação do volume de energia a ser contratado pelo
sistema. De acordo com o novo modelo, as Distribuidoras são obrigadas a contratar 100% de suas
necessidades projetadas de energia, e não mais os 95% estabelecidos pelo modelo anterior. O não
atendimento da totalidade dos seus mercados pode resultar em multas para as Distribuidoras.
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as empresas de distribuição terão o direito
de repassar aos seus consumidores os custos relacionados à energia que compram por meio de
leilões.
Ambiente de contratação livre
No Ambiente de Contratação Livre a energia elétrica é comercializada entre concessionárias de
geração, Produtores Independentes de Energia, auto-produtores, agentes de comercialização,
importadores de energia e consumidores livres.
Consumidores potencialmente livres são aqueles cuja demanda excede 3 MW, em tensão, igual ou
superior a 69 kV ou em qualquer nível de tensão, se o fornecimento começou após 7 de julho de
1995. Além disso, consumidores com demanda contratada igual ou superior a 500 kW ou mais
poderão ser servidos por fornecedores, que não sua empresa local de distribuição, contratando
energia de fontes energéticas alternativas, tais como energia eólica, biomassa ou pequenas centrais
hidrelétricas.
Uma vez que um consumidor tenha optado pelo Ambiente de Contratação Livre, este somente
poderá retornar ao ambiente regulado se notificar seu Distribuidor local com cinco anos de
antecedência, ou em menor prazo a critério do Distribuidor. Tal exigência prévia busca garantir que,
se necessário, a construção de nova geração eficiente em termos de custo possa ser finalizada a fim
de atender o regresso de consumidores livres ao Ambiente de Contratação Regulada. A fim de
minimizar os efeitos de perdas resultantes de consumidores que escolhem se tornar consumidores
livres, as Distribuidoras podem reduzir o montante de energia contratado junto à geradoras de
acordo com o volume de energia que não irão mais distribuir aos consumidores livres. Geradoras
estatais podem vender energia a consumidores livres, mas diferentemente das geradoras privadas,
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são obrigadas a fazê-lo por meio de um processo público, que garante transparência e acesso igual a
todas as partes interessadas.
Atualmente, clientes de alta tensão que compram energia de Distribuidores no Ambiente de
Contratação Regulado o fazem a preços subsidiados. Esse subsídio, conhecido por “subsídio
cruzado”, começou a ser gradualmente retirado a partir de julho de 2003 e será totalmente
eliminado até 2007.
Tarifas pelo uso dos sistemas de distribuição e transmissão
A ANEEL homologa tarifas pelo uso e acesso aos sistemas de distribuição e de transmissão. As
tarifas são (i) tarifas de distribuição (TUSD), (ii) transmissão ou ambas (TUST) compreendendo a
Rede Básica e suas instalações auxiliares. Além disso, as empresas de distribuição do sistema
interligado no Sul e no SE/CO pagam taxas específicas pela transmissão de eletricidade gerada em
Itaipu. Nos últimos anos, o governo teve por meta a melhoria do sistema de transmissão nacional e,
como resultado, algumas empresas de transmissão se envolveram em programas de expansão
significativos, que foram custeados por aumentos nas tarifas de transmissão. O aumento nas tarifas
de transmissão e taxas pagas pelas Concessionárias de Distribuição é repassado aos seus respectivos
clientes através dos Reajustes de Tarifas Anuais. Abaixo se encontra um resumo de cada tarifa ou
taxa.
TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
A TUSD paga por concessionárias e consumidores livres pelo uso do sistema de distribuição de
uma empresa de distribuição à qual estão conectados, é revisada anualmente de acordo com a
variação de seus componentes. Atualmente a TUSD é composta por duas parcelas. Uma
denominada “TUSD encargos” cobrada com base no consumo de energia, e outra, a “TUSD fio”
cobrada pela demanda contratada.
TUST
A TUST é paga por empresas de distribuição, geradoras e consumidores livres pelo uso da Rede
Básica e é revisada anualmente de acordo com (i) a inflação e (ii) a receita anual das empresas de
transmissão (que incorpora custos de expansão da própria rede). De acordo com critérios
estabelecidos pela ANEEL, proprietários das diferentes partes da rede de transmissão transferiram a
coordenação de suas instalações para o ONS em contrapartida do recebimento de pagamentos de
usuários do sistema de transmissão. Usuários da rede, inclusive empresas de geração, empresas de
distribuição e consumidores livres, assinaram contratos com o ONS que lhes conferem o direito de
usar a rede de transmissão mediante o pagamento de tarifas. Outras partes da rede que são de
propriedade de empresas de transmissão, mas não são consideradas como parte da rede de
transmissão, são disponibilizadas diretamente aos usuários interessados que pagam uma taxa
específica para a empresa de transmissão.
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Tarifas de distribuição
Os valores das tarifas de distribuição são reajustados anualmente pela ANEEL, conforme fórmula
paramétrica prevista no contrato de concessão. Ao ajustar tarifas de distribuição, a ANEEL divide
os custos de concessionárias de distribuição entre (1) custos fora do controle da Distribuidora ( “não
gerenciáveis”), ou Parcela A, e (2) custos sob o controle das Distribuidoras ( “gerenciáveis”), ou
Parcela B. Os custos da Parcela A incluem, entre outros:
x Custos de energia comprada para revenda de acordo com contratos iniciais;
x Custos de energia comprada de Itaipu;
x Custos de energia comprada de acordo com contratos bilaterais livremente negociados entre
as partes;
x Custos de energia comprada em leilões públicos;
x Determinadas taxas regulatórias; e
x Custos de uso e conexão para transmissões de terceiros e sistemas de distribuição.
A Parcela B compreende os itens de custo que estão sob o controle das concessionárias e incluem,
entre outros:
x
x
x
x

Retorno sobre o investimento relacionado à área de concessão;
Impostos sobre receitas;
Custos de depreciação; e
Custos de operação e manutenção do sistema de distribuição.

O contrato de concessão de cada empresa de distribuição estabelece um Reajuste de Tarifa Anual.
Neste momento, a meta é que todos os custos da Parcela A sejam repassados aos clientes. Os custos
da Parcela B, entretanto, são corrigidos de acordo com o índice IGP-M, ajustado por um fator X.
As empresas de distribuição de energia elétrica, conforme o contrato de concessão, também têm
direito à revisão periódica das tarifas com intervalos que podem variar entre três e cinco anos.
Nestas revisões (1) todos os custos da Parcela B são recalculados e (2) o fator X é calculado com
base em três componentes: (i) Xc estabelecido a cada ano, é baseado na satisfação do cliente
conforme pesquisa da ANEEL; (ii) Xa, também estabelecido a cada ano, é calculado considerando a
diferença entre os índices de inflação IPC-A e o IGP-M multiplicada pelos custos totais com
pessoal da Distribuidora (uma vez que os aumentos de salários se baseiam no IPC-A e os aumentos
da Parcela B se baseiam no IGP-M) e; e (3) Xe, estabelecido a cada revisão periódica, é um fator
baseado em ganhos de produtividade da concessionária devido ao crescimento de mercado.
O Fator X é usado para ajustar a proporção da mudança no índice IGP-M que deve ser aplicada ao
componente da Parcela B nos reajustes anuais. Dessa forma, quando da conclusão de cada revisão
periódica, a aplicação do fator X (devido a aplicação do Xe) determina o compartilhamento dos
ganhos de produtividade das empresas de distribuição com os clientes finais.
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Além disso, concessionárias de distribuição de energia têm direito a revisão extraordinária,
analisadas caso a caso, para assegurar seu equilíbrio econômico-financeiro e compensá-las por
custos imprevisíveis, inclusive impostos, que alterem significativamente sua estrutura de custos.
Portfolio de Consumidores das controladas da Energisa em 2006
Até o final do exercício de 2006, a Energisa detinha apenas o controle acionário das distribuidoras
do Sistema Cataguazes-Leopoldina, atuantes no Nordeste brasileiro, através das empresas Energipe,
Saaelpa e CELB. Do total de energia elétrica vendida por essas três empresas aos seus
consumidores finais (4.426 GWh em 2006), a classe residencial representa o maior consumidor,
com 33,6%, seguida das classes industrial e comercial, com 23,2% e 17,8%, respectivamente.
Por outro lado, os consumidores residenciais e comerciais, que garantem a maior margem bruta,
representaram 63,6% das receitas consolidadas de energia ao mercado próprio da Energipe, CELB e
Saelpa em 2006.
A evolução do número de consumidores atendidos pela Energipe, CELB e Saelpa nos últimos três
anos, apresenta-se conforme abaixo:
Evolução do Número de Consumidores
(Consolidado)
Classe de Consumo
x
x
x
x
x
Total

Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Outros

2004

2005

1.249.980
7.734
97.083
76.301
19.860
1.450.958

1.280.816
7.704
99.882
82.699
20.659
1.491.760

2006
1.340.447
7.661
103.130
90.070
21.396
1.562.704

A tabela a seguir apresenta as vendas consolidadas de energia ao mercado próprio da Energipe,
CELB e Saelpa nos últimos três anos:
Vendas de Energia – Mercado Próprio
(em GWh)
Descrição
Vendas
x Residencial
x Industrial
x Comercial
x Rural
x Outros
x Total

2004
1.338
1.481
688
212
752
4.471
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2005

2006

1.402
1.145
739
259
806
4.351

1.487
1.026
789
273
851
4.426
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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

Com a processo de desverticalização do Sistema Cataguazes Leopoldina (SCL) concluído em
28/02/2007, a Energisa tornou-se a controladora de todas as empresas do grupo. Atualmente com
cinco distribuidoras espalhadas pelo Brasil, passou a atender a uma população de 6,4 milhões, nos
estados da Paraíba e Sergipe e em algumas regiões do Rio de Janeiro e Minas Gerais, abrangendo
91.180 Km² de área coberta. Mais de 4,5 mil colaboradores diretos e indiretos passaram a fazer
parte das suas empresas, que leva energia elétrica para 1,9 milhão de consumidores. (ver seção
Breve Histórico da Empresa).
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09.03 - PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS

Não existe sazonalidade nas vendas consolidadas de energia elétrica da Energipe, CELB e Saelpa.
Abaixo, volume das vendas físicas consolidadas de energia elétrica ao longo dos quatro trimestres
de 2006 dessas distribuidoras.

Vendas de Energia
GWh Vendido

%

1º trimestre

1.097

25

2º trimestre

1.101

25

3º trimestre

1.068

24

4º trimestre

1.160

26

Total

4,.426

100

Período

08/04/2008 16:05:44
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0

0

0
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SIM

SIM

SIM
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11.01 - PROCESSO DE PRODUÇÃO

A Energipe, CELB e Saelpa não possuem geração própria de energia elétrica, adquirindo toda a
energia necessária ao suprimento do seu sistema.
A energia comprada para atendimento ao seu mercado é, em sua totalidade de origem hidráulica,
tendo como seus principais supridores os leilões de energia elétrica promovidos CCEAR
Comercializadora de Energia. Em 2006, a Energipe, CELB e Saelpa adquiriram 5.898 GWh para
atender aos seus mercados.
Em dezembro de 2006, as redes, linhas e subestações em serviço utilizadas pela Energipe, CELB e
Saelpa nas suas atividades de distribuição de energia elétrica estavam depreciadas em 35,0%,
conforme abaixo:

Imobilizado (R$ mil)
Em serviço
... Distribuição
Linhas, redes e subestações
Comercialização
... Administração
... Depreciação acumulada
... subtotal

Taxas Anuais de Depreciação

31/12/2006

2,5 a 7,7
4
4,10 e 20

972.122
9.569
60.696
(364.173)
678.214

Em curso
... Distribuição
Linhas, redes e subestações
Comercialização
... Administração

114.065
105
607
114.777
792.991

... Total

08/04/2008 16:06:00
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11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO

A Energipe, CELB e Saelpa efetuam leitura do consumo de energia elétrica diretamente em
medidores instalados nos domicílios dos consumidores, faturando em conta correspondente.
A distribuição de energia é feita diretamente no domicílio do consumidor, através de condutores nas
tensões de 69 kV ou 13,8 kV ou 127/220 volts.
A Energipe, CELB e Saelpa são responsáveis pelo atendimento de aproximadamente 1,6 milhão de
consumidores de energia elétrica em 285 municípios nos Estados de Sergipe e da Paraíba, numa
área total de 73.849 km2 e uma população de mais de 5 milhões de pessoas.
Os Sistemas de Distribuição da Energipe, CELB e Saelpa
A Energipe, CELB e Saelpa têm suas principais atividades relacionadas ao segmento de distribuição
de energia elétrica. A seguir, as informações referentes aos serviços de distribuição prestados por
essas distribuidoras:
Energipe
Em dezembro de 2006, a população atendida pela Energipe totalizava 2,0 milhões de habitantes
localizados em 63 municípios do Estado de Sergipe, em uma área total de concessão de,
aproximadamente, 17,4 mil km². A tabela a seguir apresenta indicadores operacionais relativos ao
sistema de distribuição de energia elétrica da Energipe:

Indicadores Energipe
Km de Linha e Redes de Distribuição
Nº de Postes de Distribuição
Nº de Transformadores de Distribuição

2006
16.793
240.939
19.147

CELB
Em dezembro de 2006, a população atendida pela CELB totalizava 450 mil habitantes localizados
em 6 municípios do Estado da Paraíba, em uma área total de concessão de, aproximadamente, 1,8
mil km². A tabela a seguir apresenta indicadores operacionais relativos ao sistema de distribuição de
energia elétrica da CELB:
Indicadores CELB
Km de Linha e Rede de Distribuição
Nº de Postes de Distribuição
Nº de Transformadores de Distribuição

08/04/2008 16:06:06

2006
4.687
72.386
2.247
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Saelpa
Em dezembro de 2006, a população atendida pela Saelpa totalizava três milhões de habitantes
localizados em 216 municípios do Estado da Paraíba, em uma área total de concessão de,
aproximadamente, 54,6 mil km². A tabela a seguir apresenta indicadores operacionais relativos ao
sistema de distribuição de energia elétrica da Saelpa:
Indicadores Saelpa
Km de Linha e Rede de Distribuição
Nº de Postes de Distribuição
Nº de Transformadores de Distribuição

2006
57.863
536.253
48.488

Transmissão
A Energipe, CELB e Saelpa possuem linhas de transmissão para conectar, aos seus sistemas de
distribuição, as linhas por onde é enviada a energia gerada por terceiros e adquirida pela
Distribuidora, razão pela qual não são caracterizadas como sociedades que prestam serviços de
transmissão de energia elétrica.
As tabelas a seguir apresentam informações operacionais relativas à capacidade de transmissão da
Energipe, CELB e Saelpa:
Energipe
Extensão da Rede de Transmissão (km)
Em 2006
Capacidade da Rede de Transmissão
230 kV
138 kV
69 kV
Total

7
0
946
953

Capacidade de Transformação Abaixadora de Subestações
Em 2006
Nº de subestações total
23
MVA
451

08/04/2008 16:06:06
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CELB
Extensão da Rede de Transmissão (km)
Em 2006
Capacidade da Rede de Transmissão
230kV
138 kV
69 kV
Total

0
0
3
3

Capacidade de Transformação Abaixadora de Subestações
Em 2006
Nº de subestações total
1
MVA
13

Saelpa
Extensão da Rede de Transmissão (km)
Em 2006
Capacidade da Rede de Transmissão
230kV
138 kV
69 kV

0
0
1.748
1.748

Total

Capacidade de Transformação Abaixadora de Subestações
Em 2006
Nº de subestações total
53
MVA
758

Geração
A Energipe, CELB e Saelpa não desenvolvem atividades de geração de energia elétrica.
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Manutenção
A Energipe, CELB e Saelpa operam uma política de manutenção preventiva, que é coordenada
pelos seus Departamentos de Engenharia de Manutenção. Esses serviços incluem a manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos dos setores de distribuição e transmissão de energia elétrica,
sendo realizados por empregados das Distribuidoras ou terceirizados.
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11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

O Setor Elétrico Brasileiro está passando por extensa reestruturação regulatória, em conseqüência
da qual os negócios de distribuição de eletricidade da Energipe, CELB e Saelpa estão e continuarão
a estar sujeitos a aumento de concorrência.
Nos termos da nova legislação do setor elétrico, as concorrentes das concessionárias de distribuição
da Emissora poderão ser capazes de fornecer a alguns de seus consumidores energia elétrica a
tarifas mais baixas do que as aplicadas pela Emissora e por outras concessionárias de distribuição.
Além disso, nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ou da Lei de Concessões, todas
as empresas de distribuição e transmissão de energia elétrica devem permitir que determinados
grandes consumidores, ou consumidores potencialmente livres, utilizem seus sistemas e instalações
auxiliares para a distribuição e transmissão de eletricidade mediante o pagamento de tarifas
aplicáveis por tais terceiros. A Lei de Concessões também autoriza consumidores de eletricidade
com demanda significativa a firmar contratos com outras distribuidoras para fornecimento de
energia. Como conseqüência, os principais consumidores de eletricidade podem, atualmente,
utilizar várias formas distintas de distribuição, tais como:
x Conectar sua própria rede a uma empresa geradora de energia;
x Pagar taxas a uma empresa de distribuição e transmissão enquanto negocia o
contrato de fornecimento de energia diretamente com uma empresa de geração de
energia;
x Negociar um contrato de fornecimento de energia diretamente com uma empresa
distribuidora; ou
x Produção própria.
Em 31 de dezembro de 2006, a Energipe possuía quatro consumidores livres, a CELB um
consumidor livre e Saelpa cinco consumidores livres, que demandaram 1.111 GWh em 2006. No
entanto, em 2006 a Energipe, CELB e Saelpa faturaram desses consumidores o uso do sistema de
distribuição o montante de R$106,5 milhões.
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12.01 - PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS

Não se aplica à Cia.
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14.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS

Não se aplica à Cia.
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14.02 - INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS

Não se aplica à Cia.
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A ENERGISA foi constituída em 1997 para atuar como holding não operacional do Sistema
Cataguazes-Leopoldina na Região Nordeste e, desde então, cresceu gradualmente com as aquisições
de três Distribuidoras (ENERGIPE, SAELPA e CELB). Até fevereiro de 2007, o principal foco dos
negócios da ENERGISA é a distribuição de energia elétrica nos Estados brasileiros de Sergipe e da
Paraíba.
No final de 2006, a ENERGISA distribuía energia elétrica a aproximadamente 1,5 milhão de
consumidores, por meio de suas controladas ENERGIPE, SAELPA e CELB abrangendo uma área
total de 73.849 Km2, com uma população de aproximadamente 5,2 milhões de habitantes.
Dados comparativos das revisões tarifárias das distribuidoras brasileiras demonstram que as
controladas da Energisa operam suas concessões de distribuição de energia elétrica com baixos
custos, o que confere vantagem competitiva no mercado em que operam, sendo também
consideradas entre as distribuidoras de energia elétrica de melhor qualidade no Brasil. Os seguintes
prêmios, recebidos da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE)
atestam essa afirmativa: Melhor Distribuidora de Energia Elétrica da Região Nordeste (ENERGIPE,
em 2002); Qualidade da Gestão (até 400.000 consumidores) (CELB e SAELPA, em 2003);
Qualidade da Gestão (acima de 400.000 consumidores) (SAELPA em 2004); Melhor Distribuidora
de Energia Elétrica da Região Nordeste (ENERGIPE, em 2004); Qualidade da Gestão (até 400.000
consumidores) (CELB em 2005); e Responsabilidade Social e Qualidade da Gestão (até 400.000
consumidores) (CFLCL em 2006).
ENERGIPE
A ENERGIPE foi criada por lei estadual em 1959. A ENERGISA adquiriu o controle da
ENERGIPE em dezembro de 1997, durante o processo de privatização do sistema elétrico
brasileiro. A ENERGIPE atua como empresa distribuidora do Sistema Cataguazes-Leopoldina para
a Região Nordeste, e o foco de seus negócios envolve a distribuição de energia elétrica no Estado de
Sergipe. Este Estado foi o primeiro Estado brasileiro a fornecer eletricidade para todos os seus
municípios, e é uma das áreas de crescimento mais acelerado no Nordeste brasileiro, com o maior
PIB per capita na Região Nordeste. A ENERGIPE distribui energia elétrica a aproximadamente 490
mil consumidores, abrangendo uma área total de 17.465 Km2.
CELB
A CELB foi criada por lei municipal em 8 de setembro de 1966. A ENERGISA adquiriu o controle
da CELB em novembro de 1999, durante o processo de privatização do sistema elétrico brasileiro.
A CELB atua como empresa distribuidora do Sistema Cataguazes-Leopoldina para a Região
Nordeste, e o foco de seus negócios envolve a distribuição de energia elétrica no Estado da Paraíba,
nos municípios de Campina Grande, Lagoa Seca, Queimadas, Fagundes, Massaranduba e Boa
Vista. A CELB distribui energia elétrica a aproximadamente 146 mil consumidores, abrangendo
uma área total de 1.789 Km2.
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SAELPA
A SAELPA foi criada por lei federal em 15 de fevereiro de 1964. A ENERGISA adquiriu o controle
da SAELPA em novembro de 2000, durante o processo de privatização do sistema elétrico
brasileiro. A SAELPA atua como empresa distribuidora do Sistema Cataguazes-Leopoldina para a
Região Nordeste, e o foco de seus negócios envolve a distribuição de energia elétrica em 217
municípios do Estado da Paraíba. A SAELPA distribui energia elétrica a aproximadamente 927 mil
consumidores, abrangendo uma área total de 54.595 Km2.
Aquisições
A tabela a seguir demonstra informações relativas à aquisição, pela ENERGISA, de distribuidoras
de energia elétrica, desde sua constituição.
Participação da
ENERGISA no
capital social da
distribuidora
86,4%

Nome
ENERGIPE

Data de aquisição
Dezembro de 1997

Preço de Compra
R$577,1 milhões

CELB

Novembro de 1999

R$87,4 milhões

75,3%

SAELPA

Novembro de 2000

R$363 milhões

74,3%

Negócio
Concessionária de energia elétrica que atende
aproximadamente 480.000 consumidores, com um
consumo anual de aproximadamente 1.700 GWh, que
opera em 63 municípios do Estado de Sergipe.
Concessionária de energia elétrica que atende
aproximadamente 142.000 consumidores, com um
consumo anual de aproximadamente 500 GWh, nos
municípios de Campina Grande, Massaranduba, Lagoa
Seca, Queimadas, Boa Vista e Fagundes, no Estado da
Paraíba.
Concessionária de energia elétrica que atende
aproximadamente 907.000 consumidores, com um
consumo anual de aproximadamente 2.300 GWh, em
216 municípios do Estado da Paraíba.

DESVERTICALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO
No âmbito da Lei nº 10.848/04, as concessionárias de serviço público que combinam operações de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em uma única empresa operacional, ou
mesmo aquelas empresas que possuem participações em outras sociedades que realizem referidas
atividades, deverão promover sua Desverticalização, nos prazos estabelecidos.
Tendo em vista que a CFLCL atuava de forma verticalmente integrada, realizando atividades de
geração e distribuição de energia elétrica, bem como detinha participação em outras sociedades que
também realizam referidas atividades, a CFLCL teria que implementar a desverticalização de suas
operações para segregação das atividades de geração e distribuição de energia elétrica. O mesmo
aplicava-se à Energipe, que também possuía participação em outras sociedades que realizavam
atividades de geração e distribuição de energia elétrica. Por esta razão, e também com a finalidade
de tornar mais simples a estrutura societária do Grupo Energisa (antigo Sistema Cataguazes-
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Leopoldina), foi implementada, em 28 fevereiro de 2007, a desverticalização e reestruturação das
empresas integrantes do Grupo Energisa. Descrição detalhada dessas operações é fornecida abaixo.
Vale ressaltar que, diferentemente da CFLCL e da Energipe, a SAELPA e a CELB não precisaram
implementar processos de desverticalização, uma vez que se enquadram no parágrafo 5º do artigo 4º
da Lei do Setor Elétrico, tendo em vista que não desenvolvem atividades atípicas ao objeto de sua
concessão. Embora a SAELPA seja detentora de 4,1% do capital social da Companhia de
Desenvolvimento da Paraíba – CINEP, e tendo em vista que referida participação foi adquirida
antes de sua privatização por meio de aplicação financeira oriunda de incentivo fiscal, a SAELPA
entende que está em conformidade com o disposto na Lei nº 10.848/04. Além disso, a CENF
também não precisou passar pelo processo de desverticalização, tendo em vista que possui mercado
próprio inferior a 500 GWh/ano, destinando toda a energia elétrica gerada sob a forma de serviço
público para seu mercado próprio, sem desenvolver atividade atípica ao objeto de sua concessão.

A Desverticalização
Em maio de 2006, foi anunciado o plano de reorganização de ativos e passivos, direta e
indiretamente, detidos pelas Companhias do SCL, incluindo participações em outras sociedades. A
proposta objetivou simplificar a estrutura societária e facilitar o processo de segregação das
atividades de geração e distribuição de energia.
No final de dezembro, foi efetivada a primeira etapa do processo, com a desverticalização da
Energipe e de suas controladas CELB e Saelpa. Nessa etapa, a Energipe reduziu o seu capital social,
entregando aos seus acionistas ações representativas do capital social das distribuidoras Saelpa e
CELB de sua titularidade. Adicionalmente, ocorreram no mesmo mês, incorporações de ágios das
sociedades de propósito específico, controladoras da Saelpa e CELB, nas respectivas empresas
operacionais. Em janeiro, concluiu-se a segunda fase do Plano, com a criação de uma empresa
específica com os ativos de geração que estavam alocados na CFLCL. Nessa fase, a Energisa
também incorporou a controlada Multipar. Em fevereiro de 2007, foram concluídas as demais
etapas do Plano, especificamente no que tange à reestruturação societária da CFLCL e de suas
controladas CENF e UTE de Juiz de Fora para fins de descruzamento acionário. Com isso, a
Energisa passou a deter também diretamente o controle acionário da CFLCL. Nessa operação,
acionistas da CFLCL tornaram-se detentores de ações da Energisa.
As Empresas que compõem atualmente a Energisa S.A.
Holding
a. Energisa S.A.: fundada em 1998, é uma sociedade anônima de capital aberto, que tem como
principal objetivo a participação no capital de outras empresas.
Distribuição
b. CFLCL: Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, fundada em 1905, é a terceira
Companhia a obter registro de Companhia Aberta em bolsa de valores no Brasil, em maio de 1907.
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Atua na geração e distribuição de energia, atendendo a 66 municípios dos estados de Minas Gerais e
Rio de Janeiro. Forneceu 949 GWh de energia em 2006, tendo 331 mil consumidores, em uma área
total de 16.331 Km².
c. CENF: Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, fundada em 1924. A CENF atua na
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Fornece energia para o município de Nova
Friburgo (RJ), importante pólo industrial e de serviços localizado na região serrana do Rio de
Janeiro. Atende a 85 mil consumidores que consumiram 275 GWh em 2006. Essa subsidiária foi
adquirida em junho de 1997.
d. ENERGIPE: Empresa Energética de Sergipe, fundada em 1959 e adquirida em leilão de
privatização em dezembro de 1997. Atende a 490 mil consumidores, espalhados por 63 municípios,
que representa 96% do território do Estado de Sergipe, tendo distribuído 1.642 GWh de energia
elétrica em 2006. Essa subsidiária foi adquirida em leilão de privatização em dezembro de 1997.
e. CELB: Companhia Energética da Borborema, fundada em 1966 e adquirida em leilão de
privatização em dezembro de 1999. Atende a 146 mil consumidores, concentrados principalmente
no município de Campina Grande (PB). Em 2006, distribuiu 510 GWh de energia. Essa subsidiária
foi adquirida em leilão de privatização em dezembro de 1999.
f. SAELPA: Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, fundada em 1964 e adquirida em
leilão de privatização em dezembro de 2000. Atende a 927 mil consumidores – distribuídos em 217
municípios de uma das áreas de maior crescimento do Nordeste brasileiro – tendo fornecido em
2006 cerca de 2.274 GWh de energia a 3 milhões de pessoas. Essa subsidiária foi adquirida em
leilão de privatização em dezembro de 2000.
Serviços
g. CAT-LEO CISE: Cat-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S.A., fundada em 2004,
atua na operação e manutenção de usinas hidrelétricas para terceiros, construção e repotenciação de
unidades geradoras, gerenciamento de obras, montagem e fornecimento de equipamentos
eletromecânicos e hidromecânicos, obras civis e serviços de engenharia.
h. CSA: Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção, fundada em 2000. Atua no mercado de
serviços de inspeção termográfica aérea e içamento de cargas.
i. Teleserv (LIG-TV): fundada em 1997, a empresa da área de TV por assinatura e banda larga sem
fio, opera na cidade de Aracaju, utilizando o sistema MMDS (Multipoint Multichannel Distribution
Service) e com tecnologia digital.
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Estrutura Societária Atual
ITACATU

77,0%

23,0%

GIPAR

SOBRAPAR

OUTROS

56,1% CT
33,8% ORD

8,8% CT
3,5% ORD

Família Botelho

31,7% CT
56,7% ORD

3,4% CT
6,0% ORD

80,9%

CENF
CENF

99,9%

100%

CFLCL
CFLCL

Energipe
Energipe

98,1%

84,4%

CELB
CELB

SAELPA
SAELPA

O
100%
SS
E
CAT-LEO
C
CAT-LEO
UTE-JF
UTE-JF
O
DA CISE
CISE
PR EN
EM E V
D
100%

O
SS
E
C
O
TELESERV
TELESERV
DA
PR EN
EM E V
D
96,1%

Energisa possui 3.500 Acionistas

Distribuidoras

Prestadora de Serviços Elétricos

Holding e Prestadora de Serviços Corporativos

Geradora

TV por assinatura

PONTOS FORTES
A ENERGISA acredita que possui os seguintes pontos fortes, que pretende aprimorar de forma a
incrementar seu desempenho financeiro:
x

Base de Consumidores Diversificada. As concessões de distribuição da Emissora espalhamse pelo Estado de Sergipe, onde a ENERGIPE opera em 63 municípios, na Paraíba, onde a
SAELPA opera em 216 municípios e a CELB em seis municípios, em Minas Gerais, onde a
CFLCL opera em 66 municípios, e no Rio de Janeiro, onde a CENF opera em um
municípios. A administração da Emissora acredita que essa variada base de consumidores
minimiza sua exposição a riscos econômicos e políticos no Brasil. No período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2007, a Emissora gerou 26,1% da sua receita bruta no
Estado de Sergipe (ENERGIPE), 44,8% no Estado da Paraíba (SAELPA e CELB), 24,0%
no Estado de Minas Gerais (CFLCL) e 5,0% no Estado do Rio de Janeiro (CENF) . Além
disso, a base de consumidores não é dependente de nenhum grupo ou segmento específico
da economia brasileira. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007, 43,1%
da receita da Emissora foi gerada pela distribuição de energia elétrica a consumidores
residenciais, 21,2% a consumidores comerciais, 17,2% a consumidores industriais, 4,4% a
consumidores rurais e 14,1% a consumidores do setor público. No período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2007, os rendimentos gerados pela ENERGIPE, SAELPA,
CELB, CFLCL e CENF foram resultantes de 42,0%, 43,3%, 36,8%, 44,0% e 51,7% de
distribuição de energia elétrica para consumidores residenciais, 24,8%, 20,6%, 20,4%,
17,9% e 21,5% para consumidores comerciais, 15,3%, 15,1%, 31,2%, 19,3% e 15,9% para
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consumidores industriais, 2,9%, 3,9%, 2,0%, 9,2% e 1,5% para consumidores rurais,
15,0%, 17,1%, 9,5%, 9,6% e 9,4% para consumidores do setor público.
x

Concessões Localizadas em Áreas de Crescimento Acelerado. A maioria das concessões de
distribuição da Emissora localizam-se em áreas com alto potencial de crescimento, a saber,
na Região Nordeste, a menos desenvolvida do Brasil. A administração da Emissora acredita
que as áreas rurais e subdesenvolvidas, bastante dispersas em suas áreas de concessão,
oferecem oportunidades para crescimento expressivo. O consumo de energia elétrica nos
Estados de Sergipe e da Paraíba aumentou em uma média de 6,1% e 5,3%, respectivamente
em 2006. Tal média é significativamente superior aos aumentos na taxa média anual de
consumo de eletricidade no Brasil, de 3,8% durante o mesmo período.

x

Base de Consumidores Cativos. A receita operacional bruta consolidada e volume de
vendas das controladas da Emissora (ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF)
advêm preponderantemente de vendas de energia elétrica a tarifas reguladas a consumidores
cativos. Durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007, as vendas a
consumidores cativos das controladas da Emissora, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL
e CENF a tarifas reguladas, representaram 85,3%, 88,0%, 97,5%, 98,0%, 96,9% e 99,3% de
volume de energia elétrica distribuída, respectivamente, e 84,8%, 87,8%, 93,6%, 87,37%,
89,7% e 91,1%, respectivamente, da receita operacional bruta. Em 2006, as vendas a
consumidores cativos da Emissora, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF
representaram 94,8%, 89,2%, 98,5%, 98,3%, 96,8% e 99,8%, respectivamente, do volume
de energia elétrica distribuídos e 91,9%, 87,6%, 94,6%, 92,8%, 88,8% e 96,5%,
respectivamente, da receita operacional bruta. Além disso, a quantidade de consumidores da
Emissora, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CENF e CFLCL potencialmente livres, em
comparação com a quantidade de seus consumidores cativos, é baixa em número e em
volume. Durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007, as vendas da
Emissora consolidada e das suas controladas, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e
CENF de energia elétrica por volume feitas a consumidores potencialmente livres e
parcialmente livres foi de aproximadamente de 6,8%, 5,8%, 7,6%, 0%, 3,2% e 0%,
respectivamente. Atualmente o Grupo Energisa consolidado apresenta uma base de
0,0006% de clientes potencialmente livres em seu mercado cativo. Da energia total
distribuída, cerca de 18,7% são destinadas a clientes livres.

x Serviços de Alta Qualidade. Em geral, as distribuidoras brasileiras de energia elétrica medem a
qualidade de seus serviços pela: (i) duração de interrupção, ou DEC, que mostra o tempo médio
de falta de energia por consumidor (considerando apenas interrupções iguais ou superiores a um
minuto); e pela (ii) freqüência de interrupção, ou FEC, que mostra o número médio de
interrupções sofrido por cada consumidor (também considerando apenas interrupções iguais ou
superiores a um minuto). As controladas da Emissora vêm cumprindo, de maneira consistente,
as exigências determinadas nos respectivos contratos de concessão, tanto para o indicador DEC
quanto para o FEC.
x Capacidade Financeira e Fluxo de Caixa Constante de Operações. O fluxo de caixa constante
de operações da Emissora, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF e as suas
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capacidades financeiras as permitem ter acesso a fontes de financiamento em termos e
condições favoráveis para implementar a estratégia de crescimento de seus negócios. Os
EBITDAs ajustados da Emissora consolidada e das suas controladas, ENERGIPE, SAELPA,
CELB, CFLCL e CENF, foram de R$488,9 milhões, R$146,2 milhões, R$159,7 milhões,
R$24,0 milhões, R$70,6 milhões e R$24,4 milhões, respectivamente, no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2007 de R$434,0 milhões, R$187,0 milhões, R$213,4 milhões,
R$28,8 milhões, R$104,8 milhões e R$24,1 milhões, respectivamente, em 2006, de R$403,9
milhões, R$147,6 milhões, R$155,1 milhões, R$17,9 milhões, R$95,4 milhões e R$21,9
milhões, respectivamente em 2005 e R$284,3 milhões, R$125,2 milhões, R$109,9 milhões,
R$19,9 milhões, R$62,3 milhões e R$12,1 milhões, respectivamente, em 2004. Assim como no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007 e nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2006, 2005 e 2004, as margens EBITDA ajustadas para a Emissora foram de
41,0%, 35,6%, 44,9% e 41,8%, respectivamente, representando um crescimento médio anual do
EBITDA ajustado de 1,8%. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007 e nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2005 e 2004, as margens EBITDAs
ajustadas para a ENERGIPE foram de 47,7%, 38,4%, 41,4% e 48,1%, respectivamente,
representando um crescimento médio anual do EBITIDA ajustado de 2,1%. No período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2007 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2006, 2005 e 2004, as margens EBITDAs ajustadas para a SAELPA foram de 37,7%, 27,9%,
34,2% e 39,1%, respectivamente, representando um crescimento médio anual do EBITIDA
ajustado de 2,1%. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007 e nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2005 e 2004, as margens EBITDAs ajustadas
para a CELB foram de 29,4%, 26,0%, 23,0% e 30,9%, respectivamente, representando um
crescimento médio anual do EBITIDA ajustado de 1,5%. No período de nove meses findo em
30 de setembro de 2007 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2005 e
2004, as margens EBITDAs ajustadas para a CFLCL foram de 31,6%, 27,5%, 35,2% e 36,1%,
respectivamente, representando um crescimento médio anual do EBITIDA ajustado de 1,6%.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007 e nos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2006, 2005 e 2004, as margens EBITDAs ajustadas para a CENF foram
de 45,8%, 20,7%, 31,1% e 35,8%, respectivamente, representando um crescimento médio anual
do EBITIDA ajustado de 2,9%. Em 30 de setembro de 2007, o endividamento financeiro
líquido da Emissora, ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e CENF chegou a
R$1.665,5milhões, R$560,0 milhões, R$376,7milhões, R$33,0 milhões, R$180,8 milhões e
R$19,4 milhões, respectivamente, o equivalente a 2,09, 2,45, 1,31, 0,30, 1,73 e 0,31 vezes,
respectivamente, o EBITDA ajustado anual, o que representa um baixo nível de alavancagem
para um setor com investimentos massivos.
x Fornecedor de Baixo Custo com uma Concentração de Vendas em Consumidores de Margens
Elevadas. Dados comparativos das revisões tarifárias das distribuidoras brasileiras demonstram
que as controladas da Emissora operam suas concessões de distribuição de energia elétrica com
baixos custos, o que confere vantagem competitiva no mercado em que opera. Além disso, as
vendas da Emissora consolidada e das controladas ENERGIPE, SAELPA, CELB, CFLCL e
CENF concentram-se em consumidores residenciais e comerciais, que juntos responderam por
53,2%, 54,7%, 53,7%, 44,1%, 50,3% e 66,6%, respectivamente, de suas vendas de energia
elétrica por volume e por 64,3%, 66,9%, 63,9%, 57,3%, 61,8% e 73,2%, respectivamente, de
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suas vendas de energia elétrica a consumidores finais por receita em 2006. Normalmente,
consumidores residenciais e comerciais geram margens mais elevadas do que outras classes de
consumidores (isto é, industriais e rurais), em virtude das tarifas mais altas associadas a estas
classes de consumidores.
x Administração Experiente. Os administradores e conselheiros da Emissora têm vasta
experiência em atividades de distribuição de energia. Os diretores mais antigos tem em média
23 anos cada de experiência no negócio de distribuição de energia elétrica no Brasil. A equipe
de profissionais é altamente treinada, e está constantemente procurando reduzir custos
operacionais e aumentar as receitas. A Emissora dispõe de ferramentas de gestão de recursos
humanos que priorizam a integração e motivação de seus profissionais, com o objetivo de
maximizar qualidade e eficiência. Além disso, a família Botelho, acionista controladora direta
da Energisa e indireta da Emissora, tem mais de cem anos de experiência de gestão na área de
distribuição e geração de energia elétrica. O know-how e experiência desse acionista
controlador indireto permitem que se obtenha retornos atraentes sobre os investimentos da
Emissora e que gerem maior valor para os seus acionistas.
x

Práticas Socialmente Responsáveis. As controladas da Emissora cumprem ininterruptamente
suas obrigações de contribuição ao desenvolvimento econômico, social e cultural, e realizam
esforços de preservação ambiental das áreas nas quais as empresas detêm concessões. Estes
projetos já receberam diversos prêmios, incluindo o Certificado e Selo de Responsabilidade
Cultural concedido pelo governador do Estado da Paraíba.

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS
Os serviços relativos à distribuição de benefícios, emissão, desdobramento e grupamentos de
certificados de ações são efetuados pela própria Energisa e suas controladas, que mantêm um
departamento único de atendimento a acionistas.

08/04/2008 16:06:28

Pág:

496

60

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

Legislação Societária

01525-3 ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

14.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO

Em 2006, as controladas da Energisa investiram R$195,1 milhões (Energipe - R$86,5 milhões;
CELB – R$7,6 milhões e Saelpa – R$101,0 milhões), ante R$146,8 milhões em 2005, na ampliação
das suas redes de distribuição de energia elétrica, manutenção e melhoria na confiabilidade e
qualidade dos serviços prestados aos consumidores. O programa “Luz para Todos” absorveu
R$120,4 milhões, dos quais R$99,3 milhões foram provenientes de recursos à fundo perdido de
governos federal e estaduais.
Programa “Luz para Todos”
Descrição

Energipe

Consumidores a atender
Ligações executadas em 2004
Ligações executadas em 2005
Ligações executadas em 2006
Total de ligações já executadas
Consumidores a atender
Ano de conclusão
Investimentos em 2006 (R$ milhões)

29.143
262
9.914
9.889
20.065
9.078
2008
63,7

CELB

Saelpa

Total

2.850
2
1.033
1.419
2.454
396
2007
2,3

44.100
12.984
10.372
23.356
20.744
2008
54,4

76.093
264
23.931
21.680
45.875
30.218
120,4

Para 2007, estão previstos investimentos pelas empresas atualmente controladas pela Energisa, no
montante de R$270,2 milhões. Os investimentos por empresa são os seguintes: CFLCL (R$57,0
milhões); CENF (R$5,5 milhões); Energipe (R$57,5 milhões); CELB (R$9,0 milhões); Saelpa
(R$128,1 milhões); Cat-Leo Cise (R$5,9 milhões); UTEJF (R$2,3 milhões) e outras (R$4,9
milhões).
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15.01 - PROBLEMAS AMBIENTAIS

As atividades de distribuição, transmissão e geração da Energisa estão sujeitas à legislação federal e
estadual de ampla cobertura referente à preservação do meio ambiente. A Constituição Federal
confere poderes aos Governos Federal e Estadual para promulgar leis destinadas a proteger o meio
ambiente e a editar regulamentação ao amparo dessas leis. Os governos estaduais podem promulgar
regulamentação ambiental ainda mais severa do que as promulgadas na esfera federal e a maior
parte da legislação ambiental no Brasil foi promulgada na esfera estadual. A empresa que violar a
legislação ambiental aplicável poderá ficar sujeita a multas significativas e restrições a atividades
que poderia exercer.
Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006, as controladas da Energisa (Energipe,
CELB e Saelpa) investiram aproximadamente R$302 mil em ações de preservação do meio
ambiente.
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

16.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO
1 - ITEM 2 - DESCRIÇÃO

3 - % PATRIM. 4 - % LUCRO
LÍQUIDO

5 - PROVISÃO 6 - VL.PROVISIONADO 7 - VL. TOTAL AÇÕES

LÍQUIDO

(Reais Mil)

(Reais Mil)

8 - OBSERVAÇÃO

01

TRABALHISTA

02

FISCAL/TRIBUTÁRIA

03

OUTRAS

9,18

99,11

SIM

39.416

78.800

12,48

134,70

SIM

53.583

107.105

0,00

0,00

0

0
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17.01 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

A seguir, os saldos das operações efetuadas com empresas relacionadas:
Controladora:
2006
Companhias:
.Saelpa
.Energipe
.Cia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina
. Pbpart SE2 Ltda
. Termosergipe S/A
.CENF
. Multipar S/A

2005

Ativo

Passivo
49.032
43.937
3.227
96.196
96.196

1.519
407.020
408.539
3.642
21.886
12.870
38.398
446.937

. CELB
. Energipe
. CENFPAR
Total

Passivo
547
6.317
551
7.415
7.415

Transações efetuadas:

CFLCL

Saelpa

Usina
Termelétrica
Termosergipe de Juiz de Fora CENF

Energipe

Total
2006

Total
2005

Serviços contratados

120

-

-

-

-

-

120

960

Receitas (Despesas)
financeira

(328)

(526)

(620)

(59)

1.555

16

38

1.191

Ativo Consolidado
CENF
SAELPA
Energisa
PBPART LTDA
ENERGIPE
PBPART SE2 LTDA

Multipar

10
1.519
1.529

407.020
407.020

08/04/2008 16:06:47

CFLCL
413
18.131
18.544

2006

2005

423
408.539
18.131
427.093

27.730
38.841
10.465
148.197
225.233
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Passivo Consolidado
ENERGISA
CENF
Ivan Muller Botelho
CFLCL
Energia do Brasil Participações Ltda, (nova denominação de
Alliant Energy Holdings do Brasil Ltda)

2006

2005

-

-

9.991
146

3.227

3.227

548

3.227

3.227

132.688
143.373

Transações com partes relacionadas consolidado:

Cia. Força e
Luz
CataguazesLeopoldina

Serviços contratados
Despesa de Aluguel
Receita financeira

Usina
Cia. de
Termelétrica de Eletricidade de
Juiz de Fora S/A Nova Friburgo

2.932
24
36.024

1.555

1.808

Total
2006
2.932
24
39.387

Total
2005
2.345
48
41.926

Os mútuos originários de transações comerciais e financeiras normais ao curso das operações
são remunerados pela taxa média de captação junto a terceiros, que no exercício foi em média
de CDI + 1,61% aa.
Os preços praticados dos serviços contratados, referentes às áreas administrativas e apoio,
levam em conta a recuperação dos custos efetivamente incorridos, acrescidos de um resultado
líquido de impostos da ordem de 10%.
Os recursos destinados ao futuro aumento de capital não são remunerados.
Quanto aos contratos de serviços, possuem os seguintes vencimentos:

CFLCL
CFLCL
CFLCL
CFLCL
CFLCL
CFLCL

UTEJF
Saelpa
Energipe
CENF
CELB
Energisa

Vencimento
02/05/2011
01/07/2007
01/03/2007
Inderterminado
15/03/2007
31/12/2007

Os preços praticados dos serviços contratados, referentes às áreas administrativas e apoio,
levam em conta a recuperação dos custos efetivamente incorridos, acrescidos de um resultado
líquido de impostos da ordem de 10%.
Os recursos destinados ao futuro aumento de capital não são remunerados.
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ESTATUTO SOCIAL DE ENERGISA S.A.
CNPJ/MF n.º 00.864.214/0001-06
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, FILIAIS, OBJETO E DURAÇÃO

Art. 1.º
ENERGISA S/A é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto
e pelas leis vigentes e tem sua sede e foro na cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá
abrir e encerrar filiais, sucursais, agências de representação, escritórios e quaisquer outros
estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Art. 2.º

Os fins da Companhia são:

I - participar de outras empresas, especialmente naquelas que tenham como objetivos
principais:
a) a atuação no setor de energia de qualquer tipo, e para suas diferentes
aplicações, seja gerando, transmitindo, comercializando, intermediando, ou distribuindo ou,
ainda, operando ou gerenciando para terceiros usinas produtoras, linhas de transmissão e redes
de distribuição e quaisquer empreendimentos do setor energético;
b) a realização de estudos, a elaboração, implantação ou operação de
projetos, bem como a atuação em construções e a prestação de serviços, relativamente a usinas,
linhas ou redes ou empreendimentos do setor energético;
c) a fabricação, o comércio, a importação e a exportação de peças,
produtos e materiais relativos às atividades da letra “a” supra e de setores de grande utilização
de energia;
II - o estudo, o planejamento e a organização de empresas de que pretenda participar;
III - a administração de bens próprios; e
VI - a intermediação e operacionalização de negócios no país e no exterior, bem como a
prestação de serviços de assistência, consultoria e assessoria administrativa, técnica, financeira,
de planejamento, de negócios e de mercado, inclusive para importação e exportação de bens e
serviços, seja a terceiros, seja às empresas em que participar, direta ou indiretamente,
fornecendo-lhes apoio técnico e tático.
Art. 3.º

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
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CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Art. 4.º
O capital social é de R$ 394.534.837,74 (trezentos e noventa e
quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e
quatro centavos), dividido em 112.422.490 (cento e doze milhões e quatrocentas e vinte e
duas mil e quatrocentas e noventa) ações ordinárias e 98.623.016 (noventa e oito milhões e
seiscentas e vinte e três mil e dezesseis) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor
nominal.
Parágrafo único - As ações preferenciais de emissão da Companhia possuem as
seguintes características:
I - sem direito a voto;
II - prioridade no caso de reembolso do capital sem prêmio;
III - direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 10% (dez por cento)
superior ao atribuído a cada ação ordinária; e
IV - direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, sendo-lhes
assegurado o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto,
integrante do bloco de controle.
Art. 5.º
Observado que o número de ações preferenciais sem direito a voto, ou
com voto restrito, não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas, a
Companhia fica desde já autorizada:
I - a aumentar o número das ações ordinárias sem guardar proporção com as ações
preferenciais de qualquer classe então existente;
II - a aumentar o número das ações preferenciais de qualquer classe sem guardar
proporção com as demais classes então existentes ou com as ações ordinárias;
III - a criar quaisquer ações preferenciais de qualquer classe e, daí em diante, a criar
ações preferenciais mais favorecidas ou não que as então existentes.
Parágrafo único. No caso de emissão de ações preferenciais de classe diversa da
indicada no parágrafo único, do art. 4º acima, as quais seja atribuída prioridade no recebimento
de dividendos, fixos ou mínimos, tais ações preferenciais adquirirão o exercício do direito a
voto se a Companhia, durante três exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos
ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até que passe a efetuar o pagamento de
tais dividendos.
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Art. 6.º
Independentemente de modificação estatutária e observado o disposto
no artigo anterior, a Companhia está autorizada a aumentar o capital social, por subscrição, até
o limite de 600.000.000 (seiscentos milhões) de ações, sendo até 325.260.000 (trezentos e vinte
e cinco milhões, duzentas e sessenta mil) ações ordinárias e em até 274.740.000 (duzentos e
setenta e quatro milhões, setecentas e quarenta mil) ações preferenciais.
Art. 7.º
Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração
será competente para deliberação sobre a emissão de ações, estabelecendo:
I - se o aumento será mediante subscrição pública ou particular;
II - as condições de integralização em moeda, bens ou direitos, o prazo e as prestações
de integralização;
III - as características das ações a serem emitidas (quantidade, espécie, classe, forma,
vantagens, restrições e direitos);
IV - o preço de emissão das ações.
Art. 8.º
Dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com plano aprovado
pela Assembléia Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra de ações a seus
administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a
sociedades sob seu controle.
Art. 9.º
Quando houver direito de preferência dos antigos acionistas, o prazo
para seu exercício, se não se estipular outro maior, será de 30 (trinta) dias contados de um dos
dois seguintes eventos que antes ocorrer:
I - primeira publicação da ata ou do extrato da ata que contiver a deliberação de
aumento de capital; ou
II - primeira publicação de específico aviso aos acionistas, quando este for feito pela
administração.
Art. 10.
Poderão ser emitidas sem direito de preferência para os antigos
acionistas, ações de qualquer espécie, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição,
desde que a respectiva colocação seja feita mediante venda em bolsa ou subscrição pública ou,
ainda, mediante permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos
artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404/76. Fica também excluído o direito de preferência para
subscrição de ações nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais.
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Art. 11.
Por decisão do Conselho de Administração, a Companhia poderá passar
a manter suas ações nominativas sob a forma escritural, em contas de depósito, em nome de
seus titulares, em instituição financeira que designar, sem emissão de certificados.
Art. 12.
O acionista que, nos prazos marcados, não efetuar o pagamento das
entradas ou prestações correspondentes às ações por ele subscritas ou adquiridas ficará de pleno
direito constituído em mora, independente de notificação ou de interpelação judicial ou
extrajudicial, sujeitando-se ao pagamento dos juros de 1% (hum por cento) ao mês, da correção
monetária e da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor daquelas prestações ou entradas.
CAPÍTULO III
ASSEMBLÉIAS GERAIS DOS ACIONISTAS
Art. 13.
A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro
primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais o exigirem.
§ 1.º A mesa da Assembléia Geral será composta de um presidente e um secretário,
sendo aquele escolhido por aclamação ou eleição e este nomeado pelo presidente da
Assembléia Geral, a quem compete dirigir os trabalhos, manter a ordem, suspender, adiar e
encerrar as reuniões.
§ 2.º Os representantes legais e os procuradores constituídos, para que possam
comparecer às Assembléias Gerais, deverão fazer a entrega dos respectivos instrumentos de
representação ou mandato na sede da Companhia, até 48 horas antes da reunião.
§ 3.º Quinze dias antes da data das Assembléias Gerais, ficarão suspensos os serviços
de transferências, conversão, agrupamento e desdobramento de certificados.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
Art. 14.
uma Diretoria.

A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e

Art. 15.
A remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria será
fixada pela Assembléia Geral e sua divisão entre os membros de cada órgão será determinada
pelo Conselho de Administração.
SEÇÃO I
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 16.
O Conselho de Administração será composto de 5 (cinco) membros
titulares e até 5 (cinco) suplentes, todos acionistas, eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral,
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com mandato por 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. Findos, normalmente, os mandatos,
permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos conselheiros eleitos.
§ 1.º Cada suplente só poderá substituir os respectivos conselheiros titulares,
admitindo-se a designação de um ou mais suplentes para um ou para vários titulares, servindo
um suplente na falta de outro, tudo conforme expressa deliberação da Assembléia Geral em que
ocorrer sua eleição.
§ 2.º Os conselheiros elegerão o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de
Administração na primeira reunião do órgão, após sua posse.
§ 3.º O conselheiro titular, em suas ausências ou impedimentos temporários, será
substituído pelo respectivo suplente;
§ 4.º No caso de vacância do cargo de conselheiro titular, o respectivo suplente o
substituirá até a posse de um novo conselheiro titular eleito pela Assembléia Geral para o cargo
vacante.
§ 5.º No caso de vacância do cargo de Conselheiro, inexistindo suplente para o
preenchimento de tal vaga, o substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes e
servirá até a primeira Assembléia Geral que vier a se realizar.
§ 6.º

Admitir-se-á a existência de até 3 (três) vagas nos cargos de suplentes

Art. 17.
Além das atribuições que lhe são conferidas por lei e por este Estatuto,
compete ao Conselho de Administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
II - eleger e destituir os diretores da Companhia;
III - fixar as atribuições dos diretores, observadas as normas deste Estatuto e as fixadas
pelo próprio Conselho de Administração no regimento da Diretoria;
IV - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos;
V - convocar as Assembléias Gerais ordinárias e extraordinárias;
VI - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
VII - aprovar o orçamento anual da Companhia;
08/04/2008 16:06:52

Pág:

507

71

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

18.01 - ESTATUTO SOCIAL

VIII - por proposta da Diretoria, deliberar sobre a declaração de dividendos
intermediários à conta do lucro apurado em balanço semestral ou em períodos menores,
observados, neste último caso os limites legais;
IX - por proposta da Diretoria, deliberar sobre a declaração de dividendos
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último
balanço anual ou semestral;
X - autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, em consórcios, "joint
ventures", subsidiárias integrais, sociedades em conta de participação e em outras formas de
associação e empreendimentos com terceiros, no país ou no exterior;
XI - autorizar a alienação das participações mencionadas na alínea imediatamente
anterior, desde que exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de
Administração no Regimento Interno da Diretoria;
XII – definir, para a Diretoria, como serão exercidos os respectivos direitos que
decorrem da posição de Companhia como sócia ou participante;
XIII - autorizar a prática de atos que tenham por objeto renunciar a direitos ou transigir,
bem como a prestar fiança em processos fiscais, desde que qualquer desses atos exceda os
limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento
Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer
sociedade que seja por ela controlada, direta ou indiretamente;
XIV - autorizar a aquisição de ações da própria Companhia, para cancelamento ou
permanência em tesouraria, e, neste último caso, deliberar sobre sua eventual alienação;
XV - autorizar a prática de atos que importem na constituição de ônus reais ou na
alienação referentes a bens do seu ativo permanente, desde que qualquer desses atos exceda os
limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento
Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer
sociedade que seja por ela controlada, direta ou indiretamente;
XVI - autorizar a prática de quaisquer atos que importem em obrigação para a
Companhia ou na liberação de terceiros de obrigações para com a mesma, observadas as
normas e/ou limites fixados pelo próprio Conselho de Administração no regimento da
Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade
que seja por ela controlada, direta ou indiretamente;
XVII - autorizar a realização de contratos com os administradores, acionistas
controladores ou com sociedade em que os administradores ou acionistas controladores tenham
interesse, exceto com as sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
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XVIII - deliberar sobre a outorga de opção de compra de ações a seus administradores
ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob
seu controle;
XIX - deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, notas promissórias comerciais
ou quaisquer outros títulos e valores mobiliários autorizados pela legislação, observadas as
formalidades legais;
XX - escolher e destituir os auditores independentes;
XXI – autorizar a assinatura de mútuo, nota ou outro instrumento de dívida, desde que
qualquer desses atos exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de
Administração no Regimento Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos
entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada direta ou indiretamente,
inclusive a outorga de garantias reais e/ou pessoais;
XXII – autorizar a prática de atos gratuitos, a concessão de fiança ou garantia a
obrigação de terceiro ou a assunção de obrigação em benefício exclusivo de terceiros, por parte
da Companhia, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer
sociedade que seja por ela controlada direta ou indiretamente, inclusive a outorga de garantias
reais e/ou pessoais; e
XXIII - resolver sobre os casos omissos neste Estatuto.
Art. 18.
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a
cada bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo.
§ 1.º As convocações serão feitas por seu Presidente, por correio eletrônico, carta ou
telegrama, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
§ 2.º As reuniões do Conselho de Administração se instalarão com a presença da
maioria de seus membros em exercício.
§ 3.º As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria dos
votos dos conselheiros presentes.
§ 4.º Os conselheiros poderão se fazer representar por um de seus pares, munidos de
poderes expressos, inclusive para votar, bem como participar das reuniões por vídeo ou
teleconferência, desde que presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração
sendo considerados presentes à reunião e devendo confirmar seu voto através de declaração por
escrito encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração por carta, fac-símile ou
correio eletrônico antes do término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do
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Conselho de Administração ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em
nome desse conselheiro.
Art. 19.
Além de suas atribuições como conselheiro, são atribuições específicas
do presidente do Conselho de Administração:
I - convocar as reuniões ordinárias (ou fixar as datas em que periodicamente estas
ocorrerão) e convocar as reuniões extraordinárias do Conselho de Administração;
II - instalar e presidir as reuniões e supervisionar os serviços administrativos do
Conselho de Administração;
III - comunicar à Diretoria, aos acionistas e à Assembléia Geral, quando for o caso, as
deliberações tomadas pelo Conselho de Administração;
IV - firmar as deliberações do Conselho de Administração que devam ser expressas em
resoluções, para conhecimento ou cumprimento dos diretores e do próprio Conselho de
Administração;
V - dar o voto de qualidade em caso de empate, além de seu próprio voto.
Art. 20.
Incumbe ao Vice-Presidente do Conselho de Administração substituir o
Presidente durante suas ausências ou impedimentos temporários. No caso de vaga, terá as
atribuições do Presidente, até que outro seja eleito pela primeira Assembléia Geral que vier a se
realizar.
SEÇÃO II
DIRETORIA
Art. 21.
A Diretoria será composta de até 5 (cinco) membros, residentes no país,
acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato por 1
(um) ano, podendo ser reeleitos. Findos normalmente os mandatos, permanecerão em seus
cargos até a investidura dos novos diretores eleitos.
§ 1.º Admitir-se-á a existência de até 3 (três) cargos vagos na Diretoria, podendo o
Conselho de Administração determinar o exercício cumulativo, por um, das atribuições de
outro diretor.
§ 2.º No caso de vaga na Diretoria além das permitidas no § 1.º, o Conselho de
Administração, no período de 30 (trinta) dias a contar da vacância, elegerá um novo diretor
para completar o mandato do substituído.
§ 3.º O Conselho de Administração estabelecerá a composição da Diretoria, bem
como fixará as atribuições de cada um de seus membros, nomeando dentre eles um diretor08/04/2008 16:06:52
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presidente ao qual competirá, privativamente, representar a Companhia, em juízo, ativa ou
passivamente, recebendo citação inicial.
§ 4.º O Conselho de Administração também designará, entre os diretores, aquele
incumbido das funções de diretor de relações com o mercado, a quem caberá divulgar os atos
ou fatos relevantes ocorridos nos negócios da Companhia, bem como cuidar do relacionamento
da Companhia com todos os participantes do mercado e com suas entidades reguladoras e
fiscalizadoras.
§ 5.º Na ausência ou impedimento de qualquer dos diretores, suas atribuições serão
exercidas pelo diretor que dentre os demais seja escolhido e designado pelo Conselho de
Administração.
CAPÍTULO V
CONSELHO CONSULTIVO
Art. 22.
A Companhia poderá ter um Conselho Consultivo composto de até 6
(seis) membros, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração e com
mandato pelo prazo de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo único.
O Conselho de Administração, ao eleger os membros do
Conselho Consultivo, fixará os seus honorários.
Art. 23.

Os conselheiros elegerão o presidente do Conselho Consultivo.

Art. 24.

Competirá ao conselho consultivo, sempre reservadamente:

I - aconselhar a administração na orientação superior dos negócios sociais;
II - pronunciar-se sobre assuntos ou negócios da Companhia que lhe forem submetidos
a exame; e
III - transmitir ao Conselho de Administração informações e dados técnicos,
econômicos, industriais ou comerciais concernentes aos objetivos sociais da Companhia e das
sociedades em que esta participar, apresentando sugestões e recomendações.
Art. 25.
O Conselho Consultivo reunir-se-á quando convocado por seu
presidente ou pelo Conselho de Administração, por correio eletrônico, carta ou telegrama, com
a antecedência mínima de 3 (três) dias. As reuniões do Conselho Consultivo se instalarão com a
presença da maioria de seus membros. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos
presentes.
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CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL
Art. 26.
A Companhia terá um conselho fiscal composto de 3 (três) a 5 (cinco)
membros efetivos e suplentes em igual número, o qual só entrará em funcionamento nos
exercícios sociais em que for instalado pela Assembléia Geral que eleger os respectivos
titulares, fixando-lhes a remuneração.
Art. 27.
Os conselheiros fiscais terão as atribuições previstas em lei e, nos casos
de ausência, impedimento ou vacância, serão substituídos pelos suplentes.
§ 1.º Para que o Conselho Fiscal possa funcionar, será necessária a presença da
maioria de seus membros.
§ 2.º Caberá ao Conselho Fiscal eleger o seu presidente na primeira sessão realizada
após sua instalação.

CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS
Art. 28.

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano.

Art. 29.
As demonstrações financeiras e a destinação dos resultados obedecerão
às prescrições legais e às deste Estatuto.
Parágrafo único.
A Companhia levantará balanços semestrais, podendo fazê-lo
também, a critério da administração, trimestralmente ou em períodos menores.
Satisfeitos os requisitos e limites legais, os administradores da
Art. 30.
Companhia terão direito a uma participação de até 10% (dez por cento) sobre os resultados do
período, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. O
Conselho de Administração decidirá sobre a distribuição desta quota entre conselheiros e
diretores.
Art. 31.
Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados na
constituição de reserva legal de que trata o art. 193, da Lei nº 6.404/76.
Art. 32.
A Companhia distribuirá, entre todas as espécies de suas ações, como
dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos
termos do artigo 202 da Lei n.° 6.404/76.
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Art. 33.
Poderão ser pagos ou creditados, pela Companhia, juros sobre o capital
próprio, imputando-se o respectivo valor ao dos dividendos obrigatórios previstos no art. 32
supra, de acordo com a Lei n.° 9.249/95 e suas modificações havidas ou que venham a ocorrer.
Art. 34.
Após as destinações mencionadas nos artigos anteriores, o saldo do
lucro líquido será levado à conta de uma reserva, limitada a 80% (oitenta por cento) do capital,
para renovação e ampliação de instalações e para investimentos, com a finalidade de assegurar
o desenvolvimento das atividades sociais, ou terá outra destinação que, pela Assembléia Geral,
lhe for dada.
CAPÍTULO XIII
DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO

Art. 35.
A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção, nos casos
previstos em lei. Durante o período de liquidação será mantido o Conselho de
Administração, competindo-lhe nomear o liquidante.

08/04/2008 16:06:52

Pág:

513

77

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

Legislação Societária

01525-3 ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06
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Controlada/Coligada :

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE

O Setor Elétrico Brasileiro está passando por extensa reestruturação regulatória, em conseqüência
da qual os negócios de distribuição de eletricidade da Energipe estão e continuarão a estar sujeitos a
aumento de concorrência.
Em conseqüência da nova legislação do setor de eletricidade, há possibilidade de que outros
distribuidores ofereçam eletricidade a alguns dos clientes atuais da Energipe a preços menores do
que aqueles praticados pela Energipe. Ademais, a Lei de Concessões atualmente em vigor exige que
as empresas de distribuição de energia elétrica permitam que terceiros utilizem suas redes e
instalações auxiliares para transmissão de eletricidade mediante pagamento de taxa e possibilita a
certos clientes de eletricidade de grande porte firmar contratos com outros fornecedores para
fornecimento de eletricidade. Em conseqüência, os grandes consumidores de eletricidade dispõem
atualmente de várias alternativas de distribuição, tais como:
x conectar suas próprias redes diretas a uma empresa de geração;
x pagamento de taxa a uma empresa de distribuição e transmissão, negociando, ao mesmo
tempo, contrato de fornecimento com empresa de geração;
x negociação de contrato com empresa de distribuição; e
x auto-produção.
Em 31 de dezembro de 2006, a Energipe possuía quatro consumidores livres, que demandaram 618
GWh de energia elétrica em 2006. No entanto, em 2006 a Energipe faturou desses consumidores o
uso do sistema de distribuição o montante de R$60,3 milhões.
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19.03 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES

Controlada/Coligada :

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE

A energia elétrica adquirida pela Energipe é toda de origem hidrelétrica. Em 2006, a Energipe
adquiriu 2.224 GWh para atender ao seu mercado consumidor, sendo 2.062 (92,7%) GWh em
leilões de energia elétrica, 129 (5,8%) GWh em contratos bilaterais e o restante 33 (1,5%) GWh em
outras operações.

08/04/2008 16:07:07

Pág:

516

80

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

19.04 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Controlada/Coligada :

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE

Não se aplica à Cia.
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19.05 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

Controlada/Coligada :

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE

Controladora:
2006
Contratos de mútuo:

2005

Ativo

.CFLCL

Passivo

18.131

.SAELPA
.ENERGISA S/A
.CELB

Ativo
-

Passivo

10.465

25.802

420

-

-

43.937

-

-

-

46

-

-

9.135

62.534

-

10.465

34.937

-

Adiantamento para futuro aumento de capital:
PBPART LTDA (*)

-

-

94.049

.PBPART SE 1 (*)

-

-

267.499

-

.ENERGISA S/A

-

21.886

-

-

-

21.886

361.548

34.937

62.534

21.886

372.013

34.937

Total

(*) Capitalizado em dezembro de 2006. Essas empresas foram incorporadas pela CELB (Pbpart ltda) e pela Saelpa
(Pbpart SE 1).

Os mútuos, originários de transações comerciais e financeiras normais ao curso das operações
são remunerados pela taxa média de captação junto a terceiros, que no exercício foi em média
de CDI + 1,61% a a.
Os recursos destinados ao futuro aumento de capital não são remunerados.
Transações efetuadas:
Cia. Força e
Luz
CataguazesLeopoldina

Serviços contratados (despesa)
Receita (despesa) financeira

Total
2006

CELB SAELPA Energisa

Total
2005

825

-

-

-

825

779

3.446

(1.009)

(3.121)

620

(64)

(2.315)

Os preços praticados dos serviços contratados, referentes às áreas administrativas e apoio,
levam em conta a recuperação dos custos efetivamente incorridos, acrescidos de um resultado
liquido de impostos da ordem de 10%.
Consolidado:
Os saldos entre partes relacionadas no consolidado, em 31 de dezembro de 2005, estão
demonstrados como segue:
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Controlada/Coligada :

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE
ATIVO CONSOLIDADO
ENERGISA

SAELPA
PBPART LTDA
PBPART SE 2
ENERGIPE

CFLCL

2005

-

27.730

27.730

6.316

38.841
148.197

38.841
154.513

-

10.465

10.465

6.316

225.233

231.549

PASSIVO CONSOLIDADO
SAELPA (*)

PBPART SE1

2005

(**)
CENF
Ivan Muller Botelho

9.991
146

-

9.991
146

-

132.688

132.688

10.137

132.688

142.825

Energia do Brasil Participações Ltda. (nova
denominação de Alliant Energy Holdings
do Brasil Ltda)

(*) Refere-se a operações de mútuo.
(**) Refere-se a “Adiantamento para futuro aumento de capital”.

Transações efetuadas consolidado:
Cia. Força e
Luz
CataguazesLeopoldina
Serviços contratados (despesa)
Despesa de Aluguel
Receita (despesa) financeira

Total

Cia. de
Eletricidade de
Nova Friburgo

Energisa

2005

4.265

-

-

4.265

48

-

-

48

40.531

(1.269)

1.395

40.657
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CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

3 - 31/12/2006

992.178

4 - 31/12/2005

1.479.105

5 - 31/12/2004

1.321.179

1.01

Ativo Circulante

180.629

190.313

136.518

1.01.01

Disponibilidades

44.523

48.444

14.733

1.01.01.01

Caixa e Bancos

29.903

34.314

5.623

1.01.01.02

Títulos Vinculados ao Mercado Aberto

14.620

14.130

9.110

1.01.02

Créditos

67.599

75.449

63.758

1.01.02.01

Clientes

67.599

75.449

63.758

1.01.02.02

Créditos Diversos

0

0

0

1.01.03

Estoques

1.418

477

448

1.01.03.01

Almoxarifado

1.418

477

448

1.01.04

Outros

67.089

65.943

57.579

1.01.04.01

Títulos a Receber

16.265

19.285

16.366

1.01.04.02

Impostos a Recuperar

15.726

8.328

4.341

1.01.04.03

Despesas Pagas Antecipadamente

14.609

13.630

12.619

1.01.04.04

Recomposição Tarifária Extraordinária

18.849

1.01.04.05

Créditos Tributários

1.01.04.06

Outros

1.02
1.02.01
1.02.01.01

Créditos Diversos

1.02.01.02

Créditos com Pessoas Ligadas

1.02.01.02.01

Com Coligadas e Equiparadas

1.02.01.02.02

Com Controladas

1.02.01.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

1.02.01.03

Outros

1.02.01.03.01

Depósitos Judiciais

1.02.01.03.02

Créditos com Impostos

1.02.01.03.03

Recomposição Tarifária Extraordinária

1.02.01.03.04

1.026

14.174

10.565

4.099

0

8.898

6.427

5.404

Ativo Não Circulante

811.549

1.288.792

1.184.661

Ativo Realizável a Longo Prazo

154.405

456.405

405.085

0

0

0

62.534

372.013

294.716

0

0

0

62.534

372.013

294.716

0

0

0

91.871

84.392

110.369

5.506

4.846

18.362

44.512

45.777

28.728

0

0

10.095

Consumidores e Concessionárias

20.944

20.473

27.261

1.02.01.03.05

Despesas Pagas Antecipadamente

13.773

8.019

11.992

1.02.01.03.06

Títulos e Créditos a Receber

7.124

5.239

8.810

1.02.01.03.07

Outros

12

38

5.121

1.02.02

Ativo Permanente

657.144

832.387

779.576

1.02.02.01

Investimentos

0

167.449

123.424

1.02.02.01.01

Participações Coligadas/Equiparadas

0

0

0

1.02.02.01.02

Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio

0

167.444

123.365

1.02.02.01.03

Participações em Controladas

0

0

0

1.02.02.01.04

Participações em Controladas - Ágio

0

0

0

1.02.02.01.05

Outros Investimentos

0

5

59

1.02.02.02

Imobilizado

653.132

661.520

654.784
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01525-3

ENERGISA S/A
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CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1.02.02.02.01

Distribuição-Linhas, Redes e Subestaçõe

1.02.02.02.02

Distribuição - Comercialização

1.02.02.02.03

Administração

1.02.02.02.04
1.02.02.02.05
1.02.02.02.06

Ágio de Empresa Incorporada

1.02.02.02.07
1.02.02.02.08
1.02.02.03

Intangível

1.02.02.04

3 -31/12/2006

4 -31/12/2005

5 -31/12/2004

401.700

327.733

2.561

2.561

2.541

30.077

27.930

26.558

Depreciação Acumulada

(159.198)

(142.215)

(127.253)

Imobilizações em Curso

56.225

49.263

20.002

538.012

538.012

538.012

Amortização Acumulada

(103.939)

(88.649)

(75.596)

Obrigações Especiais

(112.306)

(53.115)

(29.424)

4.012

3.418

0

Diferido

0

0

1.368

1.02.02.04.01

Custo de Aquisição de Softwares

0

0

2.737

1.02.02.04.02

Amortização Acumulada

0

0

(1.369)
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

3 - 31/12/2006

992.178

4 - 31/12/2005

1.479.105

5 - 31/12/2004

1.321.179

2.01

Passivo Circulante

263.539

342.153

359.759

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

92.502

235.555

252.256

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

36.095

47.233

55.129

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

33.692

25.185

33.632

2.01.04.01

ICMS a Recolher

10.044

9.822

8.269

2.01.04.02

Encargos Sociais a Recolher

1.206

783

816

2.01.04.03

IRPJ e Contribuição Social a Recolher

11.900

3.862

7.235

2.01.04.04

Imposto de Renda na Fonte

2.01.04.05

PIS e Cofins a Recolher

2.01.04.06

Outros

2.01.04.07

Parcelamento de Impostos

2.01.05

Dividendos a Pagar

2.01.06

Provisões

2.01.06.01

Férias

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

2.01.08

Outros

2.01.08.01

Folha de Pagamento

2.01.08.02

Encargos do Consumidor a Recolher

2.01.08.03
2.01.08.04
2.01.08.05

Encargos de Dívidas

2.01.08.06

Subvenção Baixa Renda

2.01.08.07

Outras

2.02
2.02.01

255

194

139

6.907

7.055

14.331

308

387

230

3.072

3.082

2.612

45.777

14.608

0

2.960

2.528

3.093

2.960

2.528

3.093

0

0

0

52.513

17.044

15.649

0

0

0

14.929

875

2.717

Taxa de Iluminação Pública Arrecadada

0

0

0

Juros sobre o Capital Próprio

0

0

0

17.284

802

388

0

0

415

20.300

15.367

12.129

Passivo Não Circulante

525.398

373.281

264.538

Passivo Exigível a Longo Prazo

525.398

373.281

264.538

2.02.01.01

Empréstimos e Financiamentos

481.605

286.289

199.099

2.02.01.01.01

Instituições Financeiras

481.605

286.289

199.099

2.02.01.02

Debêntures

0

0

0

2.02.01.03

Provisões

39

4.867

14.087

2.02.01.03.01

Provisões para Contingências

39

4.867

14.087

2.02.01.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

34.937

6.198

2.02.01.05

Adiantamento para Futuro Aumento Capital

0

0

0

2.02.01.06

Outros

43.754

47.188

45.154

2.02.01.06.01

Fornecedores

1.226

475

2.127

2.02.01.06.02

Impostos a Recolher

13.733

19.704

24.024

2.02.01.06.03

Provisão Déficit Atuarial (Plano Pensão)

28.231

26.624

19.003

2.02.01.06.04

Outros

564

385

0

2.02.02

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

08/04/2008 16:07:26
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.04

Patrimônio Líquido

3 -31/12/2006

203.241

763.671

696.882

2.04.01

Capital Social Realizado

114.328

707.872

437.815

2.04.01.01

Ações Ordinárias

111.870

692.655

414.435

2.04.01.02

Ações Preferenciais

2.458

15.217

23.380

2.04.02

Reservas de Capital

16.247

8.899

263.469

2.04.02.01

Subvenção de Investimentos

2.102

2.102

2.102

2.04.02.02

Remuneração das Imobilizações em Curso

1.246

1.246

1.246

2.04.02.03

Adiantamento Futuro Aumento de Capital

0

0

260.121

2.04.02.04

Redução de Imposto de Renda

12.899

5.551

0

2.04.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.04.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.04.03.02

Controladas/Coligadas e Equiparadas

0

0

0

2.04.04

Reservas de Lucro

50.780

46.900

0

2.04.04.01

Legal

6.955

3.075

0

2.04.04.02

Estatutária

0

0

0

2.04.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.04.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.04.04.05

Retenção de Lucros

43.825

43.825

0

2.04.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.04.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.04.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

0

0

(4.402)

2.04.06

Adiantamento para Futuro Aumento Capital

21.886

0

0

08/04/2008 16:07:26
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5 -31/12/2004
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2006 a 31/12/2006 4 - 01/01/2005 a 31/12/2005 5 - 01/01/2004 a 31/12/2004

606.734

543.553

470.080

3.01.01

Fornecimento de Energia Elétrica

532.520

489.949

421.416

3.01.02

Suprimento de Energia Elétrica

6.923

12.873

21.935

3.01.03

Disponibilidade Sistema Elétrico

60.298

35.771

21.962

3.01.04

Outras Receitas Operacionais

6.993

4.960

4.767

3.02

Deduções da Receita Bruta

(178.860)

(162.394)

(126.764)

3.02.01

ICMS

(113.164)

(103.230)

(89.129)

3.02.02

PIS

(10.315)

(9.856)

(4.998)

3.02.03

Cofins

(51.229)

(45.436)

(28.732)

3.02.04

Quotas para RGR

(4.002)

(3.720)

(3.894)

3.02.05

ISS

(150)

(152)

(11)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

427.874

381.159

343.316

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(241.483)

(216.638)

(207.540)

3.04.01

Energia Elétrica Comprada para Revenda

(138.082)

(130.092)

(120.621)

3.04.02

Encargos Uso Sistema Transm. e Dist.

(20.343)

(26.439)

(24.036)

3.04.03

Pessoal e Administradores

(19.922)

(13.296)

(12.578)

3.04.04

Entidade de Previdência Privada

(1.030)

(2.513)

(6.814)

3.04.05

Material

(2.299)

(2.225)

(2.018)

3.04.06

Serviços de Terceiros

(1.300)

(1.467)

(2.150)

3.04.07

Conta de Consumo Combustível - CCC

(28.912)

(16.814)

(13.889)

3.04.08

Conta de Desenvolvimento Energético-CDE

3.04.09

Depreciação e Amortização

3.04.10

Provisão para Contingências

3.04.11

Outras

3.04.12

Custo de Serviços Prestados a Terceiros

(2.227)

(1.701)

(2.473)

3.05

Resultado Bruto

186.391

164.521

135.776

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(94.607)

(107.791)

(106.304)

3.06.01

Com Vendas

(19.222)

(16.883)

(11.259)

3.06.01.01

Pessoal e Administradores

(5.935)

(5.928)

(4.015)

3.06.01.02

Entidade de Previdência Privada

(424)

(1.120)

0

3.06.01.03

Material

(1.221)

(1.855)

(1.601)

3.06.01.04

Serviços de Terceiros

(4.361)

(4.975)

(4.072)

3.06.01.05

Depreciação e Amortização

(130)

(130)

(128)

3.06.01.06

Provisão p/Créditos Liquidação Duvidosa

(6.262)

(1.919)

(930)

3.06.01.07

Provisão para Contingências

0

0

0

3.06.01.08

Outras

(889)

(956)

(513)

3.06.02

Gerais e Administrativas

(26.526)

(26.132)

(24.702)

3.06.02.01

Pessoal e Administradores

(11.176)

(13.881)

(16.966)

3.06.02.02

Entidade de Previdência Privada

(2.101)

(2.871)

0

3.06.02.03

Material

(731)

(7)

(124)

08/04/2008 16:07:30

(6.126)

(3.781)

(2.368)

(16.682)

(14.033)

(13.489)

1.239

(2.170)

(5.074)

(5.799)

(2.107)

(2.030)
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.06.02.04

Serviços de Terceiros

3 -01/01/2006 a 31/12/2006 4 -01/01/2005 a 31/12/2005 5 -01/01/2004 a 31/12/2004

(7.510)

(4.955)

(4.619)

3.06.02.05

Depreciação e Amortização

(1.714)

(1.403)

(490)

3.06.02.06

Provisão / Créditos Liquidação Duvidosa

0

0

0

3.06.02.07

Provisão para Contingências

0

0

11

3.06.02.08

Outras

3.06.03

Financeiras

3.06.03.01

Receitas Financeiras

3.06.03.02

Despesas Financeiras

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

0

0

0

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

(15.290)

(13.053)

(10.631)

3.06.05.01

Amortização de Ágio

(15.290)

(13.053)

(10.631)

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

49.862

44.080

10.207

3.07

Resultado Operacional

91.784

56.730

29.472

3.08

Resultado Não Operacional

1.527

3.820

1.427

3.08.01

Receitas

1.838

4.174

1.907

3.08.02

Despesas

(311)

(354)

(480)

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

93.311

60.550

30.899

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

(14.299)

7.976

(13.321)

3.11

IR Diferido

0

0

0

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

(1.409)

(1.215)

0

3.12.01

Participações

(1.409)

(1.215)

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Período

77.603

67.311

17.578

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO (Reais)

(3.294)

(3.015)

(2.514)

(83.431)

(95.803)

(69.919)

23.802

25.119

24.226

(107.233)

(120.922)

(94.145)

111.085

44.729

44.729

698,59117

1.504,86262

392,98889

PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais)

08/04/2008 16:07:30
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Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Período

Destinações

Reserva Legal

Dividendos

Outros

Saldo Final

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.07.01

5.07.02

5.08

5.09

08/04/2008 16:07:34

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

114.328

0

0

0

0

0

0

0

(593.544)

0

707.872

3 - CAPITAL SOCIAL

16.247

7.348

0

0

0

0

0

0

0

0

8.899

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.780

0

0

3.880

3.880

0

0

0

0

0

46.900

6 - RESERVAS DE
LUCRO

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2006 A 31/12/2006 (Reais Mil)

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE

DENOMINAÇÃO SOCIAL

0

0

(73.723)

(3.880)

(77.603)

77.603

0

0

0

0

0

181.355

7.348

(73.723)

0

(73.723)

77.603

0

0

(593.544)

0

763.671

7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO
ACUMULADOS
LÍQUIDO

Pág:

ENERGISA S/A

CONTROLADA/COLIGADA

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Aumento de Capital - AGE 30/12/2005

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Reserva Legal

Dividendos

Retenção de Lucros

Outros

Incentivo Fiscal - Laudo 0106/2005 Adene

Saldo Final

5.02

5.03

5.03.01

5.04

5.05

5.06

5.07

5.07.01

5.07.02

5.07.03

5.08

5.08.01

5.09

08/04/2008 16:07:38

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

707.872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270.057

270.057

0

437.815

3 - CAPITAL SOCIAL

8.899

5.551

5.551

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.348

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.900

0

0

43.825

0

3.075

46.900

6 - RESERVAS DE
LUCRO

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE

DENOMINAÇÃO SOCIAL

0

0

0

(43.825)

(14.608)

(3.075)

(61.508)

67.311

0

0

0

0

(1.401)

(4.402)

763.671

5.551

5.551

0

(14.608)

0

(14.608)

67.311

0

0

270.057

270.057

(1.401)

436.761

7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO
ACUMULADOS
LÍQUIDO

Pág:

ENERGISA S/A

CONTROLADA/COLIGADA

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

08/04/2008 16:07:50

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

437.815

0

0

0

0

0

0

0

437.815

3 - CAPITAL SOCIAL

3.348

0

0

0

0

0

0

0

3.348

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 - RESERVAS DE
LUCRO

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE

DENOMINAÇÃO SOCIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(4.402)

52

0

17.578

0

0

0

0

(22.032)

436.761

52

0

17.578

0

0

0

0

419.131

7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO
ACUMULADOS
LÍQUIDO

Pág:

ENERGISA S/A

CONTROLADA/COLIGADA

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

Legislação Societária

01525-3 ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

19.09 - CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO

Controlada/Coligada :

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE

A Energipe é a concessionária que detém a concessão da distribuição de energia elétrica em 63 dos
75 municípios do Estado de Sergipe, numa área de 17.465 Km2, atendendo a cerca de 490 mil
consumidores.
A população de Sergipe, predominantemente urbana (67% do total), é formada por
aproximadamente 2 milhões de habitantes, representando cerca de 4,0% da população da região
Nordeste do Brasil. A distribuição da população no Estado é concentrada na região Leste, onde se
encontram as principais cidades de Sergipe: a capital Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São
Cristóvão. Estas três cidades abrigam cerca de 67% da população do Estado, com destaque para
Aracaju, com cerca de 58%.
Interligada ao sistema da CHESF – Companhia Hidrelétrica do São Francisco, compra toda a
energia de que necessita, não dispondo de instalações de geração. Assim, o sistema elétrico da
Energipe é formado por um sistema de sub-transmissão e um sistema de distribuição de energia
elétrica.
Portfolio de Consumidores
Do total de energia elétrica vendida pela empresa aos seus consumidores finais (1.642 GWh em
2006), a classe residencial representa o maior consumidor, com 32,0%, seguida das classes
industrial e comercial, com 22,7% e 19,3%, respectivamente.
Por outro lado, os consumidores residenciais e comerciais, que garantem a maior margem bruta,
representaram 65,2% das receitas de energia ao mercado próprio da Energipe em 2006.
A evolução do número de consumidores atendidos pela Energipe, nos últimos três anos, apresentase conforme abaixo:
Evolução do Número de Consumidores
Classe de Consumo

2004

x
x
x
x
x
Total

405.961
2.942
27.387
9.439
6.104
451.833

Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Outros
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2005

2006

419.059
2.896
28.115
11.107
6.509
467.686

438.759
2.846
28.930
13.136
6.662
490.333
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A tabela a seguir apresenta as vendas de energia ao mercado próprio da Energipe nos últimos três
anos:
Vendas de Energia – Mercado Próprio
(em GWh)
Descrição
Vendas
x Residencial
x Industrial
x Comercial
x Rural
x Outros
x Total

2004

2005

2006

473
512
275
72
301
1.633

498
449
296
76
328
1.647

525
372
317
76
352
1.642

Regulamentação do setor de energia elétrica e reajustes das tarifas
A exploração do serviço de distribuição de energia elétrica de que é titular a Energipe é
regulamentada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, com base no “Contrato de
Concessão de Distribuição Nº 07/97 – ANEEL”.
Essa concessão para distribuição de energia elétrica tem prazo de vigência de 30 (trinta) anos,
contado a partir da data da assinatura do referido contrato, ou seja, 23 de dezembro de 1997,
podendo ser prorrogado por igual período, mediante requerimento desta concessionária até o 18º
(décimo oitavo) mês anterior ao término do prazo de concessão.
Com base no referido contrato, as tarifas de energia elétrica da Energipe são reajustadas com
periodicidade anual, mediante a aplicação de uma fórmula paramétrica que reflete a evolução dos
custos, sendo os da energia comprada e de impostos inerentes ao setor elétrico repassados
automaticamente para os consumidores e os itens componentes da receita reajustados pela variação
do IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas.
A ANEEL, a cada 5 (cinco) anos, procede às revisões dos valores das tarifas de comercialização de
energia, alterando-os para mais ou para menos, considerando as alterações na estrutura de custos e
de mercado desta concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto
nacional e internacional, os estímulos à eficiência e à modicidade das tarifas.
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Senhores Acionistas:
O ano de 2006 foi marcado pela continuidade, de forma significativa, do programa Luz Para
Todos - LPT, em parceria com os Governos Federal e Estadual, através do qual já foram ligados
20.065 novos clientes (9.889 em 2006), todos localizados na zona rural, com investimentos
totais de R$113,3 milhões no triênio 2004/2006, dos quais 56% no exercício de 2006. Outro
fato a destacar foi a consolidação dos programas de recursos humanos, que têm permitido à
empresa um eficaz desenvolvimento operacional, proporcionando, assim, uma prestação de
serviços de distribuição de energia elétrica de qualidade, que, em última instância, se traduz em
mais conforto aos seus clientes, bem como dotar o Estado de Sergipe da energia elétrica
indispensável ao seu desenvolvimento.
A estratégia empreendida, que prima pela adequação do gerenciamento da empresa às condições
sócio-econômicas da sua área de concessão - que compreende 17.465 km2, em 63 municípios do
Estado - mais uma vez se confirmou acertada em face dos resultados obtidos vis-à-vis aos
registrados pelas demais empresas do setor elétrico brasileiro.
Apresentando abaixo os resultados e realizações de 2006, a Energipe registra seus
agradecimentos às autoridades dos poderes constituídos, ao acompanhamento do Poder
Concedente, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, à colaboração dos demais órgãos
do setor elétrico, à dedicada parceria dos seus fornecedores, ao seu quadro de colaboradores,
dedicado e incansável, ao apoio dos senhores membros do Conselho de Administração e,
finalmente, à confiança e fidelidade dos seus clientes e acionistas.
Resultados
O lucro líquido de R$77,6 milhões e o EBITDA ajustado de R$187,0 milhões refletem a
adequada gestão dos recursos e ativos da empresa, bem como uma austera e eficaz priorização
de investimentos, observado o comportamento, a demanda e as características das diversas
classes que compõem o seu mercado.
Resultados financeiros

2006

Receita operacional bruta
Receita operacional líquida
Resultado dos serviços de energia elétrica
Despesas controláveis
Lucro líquido do exercício
Geração operacional de recursos – EBITDA Ajustado (*)
EBTIDA Ajustado / Receita operacional líquida - %

606,7
427,9
140,6
56,6
77,6
187,0
43,7

2005
543,6
381,2
121,5
50,5
67,3
170,1
44,6

(*) EBITDA Ajustado = Resultado dos serviços + Depreciação + Receitas de acréscimos moratórios +
Provisões de déficit atuarial + Receita de RTE (Reajuste Tarifário Extraordinário)
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Evoluç ão do Resultado

EBITDA Ajustado Consolidado - R$ milhões

dos Serviç os - R$ milhões
16,3

187,0
-

RTE

EB TIDA
A justado

140,6

Crescimento Anual
121,5

de 27,8%

3,6

99,8

8,0

77,2
159,2

52,7

2002

2003

2004

2005

2006

EB TIDA

A créscimo s
M o rató rio s

P ro visõ es
Déficit A tuarial

Importante ainda destacar a primeira emissão da Energipe no mercado internacional, em
conjunto com sua coligada Saelpa, de Units Notes, de sete anos de prazo de pagamento, no
montante de US$250 milhões, dos quais US$162,5 milhões colocados pela Energipe. Em face
da referida emissão, a relação entre o endividamento bancário líquido de curto prazo
(empréstimos e financiamentos menos as disponibilidades de caixa) e o endividamento bancário
líquido total mostra substancial redução de 39,5%, em 2005, para 9,1%, em 2006.
Operação
A permanente busca de melhorias contínuas nas atividades operacionais e comerciais, através do
aprimoramento das práticas adotadas, tem permitido à Energipe apresentar significativos
resultados, conforme se demonstra no quadro abaixo, que atende ao seu programa de Gestão
Estratégica e aos indicadores de qualidade estabelecidos pelo Poder Concedente. A nova e
adequada estrutura comercial implantada se reflete nas contínuas melhorias dos indicadores
correspondentes, com destaque para a inadimplência dos consumidores de 1,48%, registrada em
2006.
Indicadores Operacionais

2006

2005

DEC - Duração equivalente de interrupções - horas

14,22

12,82

FEC - Freqüência equivalente de interrupções - nº

9,14

9,85

11,74

11,85

Inadimplência dos consumidores nos últimos 12 meses - %

1,48

2,72

Pendente (faturamentos mensais a receber) - nº

1,19

1,24

Perdas de energia do sistema próprio - %

08/04/2008 16:07:58
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Perdas de Energia (%)
12,46

12,15

11,99

11,85

11,74
Perdas Totais

8,53

8,62

3,93

3,53

9,00

9,05

9,34
Perdas Técnicas

2,99

2,80

2,40
Perdas Comerciais

2002

2003

2004

2005

2006

Investimentos
Os investimentos da Energipe, em 2006, totalizaram R$86,5 milhões, voltados para projetos
que visam o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados e a redução das perdas de
energia. Merecem destaque as aplicações, conforme já frisado, no Programa Luz Para Todos PLT que absorveu um total de R$63,7 milhões. A expectativa da empresa é que não haja
qualquer solução de continuidade no referido PLT, que contempla a participação tripartite Energipe, Governo Federal e Governo Estadual - estando prevista sua conclusão para o ano de
2008, o que certamente colocará o Estado de Sergipe entre os primeiros totalmente eletrificados
do país.
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O quadro abaixo apresenta a evolução dos diversos segmentos referentes aos ativos operacionais
da Energipe, no período 2002/ 2006:
Evolução dos ativos

2006

Subestações - nº
Capacidade instalada nas subestações - MVA
Linhas de transmissão – km
Redes de distribuição - km
Capacidade instalada nas redes de distribuição – MVA

2002

23

23

451

455

968

928

16.793

13.143

487

415

Mercado
A demanda de energia elétrica, que inclui o mercado próprio (cativo) mais os consumidores
livres (CL), totalizou 2.260 GWh, dos quais 73% referem-se ao mercado próprio da empresa, de
1.642 GWh - um aumento de 6,1% frente ao ano anterior e o terceiro maior crescimento anual
entre as empresas integrantes do Sistema Interligado Nacional em 2006.
O aumento de 22.647 clientes nas diversas classes de consumo determinou um crescimento de
4,8% no número de clientes da empresa, que atingiu o total de 490.333, dos quais 438.759 são
residenciais.
A classe residencial respondeu por 32,0% do consumo total no mercado próprio, tendo o
consumo residencial médio mensal, em 2006, atingido 101,8 kWh, com um acréscimo de 1,1%
em relação ao ano anterior.
Indicadores Comerciais
Demanda de energia elétrica (mercado próprio + consumidor livre)- GWh
Vendas de energia ao mercado próprio - GWh
Demanda de consumidores livres - GWh
Suprimentos a outras distribuidoras - GWh
Total de clientes – nº
Total de clientes Residenciais – nº
Consumo médio residencial anual / Cliente residencial - kWh

08/04/2008 16:07:58

2006

2005

2.260
1.642
618
198
490.333
438.759
1.221

2.130
1.647
483
204
467.686
419.059
1.207
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Evolução da Demanda

Demanda de Energia Elétrica (GWh)

de Energia (GWh)

+ 6,1%

2.260

2.260
2.130

Crescimento Anual = 6,8%

2.130

1.982

+ 5,4%

1.859

+ 6,3%
932 990

1.736
+ 7,1%
296 317

498 525

Residencial Industrial

Comercial

+ 1,3%
75 76

Rural

+ 7,3%
329 352

Outros

Demanda
Total

+ CL
2005

2002

2006

2003

2004

2005

Qualidade
Os programas de qualidade continuam em desenvolvimento, destacadamente pela manutenção
dos seis certificados emitidos pela BVC- Bureau Veritas Certification, que bem expressam o
compromisso com a procura da excelência, uma postura que vem caracterizando a empresa nos
diversos setores das suas atividades.
Os Certificados ISO 9001:2000, emitidos pela BVC, estão focados basicamente nas atividades
mais diretamente voltadas para atendimento aos clientes, como Inspeção e Calibração de
Medidores de Energia Elétrica em Laboratório; Atendimento Telefônico a Clientes através do
Serviço de 0800 - Call Center; Leitura do Consumo, Faturamento, Impressão e Entrega da
Conta de Energia Elétrica; Operação em Tempo Real do Sistema de Transmissão pelo Centro de
Operação do Sistema – COS; e Recebimento e Despacho de Solicitação de Falta de Energia pelo
Centro de Operação da Distribuição - COD, bem como no desenvolvimento profissional do seu
quadro funcional, com o Certificado para o Sistema de Gerenciamento da Qualidade: Realização
de Treinamentos para Clientes Internos.
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Recursos humanos
A produtividade da Energipe, nos cinco últimos anos registrou um crescimento de 29%, com o
índice de 547 clientes/força de trabalho (539 em 2005), considerando os colaboradores próprios
e terceirizados, estes últimos representando apenas 2,9% dos 896 componentes da sua força de
trabalho. Esta foi mais uma das opções estratégicas adotadas pela empresa, em função das
características do mercado de trabalho em que se situa e em face das políticas de recursos
humanos que priorizam o acesso dos colaboradores a novas funções, através de programas de
desenvolvimento que contemplam treinamento, seleções internas, bolsas de estudo e incentivo a
novas idéias.

Clientes / Empregado (*)
Crescimento 2006 / 2002 = 29%

518

537

539

547

2003

2004

2005

2006

423

2002

(*) Empregados próprios + terceirizados
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Responsabilidade social
A responsabilidade social da Energipe se traduz nos diversos indicadores a seguir relacionados:

1. Indicadores econômico-financeiros (R$ mil)
1.1 - Receita Operacional Líquida
1.2 - Resultado Operacional
1.3 - Folha de Pagamento Bruta
2. Indicadores Laborais (R$ mil)
2.1 - Alimentação
2.2 - Encargos Sociais compulsórios
2.3 - Previdência Privada
2.4 - Saúde
2.5 – Educação
2.6 – Participação nos Lucros
2.7 - Outros Benefícios
Total - Indicadores Laborais (2.1 a 2.7)
3. Indicadores e Investimentos Sociais (R$ mil)
3.1 - Impostos (excluídos encargos sociais)
3.2 - Contribuição p/a Sociedade/Investimentos na Cidadania
3.3 - Programa de eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento
3.4 - Programa Luz para Todos
Total - Indicadores e Investimentos Sociais (3.1 a 3.4)
4. Indicadores do Corpo Funcional
4.1 - Colaboradores próprios no final do período - nº
4.2 - Colaboradores terceirizados no final do período - nº
4.3 - Admissões durante o período - nº
4.4 - Estagiários no final do período - nº
4.5 - Colaboradores com mais de 45 anos - %
4.6 - Mulheres no quadro próprio - %
4.7 - Mulheres ocupando cargos de chefia - %
4.8 - Portadores de deficiência ou necessidades especiais- nº
4.9 - Colaboradores com segundo grau incompleto - %

08/04/2008 16:07:58

2006
427.874
91.784
42.399

2005
381.159
56.730
36.649

3.403
8.577
3.555
1.272
499
1.409
453
19.168

3.112
7.587
6.504
1.295
512
1.215
391
20.616

189.156
655
2.103
63.715
255.629

154.753
464
1.858
41.975
199.050

871
25
58
8
18,8
17,2
20,8
44
11,9

842
25
72
13
13,7
17,1
19,2
44
16,6
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Comunidade
Em 2006, a Energipe continuou apoiando diversas atividades culturais e filantrópicas no Estado
de Sergipe, sendo de se destacar:
O projeto Zé da Luz na Escola sobressaiu dentre as atividades desenvolvidas, em face não
apenas dos seus objetivos, mas especialmente pela sua abrangência e pelos resultados já
constatados, destacadamente pela não ocorrência de qualquer acidente referente a interferências
de “pipas” nas redes de distribuição e transmissão, bem como no ingresso indevido nas
subestações, os dois temas mais fortemente focados pelo programa. Em 2006, foram
completadas 90 apresentações teatrais que levaram mensagens de segurança a 20.000 crianças,
na faixa média de 9 anos de idade, residentes nas áreas de maior incidência de acidentes dos
tipos abordados no referido programa.
O Comitê Interno de Gestão do Meio Ambiente- CIGMA, criado para tratar dos
assuntos ambientais vem dando continuidade a um intenso trabalho de conscientização
através dos meios de comunicação da empresa com seus clientes e colaboradores, de
forma a preservar o meio ambiente, seja internamente, seja nas comunidades atendidas
pela empresa, especialmente apoiando o Projeto Frente pelas Águas de Sergipe.

CIGMA
Comitê Interno
de Gestão
do Meio
Ambiente

O apoio às artes foi intensificado com a realização, em Cataguases-MG, da Primeira
Mostra Energipe de Arte Sergipana- 25 X Sergipe, em parceria com a Fundação Ormeo
Junqueira Botelho. Da mesma forma deu continuidade, pelo quarto ano consecutivo, ao
Programa Arte na Empresa, que consta de exposições regulares no seu saguão de entrada,
possibilitando aos seus clientes e colaboradores uma maior intimidade com as artes, além de
divulgar os artistas sergipanos e revelar talentos.
Pelo terceiro ano consecutivo, a empresa deu continuidade
à parceria firmada com o PNUD - Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento, visando a divulgação
dos 8 ODM - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio através dos diversos impressos
utilizados, interna e externamente.
O programa Bem Seguro, em parceria com empresa seguradora especializada, foi
incrementado, visando a manutenção do número de clientes com acesso a um seguro de baixo
custo, além de participar de sorteios, o que representa mais um canal de relacionamento e
serviços à comunidade.
No final do ano, repetiu-se o sucesso da Árvore de Natal da Energipe, com 86,18 metros de
altura, hoje incorporada às tradições do Estado pela sua singular beleza e atratividade, com
destaque em toda a imprensa nacional.
08/04/2008 16:07:58
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Remuneração dos Acionistas
Conforme deliberação do seu Conselho de Administração, a Energipe distribuiu
antecipadamente em 30/12/2006, ad-referendum da Assembléia Geral, dividendos
intermediários a serem imputados aos dividendos do exercício, no montante de R$28,0 milhões,
à razão de R$252,00 por ação do seu capital social. A administração proporá à Assembléia
Geral (AG), como consta das demonstrações financeiras de 2006 da Energipe, a distribuição de
dividendos no montante de R$73,7 milhões, ficando, portanto, pendentes de pagamento, em
data a ser definida na AG, R$45,7 milhões, que equivalem a R$411,6633385 por ação.
Desverticalização das Atividades
Em atendimento à Lei no 10.848/2004, a Energipe concluiu no final do ano a segregação das
atividades de participações societárias e distribuição de energia elétrica, com o descruzamento
acionário das participações que possuía em duas empresas de propósito específico (Pbpart Ltda.
e Pbpart SE 2 Ltda.), que controlavam as distribuidoras CELB e Saelpa, respectivamente. Para
tanto, foi aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 30/12/2006, a redução do
capital social da Energipe, no montante de R$593,5 milhões, entregando aos seus acionistas
204.855 ações ordinárias e 65.791 ações preferenciais da CELB (cada ação recebeu um lote de
1,844128 ações ordinárias e 0,592258 ações preferenciais) e 476.203.873 ações ordinárias e
1.938.269 ações preferenciais classe "A" da Saelpa (cada ação recebeu um lote de 4.286,842265
ações ordinárias e 17,448521 ações preferenciais classe "A"). Assim sendo, a partir de 01 de
janeiro de 2007, a Companhia deixou de participar do capital de outras empresas, passando
exclusivamente a ter como atividade a distribuição de energia elétrica.
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Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Controlada/Coligada :

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE

Demonstração do Valor Adicionado - DVA (R$ mil)

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO:
Receitas de vendas de energia e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Resultado não operacional
(-) Insumos
Custo da energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso do sist. de transm. e distribuição
Serviços de terceiros
Materiais
Conta de consumo de combustível - CCC
Conta de desenvolvimento energético - CDE
Outros custos operacionais
Valor adicionado bruto
Quotas de reintegração
Valor adicionado líquido gerado
Valor adicionado transferido
Resultado de equivalência patrimonial
Amortização de ágio
Receitas financeiras
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR
Distribuição do Valor Adicionado:
Pessoal
Remunerações
Entidade de previdência privada
Participação nos lucros
Governo
INSS
ICMS
Imposto de renda, contribuição social, Pis e Cofins
RGR - Quotas para reserva global de reversão
Outros
Financiadores
Juros
Aluguéis
Acionistas
Absorção de prejuízos
Dividendos
Lucros retidos

08/04/2008 16:07:58

2006

2005

606.734
(6.262)
1.527

543.553
(1.919)
3.820

138.082
20.343
13.863
5.413
28.912
6.126
7.856
220.595
381.404
18.526
362.878

130.092
26.439
12.776
4.420
16.814
3.781
7.529
201.851
343.603
15.566
328.037

49.862
(15.290)
23.802
421.252

44.080
(13.053)
25.119
384.183

31.595
3.555
1.409

29.205
6.504
1.215

5.734
113.164
75.843
4.002
5.549

4.081
103.230
47.316
3.720
5.078

101.835
963

115.996
527

73.723
3.880
421.252

5.803
14.608
46.900
384.183
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Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Controlada/Coligada :

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE

Demonstração do Fluxo de Caixa
2006

2005

Atividades Operacionais
(+) Recebimento de Clientes
(+) Outros Recebimentos
(-) Fornecedores
(-) Salários e Encargos Sociais
(-) Tributos e Contribuições sociais
(-) Outras Despesas
(=) Disponibilidades líquidas geradas nas atividades operacionais

587.418
43.676
198.830
44.940
190.237
23.292
173.795

531.338
36.421
200.690
35.648
180.711
14.626
136.084

Atividades de Investimentos
(-) Aquisição de Imobilizado
(=) Variação de caixa das atividades de investimentos

29.445
(29.445)

36.366
(36.366)

429.074
28.007
549.339
(148.272)

299.026
365.033
(66.007)

(3.922)
48.445
44.523

33.711
14.733
48.444

Atividades de Empréstimos e Financiamentos
(+) Empréstimos e Financiamentos Obtidos
(-) Dividendos
(-) Serviço da Dívida
(=) Variação de caixa das atividades de empréstimos e financiamentos
Aumento do saldo líquido de Caixa
Saldo de Caixa no Início do exercício
Saldo de Caixa no final do exercício

Auditores Independentes
A Energipe e suas controladas passaram a utilizar os serviços de Auditoria Independente da
Deloitte Touche Tohmatsu, a partir de 2002. Além da auditoria das suas demonstrações
financeiras, a Energipe sua controlada Saelpa contrataram a Deloitte para serviços de
consultoria fiscal e para emissão de títulos no mercado externo. Tais serviços foram concluídos,
com honorários correspondentes a R$437 mil, que representam cerca de 123% dos custos anuais
de auditoria. A administração da Energipe e seus auditores independentes entendem que a
prestação desses serviços não afetou a independência e a objetividade necessárias ao
desempenho dos serviços de auditoria externa.
A Administração.

08/04/2008 16:07:58

Pág:

541

105

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

Legislação Societária

01525-3 ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

19.01 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

Controlada/Coligada :

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA

O Setor Elétrico Brasileiro está passando por extensa reestruturação regulatória, em conseqüência
da qual os negócios de distribuição de eletricidade da Saelpa estão e continuarão a estar sujeitos a
aumento de concorrência.
Em conseqüência da nova legislação do setor de eletricidade, há possibilidade de que outros
distribuidores ofereçam eletricidade a alguns dos clientes atuais da Saelpa a preços menores do que
aqueles praticados pela Saelpa. Ademais, a Lei de Concessões atualmente em vigor exige que as
empresas de distribuição de energia elétrica permitam que terceiros utilizem suas redes e instalações
auxiliares para transmissão de eletricidade mediante pagamento de taxa e possibilita a certos
clientes de eletricidade de grande porte firmar contratos com outros fornecedores para fornecimento
de eletricidade. Em conseqüência, os grandes consumidores de eletricidade dispõem atualmente de
várias alternativas de distribuição, tais como:
x conectar suas próprias redes diretas a uma empresa de geração;
x pagamento de taxa a uma empresa de distribuição e transmissão, negociando, ao mesmo
tempo, contrato de fornecimento com empresa de geração;
x negociação de contrato com empresa de distribuição; e
x auto-produção.
Em 31 de dezembro de 2006, a Saelpa possuía cinco consumidores livres, que demandaram 389
GWh de energia elétrica em 2006. No entanto, em 2006 a Saelpa faturou desses consumidores o uso
do sistema de distribuição o montante de R$37,8 milhões.
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Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

19.03 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES

Controlada/Coligada :

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA

A energia elétrica adquirida pela Saelpa é toda de origem hidrelétrica. Em 2006, a Energipe
adquiriu 3.085 GWh para atender ao seu mercado consumidor, sendo 2.623 (85,0%) GWh em
leilões de energia elétrica, 439 (14,2%) GWh em contratos bilaterais e o restante 23 (0,8%) GWh
em outras operações.
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Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

19.04 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Controlada/Coligada :

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA

Não se aplica à Cia.
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Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

Legislação Societária

01525-3 ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

19.05 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

Controlada/Coligada :

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA

A seguir, as operações com partes relacionadas:

Energipe
S/A
.Adiantamento e
empréstimos a (pagar)
receber
.Serviços contratados
.Energia elétrica
fornecida
.Receitas (despesas)
financeiras

(420)

Cia. de
Cia. Força e
Cia.
Eletricidade
Luz
Energética
de Nova
Energisa
Cataguazesda
Friburgo
S/A
Borborema Leopoldina
307

-

413
-

10

857

49.032
-

PB Part
SE2

PB
Part
Ltda.

-

-

-

-

-

Total
2006

Total
2005

49.342

31.561

857

810

-

-

-

-

-

-

-

-

217

3.121

128

5.532

(1.824)

526

(735)

(570)

6.178

6.517

As transações de adiantamentos e empréstimos são remuneradas pela taxa média de captação junto
a terceiros. No exercício a taxa de captação foi em média de CDI + 1,61% a.a. .
Os valores de venda de energia estão suportados por contratos de compra e venda de energia que
foram submetidos à aprovação do Poder Concedente.
Os preços praticados dos serviços contratados, referentes às áreas administrativas e apoio, levam em
conta a recuperação dos custos efetivamente incorridos, acrescidos de um resultado liquido de
impostos da ordem de 10%.
Essas operações foram realizadas em condições usualmente praticadas no mercado e estão
amparadas por contratos de longo prazo submetidos à aprovação da ANEEL.
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2006

4 - 31/12/2005

5 - 31/12/2004

1.037.819

820.608

764.002

Ativo Circulante

337.333

282.070

210.606

1.01.01

Disponibilidades

61.782

39.747

17.200

1.01.01.01

Caixa e Bancos

49.111

26.529

13.297

1.01.01.02

Aplicações no Mercado Aberto

1.085

9.481

3.903

1.01.01.03

Recursos Vinculados

11.586

3.737

0

1.01.02

Créditos

179.146

154.713

181.118

1.01.02.01

Clientes

137.528

129.437

126.745

1.01.02.02

Créditos Diversos

41.618

25.276

54.373

1.01.03

Estoques

766

570

771

1.01.04

Outros

95.639

87.040

11.517

1.01.04.01

Recomposição Tarifária Extarordinária

1.01.04.02

Provisão p/Créditos Liquidação Duvidosa

1.01.04.03
1.01.04.04
1.01.04.05

28.681

25.700

21.030

(37.118)

(23.391)

(47.681)

Impostos a Recuperar

21.202

16.740

10.679

Créditos Tributários

16.631

15.099

0

Benefício Fiscal - Ágio Incorporado

5.448

0

0

1.01.04.06

Despesas Pagas Antecipadamente

37.080

40.943

19.326

1.01.04.07

Outros Créditos

23.715

11.949

8.163

1.02

Ativo Não Circulante

700.486

538.538

553.396

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

378.133

252.137

301.012

1.02.01.01

Créditos Diversos

67.989

70.261

89.650

1.02.01.02

Créditos com Pessoas Ligadas

49.762

53.532

29.702

1.02.01.02.01

Com Coligadas e Equiparadas

49.762

53.532

29.702

1.02.01.02.02

Com Controladas

0

0

0

1.02.01.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.01.03

Outros

260.382

128.344

181.660

1.02.01.03.01

Impostos a Recuperar

18.156

13.710

7.846

1.02.01.03.02

Créditos Tributários

57.351

64.497

92.739

1.02.01.03.03

Benefício Fiscal - Ágio Incorporado

94.074

0

0

1.02.01.03.04

Cauções e Depósitos Judiciais

76.113

15.869

34.200

1.02.01.03.05

Despesas Pagas Antecipadamente

14.241

8.476

7.990

1.02.01.03.06

Recomposição Tarifária Extraordinária

0

25.337

41.804

1.02.01.03.07

Provisão p/Créditos Liquidação Duvidosa

(7.040)

1.02.01.03.08

Outros

1.02.02

Ativo Permanente

1.02.02.01

Investimentos

1.02.02.01.01

Participações Coligadas/Equiparadas

1.02.02.01.02

0

0

447

455

4.121

322.353

286.401

252.384

12

113

105

0

0

0

Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio

0

0

0

1.02.02.01.03

Participações em Controladas

0

0

0

1.02.02.01.04

Participações em Controladas - Ágio

0

0

0
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1.02.02.01.05

Outros Investimentos

1.02.02.02

Imobilizado

1.02.02.03

Intangível

1.02.02.04

Diferido

3 -31/12/2006

08/04/2008 16:08:21

4 -31/12/2005

5 -31/12/2004

12

113

105

310.754

274.847

249.717

11.299

11.071

0

288

370

2.562
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

2.01.02

Debêntures

2.01.03

3 - 31/12/2006

4 - 31/12/2005

5 - 31/12/2004

1.037.819

820.608

764.002

297.002

280.916

261.124

76.636

132.341

111.743

0

0

0

Fornecedores

60.943

57.831

71.061

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

34.672

33.874

32.495

2.01.05

Dividendos a Pagar

66.903

16.406

0

2.01.06

Provisões

0

0

0

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

0

2.01.08

Outros

57.848

40.464

45.825

2.01.08.01

Folha de Pagamento

3.496

963

1.381

2.01.08.02

Parcelamento de Impostos

9.311

5.039

16.464

2.01.08.03

Obrigações Estimadas

4.060

3.135

3.622

2.01.08.04

Encargos do Consumidor a Recolher

6.615

2.024

3.057

2.01.08.05

Taxa de Iluminação Pública Arrecadada

2.348

1.978

1.996

2.01.08.06

Déficit Atuarial Funasa

6.582

6.582

7.042

2.01.08.07

Encargos de Dívidas

9.604

1.748

1.984

2.01.08.08

Outras

15.832

18.995

10.279

2.02

Passivo Não Circulante

368.980

284.223

314.326

2.02.01

Passivo Exigível a Longo Prazo

368.980

284.223

314.326

2.02.01.01

Empréstimos e Financiamentos

292.856

149.288

43.954

2.02.01.02

Debêntures

0

0

0

2.02.01.03

Provisões

0

0

0

2.02.01.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

420

21.971

23.629

2.02.01.05

Adiantamento para Futuro Aumento Capital

2.02.01.06

Outros

2.02.01.06.01

Fornecedores

2.02.01.06.02

Tributos e Contribuições Sociais

2.02.01.06.03

0

0

0

75.704

112.964

246.743

1.270

15.029

21.484

62

4.649

11.407

Parcelamentos de Impostos

10.476

22.825

109.863

2.02.01.06.04

Provisões para Contingências

36.314

45.357

81.631

2.02.01.06.05

Déficit Atuarial Funasa

27.134

24.048

20.384

2.02.01.06.06

Outros

448

1.056

1.974

2.02.02

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.04

Patrimônio Líquido

371.837

255.469

188.552

2.04.01

Capital Social Realizado

181.401

181.401

181.401

2.04.02

Reservas de Capital

134.254

21.397

8.814

2.04.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.04.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.04.03.02

Controladas/Coligadas e Equiparadas

0

0

0

2.04.04

Reservas de Lucro

56.182

52.671

0
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.04.04.01

Legal

2.04.04.02

3 -31/12/2006

4 -31/12/2005

5 -31/12/2004

6.965

3.454

0

Estatutária

0

0

0

2.04.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.04.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.04.04.05

Retenção de Lucros

49.217

49.217

0

2.04.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.04.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.04.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

0

0

(1.663)

2.04.06

Adiantamento para Futuro Aumento Capital

0

0

0
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2006 a 31/12/2006 4 - 01/01/2005 a 31/12/2005 5 - 01/01/2004 a 31/12/2004

869.276

711.072

571.624

3.01.01

Fornecimento de Energia Elétrica

820.018

675.277

553.338

3.01.02

Suprimento de Energia Elétrica

3.936

2.469

9.490

3.01.03

Disponibilidade Sistema Elétrico

37.797

25.408

0

3.01.04

Outras Receitas

7.525

7.918

8.796

3.02

Deduções da Receita Bruta

(273.652)

(218.520)

(151.370)

3.02.01

ICMS

(181.340)

(149.142)

(100.370)

3.02.02

PIS

(14.561)

(11.397)

(8.156)

3.02.03

Cofins

(71.895)

(52.495)

(38.163)

3.02.04

ISS

3.02.05

Quotas RGR

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

595.624

492.552

420.254

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(371.107)

(301.677)

(297.107)

3.04.01

Energia Elétrica Comprada

(219.568)

(184.989)

(181.401)

3.04.02

Encargos Uso do Sistema

(43.544)

(37.991)

(33.898)

3.04.03

Pessoal e Administradores

(20.550)

(15.205)

(13.919)

3.04.04

Material

(2.483)

(3.227)

(2.936)

3.04.05

Serviços de Terceiros

(12.147)

(11.807)

(9.512)

3.04.06

Conta de Consumo Combustível-CCC

(36.946)

(27.925)

(23.408)

3.04.07

Conta de Desenvolvimento Energético-CDE

3.04.08

Depreciação e Amortização

3.04.09

Provisão/Reversão para Contingências

3.04.10

Outras

3.04.11

Custo de Serviços Prestados a Terceiros

(1.266)

(2.640)

(2.676)

3.05

Resultado Bruto

224.517

190.875

123.147

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(119.978)

(84.760)

(93.386)

3.06.01

Com Vendas

(48.058)

(14.910)

(34.542)

3.06.02

Gerais e Administrativas

(39.656)

(31.189)

(33.933)

3.06.03

Financeiras

(31.810)

(38.661)

(24.911)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

46.153

53.293

23.359

3.06.03.02

Despesas Financeiras

(77.963)

(91.954)

(48.270)

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

3.07

Resultado Operacional

3.08
3.08.01
3.08.02

Despesas

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

(33.063)

(104)

(199)

(26)

(5.752)

(5.287)

(4.655)

(7.122)

(5.096)

(1.992)

(21.127)

(18.793)

(16.450)

2

12.309

(4.806)

(6.356)

(6.313)

(6.109)

0

0

0

(454)

0

0

0

0

0

104.539

106.115

29.761

Resultado Não Operacional

1.121

4.595

606

Receitas

3.375

5.227

2.504

(2.254)

(632)

(1.898)

105.660

110.710

30.367

(37.122)

(9.481)
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3.11

IR Diferido

3 -01/01/2006 a 31/12/2006 4 -01/01/2005 a 31/12/2005 5 -01/01/2004 a 31/12/2004

0

0

0

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

(2.384)

(1.530)

0

3.12.01

Participações

(2.384)

(1.530)

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Período

70.213

72.058

20.886

731.207.289

731.207.289

731.207.289

0,09602

0,09855

0,02856

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO (Reais)
PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais)
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Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Período

Destinações

Reserva Legal

Retenção de Lucros

Dividendos

Outros

Incentivo Fiscal

Reserva Agio - Incorporação Controladora

Remuneração das Imobilizações em Curso

Redução Imposto de Renda

Saldo Final

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.07.01

5.07.02

5.07.03

5.08

5.08.01

5.08.02

5.08.03

5.08.04

5.09

08/04/2008 16:08:41

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

181.401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181.401

3 - CAPITAL SOCIAL

134.254

0

0

99.976

15.513

115.489

0

0

0

0

0

(2.632)

0

0

0

21.397

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56.182

0

0

0

0

0

0

0

3.511

3.511

0

0

0

0

0

52.671

6 - RESERVAS DE
LUCRO

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2006 A 31/12/2006 (Reais Mil)

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

0

0

0

0

0

0

(66.702)

0

(3.511)

(70.213)

70.213

0

0

0

0

0

371.837

0

0

99.976

15.513

115.489

(66.702)

0

0

(66.702)

70.213

(2.632)

0

0

0

255.469

7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
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Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Período

Destinações

Reserva Legal

Retenção de Lucros

Dividendos

Outros

Incentivo Fiscal

Saldo Final

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.07.01

5.07.02

5.07.03

5.08

5.08.01

5.09

08/04/2008 16:08:46

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

181.401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181.401

3 - CAPITAL SOCIAL

21.397

12.583

12.583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.814

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52.671

0

0

0

49.217

3.454

52.671

6 - RESERVAS DE
LUCRO

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

0

0

0

(16.406)

(49.217)

(3.454)

(69.077)

72.058

0

0

0

(1.318)

(1.663)

255.469

12.583

12.583

(16.406)

0

0

(16.406)

72.058

0

0

0

(1.318)

188.552

7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
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Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Período

Destinações

Outros

Incentivo Fiscal

Saldo Final

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.08.01

5.09

08/04/2008 16:08:54

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

181.401

0

0

0

0

0

0

0

0

181.401

3 - CAPITAL SOCIAL

8.814

5.819

5.819

0

0

0

0

0

0

2.995

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 - RESERVAS DE
LUCRO

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1.663)

0

0

0

20.886

0

0

0

0

(22.549)

188.552

0

5.819

0

20.886

0

0

0

0

161.847

7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
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Relatório da Administração
Senhores acionistas:
Submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório de nossas atividades em 2006, acompanhado das
demonstrações financeiras correspondentes.
1. Considerações gerais
Em 2006, assim como em exercícios anteriores, a Saelpa continuou a investir na otimização de sua eficiência
operacional e na capacitação de seu quadro funcional, para assim melhorar seus indicadores e garantir, em
última análise, a satisfação plena de seus clientes, acionistas e credores.
Aproveitando ao máximo a sinergia estabelecida entre as áreas técnicas e comerciais, com a correspondente
redução de custos operacionais, novos projetos foram implantados ao longo do exercício. Merecem especial
destaque o programa “Mais Saelpa” e outras medidas (centralização do COD, ampliação e adoção de novos
padrões de controle e serviços no Call Center, finalização da automação de subestações e início da automação
da distribuição, etc.), cuja implementação a empresa pôde computar melhorias expressivas em seus
indicadores operacionais.
Por tal desempenho diferenciado, a empresa fez jus ao Prêmio Paraibano de Qualidade/2006 (categoria
Prata), concedido pelo Programa Paraibano de Qualidade às empresas que desenvolvem as melhores práticas
de gestão de processos; e ao Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia (categoria:
Empresas do Setor Energético; modalidade: Empresas de Distribuição conferido pelo Ministério de Minas e
Energia, através da Eletrobrás/Procel), em reconhecimento às ações significativas desenvolvidas pela
concessionária para a conservação de energia elétrica.
A Saelpa também não deixou de dedicar especial atenção à área de responsabilidade social, cultural e
ambiental. Além de manter as oficinas de arte-educação do Projeto Café com Pão Arte ConFusão – Núcleo
João Pessoa, que desde 2002 têm atendido inúmeras crianças e adolescentes matriculados na rede pública de
ensino, a empresa passou a atuar em comunidades de baixa renda, desenvolvendo programas voltados
principalmente para a geração de emprego e renda.
Na área cultural, para a qual recursos têm sido sistematicamente carreados desde a privatização, a Saelpa
mantém indiscutível liderança na Paraíba em relação a outras empresas, não apenas em decorrência das ações
desenvolvidas nas dependências da Usina Cultural, mas também por sua efetiva contribuição para concretizar
uma variada gama de manifestações culturais em todo o Estado.
Tal atuação, objeto de respeito e reconhecimento generalizados, motivou o Governo do Estado a conferir-lhe,
pelo segundo ano consecutivo, o Diploma de Responsabilidade Cultural, além do exclusivo Selo de
Responsabilidade Cultural.
2. Mercado de energia elétrica
Em 2006, a demanda de energia elétrica na área de concessão da Saelpa, que inclui o mercado próprio
(cativo) mais os consumidores livres (CL), apresentou um crescimento de 5,4% com relação a 2005, atingindo
2.663 GWh.
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A classe residencial, responsável por 36,1% do consumo, registrou crescimento de 5,9% sobre 2005. Ressaltese o desempenho do consumo médio por consumidor  que apresentou crescimento de 1,3% em 2006  e à
evolução do número de consumidores residenciais faturados, cuja taxa de crescimento atingiu 4,6% em
decorrência do acréscimo de 34.053 residências ao faturamento da empresa.
Destaque positivo também para as classes comercial e rural, que contabilizaram elevação de 5,7% e 7,1%,
respectivamente, em relação a 2005.
Considerando a energia consumida pelos clientes livres (389 GWh), de quem a empresa passou a faturar os
encargos de uso do sistema de distribuição, assim minimizando os impactos financeiros provocados pela
perda desses consumidores, o consumo industrial reflete aumento de 4,7%.
Findo o exercício, a empresa passou a contabilizar 926.771 consumidores faturados  ou seja, 4,7% acima do
número registrado em 2005.
Número de Consumidores

Evolução da Demanda de Energia
Elétrica - GWh
927

Crescimento Anual = 4,0%

Crescimento Anual = 6,6%

885
864
832

2.269

792

2002

2.663
2.528

2.345

2.061

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

3. Investimentos
Os investimentos da Saelpa em 2006 totalizaram R$101,0 milhões, dos quais R$66,2 milhões provenientes de
recursos próprios. Do montante investido, R$54,4 milhões foram destinados ao Programa Luz para Todos.
Nesse programa, a Saelpa efetivou a ligação adicional de 10.372 domicílios rurais em sua área de concessão,
elevando para 23.356 o total de domicílios ligados, ou seja, 48% da meta global (44.100 domicílios) a ser
atingida até dezembro de 2008.
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A. Distribuição
Dentre as principais obras do exercício cabe destacar:
 entrada em operação da linha de transmissão em 69 kV Pombal / Jericó, com 28,0 km de extensão, que
beneficiou cerca de 50 mil habitantes em toda a área do Alto Sertão da Paraíba e contribuiu para redução
de perdas técnicas da ordem de 4.350 MWh / ano;
 construção de seccionadoras (69 kV) nas subestações Pombal e Jericó, obra em que foram investidos
aproximadamente R$1,7 milhão e beneficiados cerca de 70.000 habitantes;
 ampliação de 25,0 para 35,0 MVA da subestação Cruz do Peixe, com benefícios para consumidores
instalados na região central da cidade de João Pessoa;
 ampliação de 17,5 para 25,0 MVA da subestação Sousa, favorecendo consumidores dos municípios de
Sousa, Aparecida, São Domingos de Pombal, Santa Cruz, Lastro e São Francisco;
 conclusão do processo de automação da totalidade das subestações (53) da empresa, com significativa
melhoria do atendimento à população de toda a área de concessão;
 reforma e melhorias em doze subestações; e
 instalação, no sistema de distribuição da Saelpa, de 2.540 transformadores e 34.486 postes adicionais,
além da construção de cerca de 2.910 km de redes urbanas e rurais, providências parcialmente
decorrentes da implantação do Programa Luz para Todos, realizado em parceria com os Governos
Federal e Estadual.
Findo o exercício, a rede de distribuição da empresa apresentava a seguinte configuração: 2.576 km de linhas
urbanas de média tensão; 30.152 km de linhas rurais de média tensão; 6.517 km de rede urbana de baixa
tensão; e 18.618 km de rede rural de baixa tensão.
Ressalte-se ainda que a área de operação da distribuição ganhou mais agilidade e eficiência com a nova
configuração do Centro de Operação da Distribuição e a implantação do Projeto “Mais Saelpa”.
Resultado da unificação dos três centros anteriormente existentes nas sedes das regionais Leste, Centro e
Oeste, o novo Centro de Operação da Distribuição funciona na sede da Saelpa em modernas instalações, e sua
implantação tem contribuído para aperfeiçoar o processo de operação do sistema elétrico de distribuição e
padronizar o atendimento a reclamações relativas à descontinuidade do fornecimento de energia em todo o
estado da Paraíba.
O Programa “Mais Saelpa”, por sua vez, que congrega as equipes de atendimento técnico e comercial,
redimencionou o número de equipes e reconfigurou as bases de operação no estado, tendo em vista
incrementar a eficiência da gestão operacional e reduzir o Tempo Médio de Atendimento (TMA)  que
apresentou redução de 37% em 2006 em relação a 2005.
Registre-se o fato de que as diversas ações implementadas para otimizar o atendimento e os investimentos
realizados no período em questão se refletiram positivamente nos indicadores já a partir do segundo semestre
do ano: o DEC foi reduzido de 23,61 no segundo semestre de 2005 para 19,50 no segundo semestre de 2006;
e o FEC, de 10,00 no segundo semestre de 2005 para 8,95 no segundo semestre de 2006. O DEC anual atingiu
50,78 e o FEC foi de 19,04.
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B. Transportes
No setor de transportes da Saelpa, foram alocados R$4,5 milhões em 2006. Desse total, R$4,2 milhões foram
investidos na aquisição de 55 veículos  com a subseqüente renovação da frota em 10,8% , destinando-se os
R$0,3 milhão restantes à conversão, para utilização de gás natural veicular, de 122 unidades, cujos gastos com
combustível foram reduzidos em 55%.
C. Certificação do Laboratório de Medição da Saelpa pelo INMETRO
Em cumprimento à Portaria 263 do INMETRO, de 14 de dezembro de 2006, o Laboratório de Medição da
Saelpa (LABM) transformou-se na primeira instituição do Nordeste a receber certificação do INMETRO,
para funcionar como Posto de Ensaio Autorizado para Verificação de Medidores Eletromecânicos após
Reparo.
4. Desempenho comercial
A. Pendente e inadimplência
Foram bastante expressivos os resultados obtidos pela Saelpa na área de recebimentos em 2006. Em relação
ao exercício anterior, verificou-se redução de 7,95% do pendente (total de créditos junto a clientes) e de
6,66% da inadimplência (valores não pagos pelos clientes nos últimos 12 meses) da classe industrial.
Contribuíram para tais resultados:
 Campanha Boa Conta  realizada entre setembro/06 e janeiro/07 , que premiou consumidores
residenciais com contas pagas até a data do vencimento e contribuiu para elevar a adimplência da referida
classe em 11,95%;
 cobrança de débitos antigos junto a unidades consumidoras desligadas, possibilitando a recuperação de
aproximadamente R$6,1 milhões;
 ação judicial inibitória contra 28 prefeituras, compelindo as administrações municipais a cumprir os
preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal;
 encaminhamento de oito denúncias ao Tribunal de Contas do Estado e de representação ao Ministério
Público Estadual contra prefeituras inadimplentes;
 celebração de convênios com mais 12 prefeituras para arrecadação da Contribuição de Iluminação
Pública (CIP), assim elevando para 93 o número de municípios (43% do total) conveniados com a Saelpa.
Com esta arrecadação, vale lembrar, os municípios conveniados têm obtido recursos anuais da ordem de
R$ 24 milhões, que contribuem para sua adimplência junto à SAELPA.
B. Perdas
Extremamente positivo foi também o desempenho da empresa no combate às perdas, que gerou recuperação
de energia da ordem de 16.442 MWh, além de 74.429 MWh de energia agregada. Contribuíram para tais
resultados as ações de inspeção de consumidores, a regularização de clandestinos, a instalação de medidores
reativos, a retirada de funcionamento de medidores fora do padrão com indícios de fraude e a instalação de
medidores horo-sazonais em irrigantes:
 inspeção em 53.122 unidades consumidoras dos grupos A e B;
 instalação de 1.159 padrões de medição externos, contemplando os principais segmentos de clientes;
 regularização de 6.014 ligações clandestinas nas áreas urbana e rural;
 blindagem de 1.205 transformadores;
 substituição de 14.200 medidores fora de padrão, ou seja, antigos e de fácil manipulação;
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 instalação de 1.690 medidores reativos em unidades consumidoras do Grupo B;
 e instalação de 522 medidores de irrigação, além da implementação de horário opcional para irrigação
com tarifa reduzida e convênio firmado com o Governo do Estado para custeio do kit padrão de medição.
Cabe ainda mencionar a intensa campanha de mídia promovida pela Saelpa em 2006, para alertar os
consumidores sobre os riscos inerentes aos desvios de energia (inclusive o enquadramento legal daí
decorrente) e sua repercussão negativa em toda a sociedade, dado o efeito nocivo de tais desvios nas tarifas de
energia e evasão de impostos.
Concomitantemente à utilização dos procedimentos acima, a empresa continuou a lançar mão de estratégias
que se mostraram eficientes no exercício anterior, como, por exemplo: técnicas de identificação e localização
de fraudes, priorizando clientes com probabilidade de melhor retorno; e programas computacionais de alta
eficiência na obtenção de melhores resultados e redução de custos, a exemplo do Revenue Intelligence (RI),
desenvolvido especificamente para esse fim. Igualmente relevante foi a implantação do projeto Faro Fino,
que mobiliza a participação de funcionários no combate às perdas, premiando os melhores resultados.
Foi graças, portanto, à aplicação bem sucedida das práticas acima mencionadas que a Saelpa logrou
expressiva redução em seus índices de perdas totais (20,43%) e comerciais (9,81%) em 2006, resultados estes
considerados os segundos melhores já verificados na empresa nos últimos cinco anos.
Perdas Comerciais

Perdas Totais
21,33%

- 4,2%

20,43%

- 6,9%
10,54%
9,81%

2005

2005

2006

2006

Considerando-se, ainda, o acerto das medidas implementadas e os resultados alcançados, a administração da
Saelpa definiu aporte adicional de recursos no triênio 2007/2009, tendo em vista obter redução mais agressiva
das perdas comerciais e, conseqüentemente, gerar impactos significativos no resultado da empresa. Para tanto,
foi elaborado plano de medidas, que possibilitará, já em 2009, que o índice de perdas da Saelpa alcance o
patamar de 15,5%.
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C. Atendimento
Preocupada em melhorar a comunicação com os clientes, para assim agilizar ainda mais sua prestação de
serviços, a empresa deu início, em março de 2006, a um abrangente processo de reestruturação das agências
da Saelpa.
Para tanto, firmou-se contrato umas das empresas de arrecadação de faturas – que poderá ser estendido às
demais - para disponibilização gratuita de segundas vias de contas e consultas de débitos em 202 agências em
todo o estado, além de instalação, em 85 dessas agências, do Balcão Fale-Fácil  unidade da Saelpa dotada de
cabine, em que são disponibilizados folders com orientações para construção de padrões de entrada de
serviços, envelopes pré-franqueados e telefone para comunicação do cliente com a empresa, neste último
caso, por meio do 0800 83 0196.
A reestruturação acima mencionada implicou também a necessária ampliação da Central de Soluções (Call
Center), que, a partir de abril de 2006, passou a contar com sete pontos adicionais de atendimento (PAs) 
além dos 28 já existentes.
Cabe ainda incluir, dentre as iniciativas de 2006, a otimização das rotas de leitura, que, além de possibilitar
incremento de receita faturada da ordem de R$2,23 milhões no período, contribuiu para significativa melhoria
na velocidade de faturamento (prazo entre a leitura e a emissão da fatura): de 5,55 dias em janeiro de 2006
para 3,95 dias em dezembro de 2006.

5. Recursos Humanos
Seguindo as diretrizes de sua política de recursos humanos, a Saelpa continuou a dedicar especial atenção à
capacitação de seu potencial humano, tendo computado, ao final de 2006, o total de 110.308 homens-hora
treinados (crescimento de 51,8% com relação a 2005), correspondentes a 70,3 horas de treinamento por cada
empregado.
Ainda em 2006, foram distribuídos, entre os colaboradores da empresa, os valores correspondentes à sua
Participação nos Lucros ou Resultados, referentes ao exercício de 2005 e resultantes de gestão participativa
dos empregados e da empresa, consoante metas e resultados estratégicos alcançados.
Além disso, em cumprimento às disposições da Norma Reguladora (NT) nº 10 da Portaria do Ministério do
Trabalho e Emprego (NTE) nº 598, de 07/12/2004, a SAELPA realizou treinamento especial em Segurança
em Instalações e Serviços com Eletricidade - Módulo Básico, a que foram submetidos todos os empregados
da empresa autorizados a efetuar intervenções em instalações elétricas.

6. Satisfação do Consumidor
Fruto das melhorias implementadas no atendimento e dos investimentos realizados, os principais índices de
avaliação da satisfação do cliente apresentaram sensível evolução em 2006. Destaque-se, dentre eles, o
resultado  de 67,4 em 2005 para 78,4 em 2006  da Pesquisa ABRADEE de Satisfação do Cliente
Residencial (ISQP).
A seguir, indicadores de desempenho da Saelpa, relativos ao atendimento aos clientes e à imagem da empresa
na última pesquisa divulgada pela Abradee, comparativamente aos resultados de 2001, após a privatização da
empresa, bem superiores à média nacional.
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7. Resultados econômico-financeiros
7.1 – Receita operacional bruta
Índice da Imagem da Empresa

Índice de Atendimento aos Clientes
81,0

80,4
78,5
76,3

69,5
68,3

2001

2006

Abradee 2006

2001

2006

Abradee 2006

Em 2006, a receita operacional bruta da Saelpa atingiu R$869,3 milhões, 22,2% acima da registrada em 2005.
Dentre os fatores que contribuíram para o desempenho positivo da receita operacional em 2006, destacam-se:
x
x

o aumento de 5,4% na demanda de energia (mercado cativo mais consumidores livres) em 2006.
Esse aumento da demanda e o reajuste médio de 14,3% nas tarifas da Saelpa foram responsáveis pelo
incremento de R$144,7 milhões nas receitas operacionais do exercício;
o aumento de 48,8% (R$12,4 milhões) na receita de TUSD em 2006.
Receita Bruta

Participação na Receita por classe de

- R$ milhões -

consumo em 2006

869

Crescimento Anual = 21,8%

Residencial
43%

711

Industrial
15%

572
460
395

Poderes
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Públicos
17%
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7.2 – Despesas operacionais, resultado dos serviços e geração de caixa
As despesas operacionais evoluíram 31,9% no exercício, atingindo R$458,8 milhões. Vale registrar que em
2005, foram revertidas provisões para contingências e devedores duvidosos, no montante de R$30,8 milhões,
afetando a base comparativa. Conseqüentemente, o resultado dos serviços de energia elétrica apresentou
ligeira redução de 5,5%, passando de R$144,8 milhões, em 2005, para R$136,8 milhões, em 2006. Por sua
vez, a geração de caixa em 2006, medida pelo EBITDA ajustado, foi de R$213,4 milhões, contra R$216,9
milhões em 2005.
A redução do EBITDA Ajustado na Saelpa deve-se, em grande parte, às reversões de devedores duvidosos em
2005, no montante de aproximadamente R$30,8 milhões, dos quais R$17,3 milhões, contabilizados em
dezembro. Essas provisões no final daquele exercício referem-se ao acordo firmado entre a Saelpa e os
governos estadual e municipal, mediante assinatura de convênios para compensação recíproca de débitos e
autorização de livre disposição, por parte dos municípios, de receitas decorrentes de repasses constitucionais
do Estado. O acordo em questão viabilizou renegociações com 208 municípios, equivalentes a R$82,1
milhões, dos quais R$14,2 milhões à vista, com utilização de créditos que os municípios detinham do Fundo
de Participação de Municípios (FPM). da cobrança das compensações do racionamento de 2001/2002 (RTE),
que totalizaram R$20,1 milhões naquele exercício.
Ressalte-se também a variação de caixa das atividades operacionais (Funds from operations) que cresceu
292%, passando de R$35,6 milhões, em 2005, para R$139,4 milhões, em 2006.
Importante ainda destacar a primeira emissão de títulos de longo prazo da Saelpa no mercado internacional,
em conjunto com sua coligada Energipe, de Units Notes, de sete anos de prazo de pagamento, no montante de
US$250 milhões, dos quais US$87,5 milhões colocados pela Saelpa. Em face da emissão acima mencionada,
a relação entre o endividamento bancário líquido de curto prazo (empréstimos e financiamentos menos as
disponibilidades) e o endividamento bancário líquido total mostra substancial redução de 38,3%, em 2005,
para 4,8%, em 2006.
Evolução do Resultado

Conciliação EBITDA e
EBITDA Ajustado - R$ milhões
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7.3 – Lucro líquido, patrimônio líquido e remuneração aos acionistas
Em face dos resultados operacionais, a Saelpa registrou, no exercício findo, um lucro líquido de R$70,2
milhões, contra R$72,1 milhões em 2005. A Saelpa encerrou 2006 com um patrimônio líquido de R$371,8
milhões (R$513,70 por lote de mil ações do seu capital social).
Conforme deliberação do seu Conselho de Administração em 09/02/2007, a Saelpa distribuiu
antecipadamente em 16/02/2007, ad-referendum da Assembléia Geral, dividendos intermediários a serem
imputados aos dividendos do exercício, no montante de R$18,1 milhões, à razão de R$25,00 por lote de mil
ações do seu capital social. A administração proporá à Assembléia Geral (AG), como consta das suas
demonstrações financeiras de 2006 da Saelpa, a distribuição de dividendos no montante de R$66,7 milhões,
ficando, portanto, pendentes de pagamento, em data a ser definida na AG, R$48,6 milhões, que equivalem a
R$67,1501697 por lote de mil ações.

7.4 – Plano de desverticalização
Em atendimento à Lei nº 10.848/2004, que determinou a segregação das atividades de participações
societárias, geração e distribuição de energia elétrica, a Saelpa, em Assembléia Geral Extraordinária de
Acionistas realizada em 28 de fevereiro de 2006, aprovou a incorporação da controladora Pbpart SE 2 Ltda. A
referida incorporação resultou na criação de uma reserva de ágio de R$99,9 milhões, que se constitui um
benefício fiscal. Esse benefício fiscal representa uma redução na carga de impostos sobre a renda e será
utilizado anualmente em uma curva de amortização até 2031.

8. Cultura, responsabilidade social e ambiental
Com a implantação do complexo Usina Cultural Saelpa, a empresa tem continuamente buscado contribuir
para a democratização do acesso aos bens culturais e para a concretização de ações sociais transformadoras.
Merecido destaque deve ser dado ao trabalho educativo realizado no Espaço Energia Saelpa (equipamento da
Usina Cultural) em prol da difusão do conhecimento histórico e científico, principalmente no que diz respeito
à energia elétrica, seu uso racional e eficiente. Para a realização desse trabalho, a empresa conta com uma
equipe de monitores oriundos da Universidade Federal da Paraíba e facilita a visita de alunos e professores da
rede pública de ensino, disponibilizando-lhes transporte gratuito. O sucesso do Espaço Energia tem sido tal,
que, em apenas um ano e meio de existência, já atraiu um total de 28 mil visitantes!
Além do Espaço Energia, os demais equipamentos da Usina também mobilizaram o interesse público em
2006: a galeria de arte, por exemplo, realizou oito mostras de artes visuais, envolvendo artistas do exterior, da
Paraíba e de outros estados; já no Parahyba Café, palco de diversos eventos relacionados a música, literatura,
fotografia e cinema, foram lançados no período vários CDs e pelo menos 20 livros.
Por sua expressiva e diferenciada atuação na cena cultural paraibana, pelo segundo ano consecutivo a empresa
recebeu do Governo do Estado o Diploma de Responsabilidade Cultural, além do Selo de Responsabilidade
Cultural, distinção especial conferida exclusivamente à Saelpa/CELB, que destinaram o mais representativo
volume de recursos à área cultural em toda a Paraíba.
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Dentre os inúmeros projetos realizados, patrocinados ou apoiados pela Saelpa  alguns dos quais, em
conjunto com a coligada CELB , merecem registro:
 FIC Augusto dos Anjos: patrocínio da Saelpa e CELB de 16 dos projetos culturais selecionados pelo
Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (parceria com o Governo do Estado), abrangendo as áreas
de: música; teatro; cinema; telecinagem para DVD e prensagem de filme; fotografia; cultura popular;
recuperação de patrimônio artístico-cultural (restauração do Museu Histórico de Campina Grande;
reestruturação da Casa de Cultura Lúcio Lins); Festival de artes de Areia (parceria com a Prefeitura
Municipal de Areia);
 música e artes visuais: terceira edição da Rede Nacional de Artes Visuais (parceria com a Funarte/MINC);
II Festival de Música Fortaleza de Santa Catarina (parceria com a Associação Música e Mudança);
 cultura popular: Muriçocas do Miramar (maior evento popular realizado em João Pessoa, que anualmente
reúne entre 400 e 500 mil pessoas); Carnaval do Litoral Sul (parceria com a Prefeitura Municipal do Conde);
São Pedro de São Mamede (parceria com a Prefeitura Municipal de S. Mamede), Festa da Luz (parceria com
a Prefeitura Municipal de Guarabira);
 esportes: apoio ao nadador olímpico Kaio Márcio;
 iniciativas de interesse público: Campanha contra poliomielite (parceria com a Prefeitura Municipal de
Patos); Campanha Saúde Solidária (parceria com a UFPB); Campanha de apoio ao Hospital Napoleão
Laureano (destinado a portadores de câncer), que mensalmente arrecada, por meio das contas de energia,
doações para a manutenção do hospital e atualmente conta com cerca de 31 mil consumidores cadastrados;
 meio ambiente: Projeto Tartarugas Urbanas (parceria com a ONG Associação Guajiru - Ciência,
Educação e Meio Ambiente), implantado numa extensão de 3,5 km nas praias do Bessa e Intermares, em João
Pessoa, e voltado para a promoção da educação ambiental, proteção e preservação das tartarugas marinhas,
ameaçadas de extinção. Como resultado deste trabalho, a ONG Guajiru já conseguiu liberar 20 mil filhotes de
tartarugas de pente em três estações de reprodução;
 conservação de energia e recursos naturais: além do trabalho de eficientização energética realizado no
Espaço Energia Saelpa anteriormente mencionado, merece registro o Projeto Irrigação Eficiente. Este
reconhecidamente bem sucedido projeto  iniciado em 2003 e realizado em parceria com o Governo do
Estado , fez jus (em 2004, 2005 e 2006) ao Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia,
conferido pelo Ministério das Minas e Energia, por intermédio da Eletrobras /Procel.
O projeto, que está inserido no Programa de Eficiência Energética da Aneel, tem objetivos abrangentes:
promover a regularização do uso da energia para irrigação no meio rural, a racionalização do uso dos recursos
hídricos, a redução das perdas de energia e a melhoria do relacionamento com clientes do meio rural;
contribuir para a disseminação e implantação de modernas tecnologias e técnicas avançadas de irrigação, de
modo particular na área rural; propiciar significativa redução dos custos da produção agrícola, geração de
empregos e fixação do homem no meio rural.
Em última análise, o Projeto Irrigação Eficiente visa sobretudo contribuir para fomentar o desenvolvimento
econômico nas áreas de sua atuação, graças à sua comprovada capacidade de incrementar a produção agrícola.
 inserção social e cidadania:
 o Projeto Comunidades, criado pela Saelpa e inserido no Programa de Eficientização Energética da
Aneel/Procel, conta com suporte técnico do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Fórum DCA), entidade integrada por mais de 80 ONGs, com atuação em todo o estado da
Paraíba.
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Inicialmente implantado em quatro comunidades  Condomínios do Valentina e Boa Esperança, em
João Pessoa; Marcos Moura e Eitel Santiago, em Santa Rita, o Projeto Comunidades foi criado a partir
da necessidade de estabelecer um canal de comunicação direto e permanente entre as Empresas e
comunidades de baixa renda, aliada à determinação de conscientizar essa população sobre seus direitos
e deveres, o conceito de cidadania assim como o uso racional e seguro da energia elétrica.
Desejosas também de melhorar a qualidade de vida nessas comunidades, a Saelpa tem buscado
parcerias junto ao poder público e à iniciativa privada, tendo em vista viabilizar ações voltadas para a
geração de emprego e renda  como, por exemplo, a de capacitação de bordadeiras das comunidades
Marcos Moura e Eitel Santiago, em João Pessoa, e a inserção dessa mão-de-obra no mercado de
trabalho, graças a parceria firmada com a Associação Paraibana da Indústria do Vestuário (AIVEST).
 parceria com a Fundação Junior Achievement  organização educacional sem fins lucrativos, com
atuação em todos os estados brasileiros  mantida pela iniciativa privada e voltada para despertar em
jovens estudantes o espírito empreendedor, estimular seu desenvolvimento pessoal e facilitar o acesso
ao mercado de trabalho.
Por meio dessa parceria, iniciada em 2005, a Saelpa tem contribuído para levar programas de educação
empreendedora a cerca de 1.500 jovens de cinco municípios  João Pessoa, Campina Grande,
Mataraca, Rio Tinto e Mamanguape , com previsão de, em 2007, ampliar para 2.500 o número de
beneficiários e incluir no programa outros municípios que por ele demonstrem interesse assim como as
localidades já atendidas pelo Projeto Comunidades.
Menção especial também deve ser feita à adesão formal da Saelpa em 2006  mediante compromisso
firmado junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)  ao pacto explicitado
na Declaração do Milênio, aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro de
2000, após análise dos mais cruciais problemas mundiais.
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Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Controlada/Coligada :

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA

A seguir, informações relativas ao desempenho econômico-financeiro e social da Saelpa:
Balanço Social
1. Indicadores econômico-financeiros (R$ mil)

2006

1.1 - Receita Operacional Líquida
1.2 - Resultado Operacional
1.3 - Folha de Pagamento
2. Indicadores Laborais (R$ mil)
2.1 - Alimentação
2.2 - Encargos Sociais
2.3 - Previdência Privada
2.4 - Saúde
2.5 - Educação
2.6 – Participação nos Lucros ou Resultados
2.7 - Outros Benefícios
Total - Indicadores Laborais (2.1 a 2.7)
3. Indicadores e Investimentos Sociais (R$ mil)
3.1 - Impostos (excluídos encargos sociais)
3.2 - Contribuição p/a Sociedade/Investimentos na Cidadania
3.3 – Investimentos em Meio Ambiente
3.4 - Programa Luz para Todos
3.5 - Programa de eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento
Total - Indicadores e Investimentos Sociais (3.1 a 3.5)
4. Indicadores do Corpo Funcional
4.1 - Nº de empregados ao final do período
4.2 - Nº de admissões durante o período
4.3 - Nº de mulheres que trabalham na empresa
4.4 - Nº de empregados portadores de deficiência

08/04/2008 16:09:10

2005

595.624
104.539
39.510

492.552
106.115
36.059

5.976
9.292
7.582
902
735
2.384
1.482
28.353

5.280
8.044
7.042
787
823
1.530
1.228
24.734

312.448
1.978
300
54.447
3.438
372.611

255.399
1.659
127
27.737
2.857
287.779

1.665
171
307
88

1.638
119
317
76
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Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Controlada/Coligada :

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA

Demonstração do Fluxo de Caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005
2006

2005

Atividades operacionais
(+) Recebimento de clientes
(+) Outros recebimentos
(-) Fornecedores
(-) Salários e encargos sociais
(-) Impostos e contribuições
(-) Outras despesas
(=) Variação de caixa das atividades operacionais

849.936
2.614
331.989
50.937
278.250
51.971
139.403

695.805
3.586
316.969
45.979
251.573
49.241
35.629

Atividades de investimentos
(-) Aquisição de imobilizado
(=) Variação de caixa das atividades de investimentos

65.591
(65.591)

60.013
(60.013)

Atividades de empréstimos e financiamentos
(+) Empréstimos e financiamentos obtidos
(-) Serviço da dívida:
(=) Variação de caixa das atividades de empréstimos e financiamentos

350.392
402.169
(51.777)

291.903
244.972
46.931

Aumento (diminuição) do saldo líquido de caixa

22.035

22.547

Saldo de caixa no início do exercício
Saldo de caixa no final do exercício

39.747
61.782

17.200
39.747
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Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Controlada/Coligada :

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA

Demonstração do valor adicionado – DVA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005
(em milhares de reais)

1-

23456-

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Receitas de vendas de energia e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Resultado não operacional
Menos Insumos:
Custo da energia comprada para revenda
Encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição
Serviços de terceiros
Material
Conta de Consumo de Combustível - CCC
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
Outros custos operacionais
VALOR ADICIONADO BRUTO
Quotas de reintegrações
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO GERADO
VALOR ADICIONADO TRANSFERIDO
Receitas financeiras
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal
Remunerações
Entidade de Previdência Privada
Participações nos lucros
Governo
INSS
ICMS
Imposto de renda, Contribuição Social, PIS e Cofins
RGR – Quota para Reserva Global de Reversão
Outros
Financiadores
Juros
Aluguéis
Acionistas
Dividendos
Lucros retidos

2006

2005

869.276
(19.832)
1.121

711.072
19.867
4.595

219.568
43.544
35.315
6.309
36.946
7.122
14.293
363.097
487.468
25.427
462.041

184.989
37.991
32.304
7.263
27.925
5.096
1.305
296.873
438.661
22.486
416.175

44.408
506.449

50.856
467.031

35.361
7.582
2.384

34.891
7.042
1.530

6.583
181.340
119.519
5.752
5.837

4.989
149.142
101.014
5.287
5.244

70.485
1.393

84.472
1.362

66.702
3.511
506.449

16.406
55.652
467.031

A Administração.
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Reapresentação Espontânea

Legislação Societária

01525-3 ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

19.01 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

Controlada/Coligada :

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

O Setor Elétrico Brasileiro está passando por extensa reestruturação regulatória, em conseqüência
da qual os negócios de distribuição de eletricidade da CELB estão e continuarão a estar sujeitos a
aumento de concorrência.
Em conseqüência da nova legislação do setor de eletricidade, há possibilidade de que outros
distribuidores ofereçam eletricidade a alguns dos clientes atuais da CELB a preços menores do que
aqueles praticados pela CELB. Ademais, a Lei de Concessões atualmente em vigor exige que as
empresas de distribuição de energia elétrica permitam que terceiros utilizem suas redes e instalações
auxiliares para transmissão de eletricidade mediante pagamento de taxa e possibilita a certos
clientes de eletricidade de grande porte firmar contratos com outros fornecedores para fornecimento
de eletricidade. Em conseqüência, os grandes consumidores de eletricidade dispõem atualmente de
várias alternativas de distribuição, tais como:
x conectar suas próprias redes diretas a uma empresa de geração;
x pagamento de taxa a uma empresa de distribuição e transmissão, negociando, ao mesmo
tempo, contrato de fornecimento com empresa de geração;
x negociação de contrato com empresa de distribuição; e
x auto-produção.
Em 31 de dezembro de 2006, a CELB possuía 1 consumidor livre, que demandou 104 GWh de
energia elétrica em 2006. No entanto, em 2006 a CELB faturou desse consumidor o uso do sistema
de distribuição o montante de R$9,1 milhões.
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Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

19.03 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES

Controlada/Coligada :

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

A energia elétrica adquirida pela CELB é toda de origem hidrelétrica. Em 2006, a CELB adquiriu
590 GWh para atender ao seu mercado consumidor, sendo 490 (83,1%) GWh em leilões de energia
elétrica, 89 (15,1%) GWh em contratos bilaterais e o restante 11 (1,8%) GWh em outras operações.
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Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

19.04 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Controlada/Coligada :

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

Não se aplica à Cia.
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Reapresentação Espontânea

Legislação Societária

01525-3 ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

19.05 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

Controlada/Coligada :

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

A seguir as transações com partes relacionadas:

Saldos:
Adiantamentos e empréstimos a (pagar) receber
Transações:
.Serviços contratados
.Aluguel
.Energia elétrica comprada
.Receita (despesa) financeira

Energipe
S/A

Saelpa

Cia. Força e
Luz
CataguazesLeopoldina

(46)

(307)

-

-

(353)

21.432

1.009

(128)

800
24
-

1.117

800
24
1.998

756
48
217
4.027

Total
PbPart
Ltda

2006

2005

As transações de adiantamentos e empréstimos são remuneradas pela taxa média de captação junto a
terceiros. No exercício de 2006, a taxa de captação foi em média de CDI + 1,61% a.a. (CDI + 4% a.a.
em 2005).
Os valores de venda de energia estão suportados por contratos de compra e venda de energia que foram
submetidos à aprovação do Poder Concedente.
Os preços praticados dos serviços contratados, referentes às áreas administrativas e apoio, levam em
conta a recuperação dos custos efetivamente incorridos, acrescidos de um resultado liquido de
impostos da ordem de 10%.
Essas operações foram realizadas em condições usualmente praticadas no mercado e estão amparadas
por contratos de longo prazo submetidos à aprovação da ANEEL.
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2006

4 - 31/12/2005

5 - 31/12/2004

154.383

128.208

109.330

Ativo Circulante

77.429

44.339

31.081

1.01.01

Disponibilidades

13.786

9.690

3.912

1.01.01.01

Caixa e Bancos

10.013

4.367

2.047

1.01.01.02

Apliocações no Mercado Aberto

1.601

2.981

1.865

1.01.01.03

Recursos Vinculados

2.172

2.342

0

1.01.02

Créditos

40.076

18.737

22.616

1.01.02.01

Clientes

36.990

16.617

19.748

1.01.02.02

Créditos Diversos

3.086

2.120

2.868

1.01.03

Estoques

201

136

190

1.01.04

Outros

23.366

15.776

4.363

1.01.04.01

Recomposição Tarifáraia Extraordinária

10.090

8.109

5.885

1.01.04.02

Provisão p/Créditos Liquidação Duvidosa

(8.751)

(2.821)

(7.338)

1.01.04.03

Impostos a Recuperar

15.155

3.551

2.230

1.01.04.04

Créditos Tributários

2.729

1.085

0

1.01.04.05

Benefício Fiscal - Ágio Incorporado

1.801

0

0

1.01.04.06

Despesas Pagas Antecipadamente

660

4.554

2.932

1.01.04.07

Outros Crétidos

1.682

1.298

654

1.02

Ativo Não Circulante

76.954

83.869

78.249

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

43.024

52.744

51.382

1.02.01.01

Créditos Diversos

1.189

1.228

72

1.02.01.02

Créditos com Pessoas Ligadas

0

21.432

12.157

1.02.01.02.01

Com Coligadas e Equiparadas

0

21.432

12.157

1.02.01.02.02

Com Controladas

0

0

0

1.02.01.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.01.03

Outros

41.835

30.084

39.153

1.02.01.03.01

Recomposição Tarifárai Extraordinária

2.458

7.022

15.774

1.02.01.03.02

Impostos a Recuperar

1.785

1.463

833

1.02.01.03.03

Créditos Tributários

6.497

9.004

11.019

1.02.01.03.04

Benefício Fiscal - Ágio Incorporado

23.992

0

0

1.02.01.03.05

Cauções e Depósitos Vinculados

4.703

4.419

5.606

1.02.01.03.06

Despesas Pagas Antecipadamente

2.400

3.647

1.510

1.02.01.03.07

Outras

0

4.529

4.411

1.02.02

Ativo Permanente

33.930

31.125

26.867

1.02.02.01

Investimentos

0

35

97

1.02.02.01.01

Participações Coligadas/Equiparadas

0

0

0

1.02.02.01.02

Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio

0

0

0

1.02.02.01.03

Participações em Controladas

0

0

0

1.02.02.01.04

Participações em Controladas - Ágio

0

0

0

1.02.02.01.05

Outros Investimentos

0

35

97
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1.02.02.02

Imobilizado

1.02.02.03

Intangível

1.02.02.04

Diferido

3 -31/12/2006

08/04/2008 16:09:35

4 -31/12/2005

5 -31/12/2004

32.932

30.009

998

1.081

25.729
0

0

0

1.041
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

3 - 31/12/2006

4 - 31/12/2005

5 - 31/12/2004

154.383

128.208

109.330

Passivo Circulante

64.267

49.627

44.231

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

15.009

25.969

17.822

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

17.911

9.052

12.975

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

2.01.05

Dividendos a Pagar

2.01.06

7.775

5.559

6.867

12.273

1.667

1.265

Provisões

0

0

0

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

0

2.01.08

Outros

11.299

7.380

5.302

2.01.08.01

Encargos de Dívidas

67

211

258

2.01.08.02

Folha de Pagamento

1.092

391

223

2.01.08.03

Parcelamento de Impostos

2.781

1.477

891

2.01.08.04

Encargos do Consumidor a Recolher

1.269

217

544

2.01.08.05

Obrigações Estimadas

1.163

1.151

1.105

2.01.08.06

Taxa de Iluminação Arrecadada

2.01.08.07

Outras

2.02
2.02.01

252

690

605

4.675

3.243

1.676

Passivo Não Circulante

17.603

46.006

37.203

Passivo Exigível a Longo Prazo

17.603

46.006

37.203

2.02.01.01

Empréstimos e Financiamentos

11.486

30.232

14.993

2.02.01.02

Debêntures

0

0

0

2.02.01.03

Provisões

0

0

0

2.02.01.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

353

0

0

2.02.01.05

Adiantamento para Futuro Aumento Capital

0

0

0

2.02.01.06

Outros

5.764

15.774

22.210

2.02.01.06.01

Fornecedores

2.02.01.06.02

Tributos e Contribuições Sociais

2.02.01.06.03

Provisões para Contingências

2.02.01.06.04

Parcelamento de Impostos

2.02.02

Resultados de Exercícios Futuros

2.04

820

2.207

4.590

1.817

3.949

5.526

397

3.947

6.917

2.730

5.671

5.177

0

0

0

Patrimônio Líquido

72.513

32.575

27.896

2.04.01

Capital Social Realizado

35.919

24.665

12.665

2.04.02

Reservas de Capital

30.426

2.100

887

2.04.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.04.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.04.03.02

Controladas/Coligadas e Equiparadas

0

0

0

2.04.04

Reservas de Lucro

2.526

5.810

2.344

2.04.04.01

Legal

854

436

209

2.04.04.02

Estatutária

0

0

0

2.04.04.03

Para Contingências

0

0

0
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.04.04.04

De Lucros a Realizar

2.04.04.05

Retenção de Lucros

2.04.04.06
2.04.04.07

3 -31/12/2006

4 -31/12/2005

5 -31/12/2004

0

0

0

1.672

5.374

2.135

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.04.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

0

0

0

2.04.06

Adiantamento para Futuro Aumento Capital

3.642

0

12.000
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2006 a 31/12/2006 4 - 01/01/2005 a 31/12/2005 5 - 01/01/2004 a 31/12/2004

148.581

117.278

107.497

3.01.01

Fornecimento de Energia Elétrica

137.536

112.657

104.965

3.01.02

Suprimento de Energia Elétrica

814

360

1.696

3.01.03

Disponibilidade do Sistema Elétrico

9.144

2.714

0

3.01.04

Outras Receitas

1.087

1.547

836

3.02

Deduções da Receita Bruta

(44.148)

(33.627)

(25.444)

3.02.01

ICMS

(28.698)

(23.731)

(16.365)

3.02.02

PIS

(2.479)

(1.684)

(1.565)

3.02.03

Cofins

(12.444)

(7.763)

(7.055)

3.02.04

ISS

(8)

(8)

(10)

3.02.05

Quota para RGR

(519)

(441)

(449)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

104.433

83.651

82.053

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(70.325)

(59.671)

(56.852)

3.04.01

Energia Comprada para Revenda

(41.572)

(37.810)

(35.362)

3.04.02

Encargos Uso Sistema Elétrico

(10.126)

(8.681)

(6.451)

3.04.03

Pessoal e Administradores

(2.877)

(2.506)

(3.834)

3.04.04

Material

(238)

(515)

(527)

3.04.05

Serviços de Terceiros

(829)

(1.087)

(1.006)

3.04.06

Conta de Consumo de Combustível-CCC

(8.521)

(3.915)

(4.656)

3.04.07

Conta de Desenvolvimento Energético-CDE

(1.782)

(923)

(720)

3.04.08

Depreciação e Amortização

(2.948)

(2.608)

(2.450)

3.04.09

Outras

(1.283)

(1.119)

(1.474)

3.04.10

Custo de Serviços Prestados a Terceiros

(149)

(507)

(372)

3.05

Resultado Bruto

34.108

23.980

25.201

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(19.865)

(16.818)

(21.747)

3.06.01

Com Vendas

(12.130)

(8.231)

(5.771)

3.06.02

Gerais e Administrativas

(4.736)

(4.455)

(8.531)

3.06.03

Financeiras

(2.850)

(4.132)

(7.445)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

10.048

14.054

2.782

3.06.03.02

Despesas Financeiras

(12.898)

(18.186)

(10.227)

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

3.07

Resultado Operacional

3.08

Resultado Não Operacional

3.08.01

Receitas

3.08.02

0

0

0

(149)

0

0

0

0

0

14.243

7.162

3.454

(807)

803

1.628

403

1.109

2.015

Despesas

(1.210)

(306)

(387)

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

13.436

7.965

5.082

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

(4.417)

(2.674)

(1.835)

3.11

IR Diferido

0

0

0
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Data-Base - 31/12/2006

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

3 -01/01/2006 a 31/12/2006 4 -01/01/2005 a 31/12/2005 5 -01/01/2004 a 31/12/2004

(654)

(356)

(251)

3.12.01

Participações

(654)

(356)

(251)

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Período

8.365

4.935

2.996

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO (Reais)

275.592

222.247

126.444

30,35284

22,20502

23,69428

PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais)

08/04/2008 16:09:45
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580

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Retenção de Lucros

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Período

Destinações

Reserva Legal

Dividendos Propostos

Dividendos Complementares

Retenção de Lucros

Outros

Incentivo Fiscal

Agio Incorporação Controladora

Saldo Final

5.02

5.03

5.04

5.04.01

5.05

5.06

5.07

5.07.01

5.07.02

5.07.03

5.07.04

5.08

5.08.01

5.08.02

5.09

08/04/2008 16:09:51

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

35.919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.254

0

24.665

3 - CAPITAL SOCIAL

30.426

25.942

2.384

28.326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.100

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.526

0

0

0

0

0

0

418

418

0

0

(3.702)

(3.702)

0

0

5.810

6 - RESERVAS DE
LUCRO

19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2006 A 31/12/2006 (Reais Mil)

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

0

0

0

0

0

0

(7.947)

(418)

(8.365)

8.365

0

0

0

0

0

0

68.871

25.942

2.384

28.326

0

0

(7.947)

0

(7.947)

8.365

0

(3.702)

(3.702)

11.254

0

32.575

7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
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Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

581

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Período

Destinações

Reserva Legal

Dividendos

Retenção de Lucros

Outros

Incentivo Fiscal

Saldo Final

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.07.01

5.07.02

5.07.03

5.08

5.08.01

5.09

08/04/2008 16:09:56

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

24.665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.000

0

12.665

3 - CAPITAL SOCIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

887

2.100

1.213

1.213

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.810

0

0

3.239

0

227

3.466

0

0

0

0

0

2.344

6 - RESERVAS DE
LUCRO

19.08.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005 (Reais Mil)

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

0

0

0

(3.239)

(1.080)

(227)

(4.546)

4.935

0

0

0

(389)

0

32.575

1.213

1.213

0

(1.080)

0

(1.080)

4.935

0

0

12.000

(389)

15.896

7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
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Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

582

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Período

Destinações

Reserva Legal

Dividendos

Retenção de Lucros

Outros

Incentivo Fiscal

Saldo Final

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.07.01

5.07.02

5.07.03

5.08

5.08.01

5.09

08/04/2008 16:10:00

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

12.665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.665

3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL

887

733

733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

0

0

0

0

0

2.344

0

0

2.135

0

150

2.285

6 - RESERVAS DE
LUCRO

19.08.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004 (Reais Mil)

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

0

0

0

(2.135)

(711)

(150)

(2.996)

2.996

0

0

0

0

0

15.896

733

733

0

(711)

0

(711)

2.996

0

0

0

0

12.878

7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO
ACUMULADOS
LÍQUIDO

Pág:

ENERGISA S/A

CONTROLADA/COLIGADA

3 - CNPJ

00.864.214/0001-06

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

146

Legislação Societária

01525-3

Data-Base - 31/12/2006

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação Espontânea

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2006
Reapresentação Espontânea

Legislação Societária

01525-3 ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

19.09 - CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO

Controlada/Coligada :

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

A CELB é a concessionária que detém a concessão da distribuição de energia elétrica nos
municípios de Campina Grande, Lagoa Seca, Queimadas, Fagundes, Massaranduba e Boa Vista, no
Estado da Paraíba, numa área de 1.789 Km2, atendendo a cerca de 146 mil consumidores.
Portfolio de Consumidores
Do total de energia elétrica vendida pela empresa aos seus consumidores finais (509 GWh em
2006), a classe industrial e residencial representam os maiores consumidores, com 43,9% e 27,6%,
respectivamente.
Por outro lado, os consumidores residenciais e comerciais, que garantem a maior margem bruta,
representaram 58,5% das receitas de energia ao mercado próprio da CELB em 2006.
A evolução do número de consumidores atendidos pela CELB, nos últimos três anos, apresenta-se
conforme abaixo:
Evolução do Número de Consumidores
Classe de Consumo

2004

x
x
x
x
x
Total

112.521
353
9.694
11.802
963
135.333

Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Outros

08/04/2008 16:10:05

2005

2006

115.920
342
9.712
12.273
996
139.243

121.799
358
10.101
12.247
1.095
145.600
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Reapresentação Espontânea

Legislação Societária

01525-3 ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

19.09 - CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO

Controlada/Coligada :

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

A tabela a seguir apresenta as vendas de energia ao mercado próprio da CELB nos últimos três
anos:
Vendas de Energia – Mercado Próprio
(em GWh)
Descrição
Vendas
x Residencial
x Industrial
x Comercial
x Rural
x Outros
x Total

2004
121
297
70
13
37
544

2005

2006

129
214
72
15
47
477

141
224
80
17
47
509

Regulamentação do setor de energia elétrica e reajustes das tarifas
A exploração do serviço de distribuição de energia elétrica de que é titular a CELB é regulamentada
pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, com base no “Contrato de Concessão de
Distribuição Nº 08/2000 – ANEEL”.
Essa concessão para distribuição de energia elétrica tem prazo de vigência de 30 (trinta) anos,
contado a partir da data da assinatura do referido contrato, ou seja, 4 de fevereiro de 2000, podendo
ser prorrogado por igual período, mediante requerimento desta concessionária até o 18º (décimo
oitavo) mês anterior ao término do prazo de concessão.
Com base no referido contrato, as tarifas de energia elétrica da CELB são reajustadas com
periodicidade anual, mediante a aplicação de uma fórmula paramétrica que reflete a evolução dos
custos, sendo os da energia comprada e de impostos inerentes ao setor elétrico repassados
automaticamente para os consumidores e os itens componentes da receita reajustados pela variação
do IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas.
A ANEEL, a cada 5 (cinco) anos, procede às revisões dos valores das tarifas de comercialização de
energia, alterando-os para mais ou para menos, considerando as alterações na estrutura de custos e
de mercado desta concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto
nacional e internacional, os estímulos à eficiência e à modicidade das tarifas.

08/04/2008 16:10:05
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Reapresentação Espontânea

01525-3 ENERGISA S/A

Legislação Societária

00.864.214/0001-06

19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Controlada/Coligada :

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

Senhores Acionistas:

A Administração da Companhia Energética da Borborema - CELB tem a satisfação de apresentar os
resultados de 2006, acompanhados das demonstrações contábeis correspondentes.

1 - Considerações gerais
No exercício de 2006, o desempenho geral da CELB revelou-se particularmente positivo, graças aos esforços
continuados de gestores e colaboradores para aprimorar processos de gestão empresarial, qualificar o quadro
funcional e, conseqüentemente, melhorar os indicadores operacionais da empresa e a qualidade dos serviços
prestados à população da área de concessão.
Não por acaso, portanto, a CELB voltou a conquistar o cobiçado Prêmio Abradee/2006 (categoria, Melhor
Evolução do Desempenho), conferido pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica; o
Prêmio Paraibano de Qualidade/2006 (categoria, Bronze), concedido pelo Programa Paraibano de Qualidade,
para incentivar organizações paraibanas com desempenho diferenciado em gestão da qualidade e
produtividade.
Atuante também na área de cultura, responsabilidade social e ambiental, a empresa pôde chegar ao término do
exercício com a certeza de ter cumprido seu papel de empresa responsável e cidadã, cuja performance
transcende sua atividade fim e granjeia reconhecimento. Prova disso foi a outorga  por parte do Governo do
Estado e pela segunda vez consecutiva  do Diploma de Responsabilidade Cultural e do Selo de
Responsabilidade Cultural, pela contribuição da empresa ao desenvolvimento da cultura na Paraíba.

2 - Evolução do mercado de energia elétrica
Em 2006, a demanda de energia elétrica na área de concessão da CELB, que inclui o mercado próprio (cativo)
mais os consumidores livres, apresentou um crescimento de 7,5% em relação a 2005, atingindo 614 GWh.
Essa demanda representa a maior taxa de crescimento em 2006 entre todas as empresas do Sistema
Interligado Nacional. O total de consumidores faturados alcançou 145.600, número 4,6% superior ao
verificado no exercício anterior.
Destaque para o expressivo crescimento do consumo da classe residencial, que atingiu uma taxa de 9,1% 
resultado do incremento de 3,9% no consumo médio por consumidor  e de 5,1% no total de consumidores
faturados neste segmento. O mercado comercial também registrou elevado crescimento de 10,8%, e o
industrial, considerando a demanda dos consumidores livres, apresentou evolução de 6,2%.

08/04/2008 16:10:10
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Legislação Societária

01525-3 ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Controlada/Coligada :

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

Número de Consumidores

Evolução da Demanda de Energia
Elétrica - GWh
146

614

Crescimento Anual = 6,2%
571

Crescimento Anual = 3,5%

544

139

524
135

482
131
127

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

3 - Investimentos
O programa de investimentos da CELB em 2006 totalizou R$7,8 milhões, sendo R$6,9 milhões provenientes
de recursos próprios. Do montante investido, R$2,3 milhões foi destinado ao Programa Luz para Todos.
O Programa Luz para Todos  importante instrumento criado pelo Governo Federal para levar energia
elétrica a domicílios localizados no meio rural  concretizou a ligação de 1.419 novos domicílios na área rural
de concessão da CELB até dezembro de 2006. O referido programa deverá se estender até maio de 2007, com
a perspectiva de ligação de mais 200 domicílios.

3.1 - Distribuição
Dentre as obras e melhorias realizadas pela CELB em 2006 nas redes de distribuição merecem registro:
 instalação de 180 novos transformadores de distribuição e 2.063 postes, parte dos quais para implantação do
Programa Luz para Todos, realizado em parceria com os Governos Federal e Estadual; e
 construção de cerca de 122 km de redes urbanas e rurais, em parte para implantação do referido Programa
Luz para Todos.
Ao final do exercício, a CELB contava com: 431 km de linhas de distribuição urbana; 1.581 km de linhas de
distribuição rural; 1.122 km de rede de distribuição urbana; e 1.553 km de rede de distribuição rural.
Vale também mencionar os benefícios advindos da nova configuração do Centro de Operação da Distribuição
e da implantação do Projeto de Sinergia e que conferiram mais agilidade e eficiência à operação da
distribuição da CELB.
O Projeto de Sinergia, por outro lado, congrega as equipes de atendimento técnico e comercial, visando
incrementar a eficiência da gestão operacional e minimizar o Tempo Médio de Atendimento (TMA), reduzido
08/04/2008 16:10:10
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19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Controlada/Coligada :

CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

de 321 minutos em 2005 para 197 minutos em 2006. Esse desempenho influenciou positivamente o resultado
da Pesquisa ABRADEE de Satisfação do Cliente Residencial (ISQP)  82,3 em 2005 e 86,2 em 2006  assim
como o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC), elevado de 58,82 em 2005 para 62,75 em 2006.
Graças, portanto, à continuada otimização da gestão operacional da CELB, os indicadores de continuidade do
fornecimento de energia apresentaram sensível melhoria: o DEC registrou redução de 21,58 em 2005 para
14,42 em 2006, e o FEC, de 15,01 em 2005 para 10,37 em 2006.

Índices DEC e FEC
21,58

- 33,2%
- 30,9%

15,01

14,42

10,37

DEC

FEC
2005

2006

3.2 - Transportes
No ano de 2006, o setor de Transportes da CELB recebeu investimentos da ordem de R$770 mil, que visou a
renovação de 35% da frota  com a aquisição de 26 novos veículos  e a conversão, para utilização de gás
natural veicular, de 28 unidades, cujo dispêndio com a compra de combustível foi reduzido em 55%.

4. Desempenho comercial
4.1 - Pendente e inadimplência
Resultado significativamente positivo também foi registrado na área de recebimentos da empresa:
comparados aos resultados de 2005, o pendente (total de créditos junto a clientes) apresentou redução de
11,3%, e a inadimplência (valores não pagos pelos clientes nos últimos 12 meses), de 12,2%, com destaque
para a redução da inadimplência nas classes industrial (30%), poder público (56%) e iluminação pública
(89%).
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4.2 - Perdas comerciais
Assim como ocorreu em 2005, a CELB apresentou desempenho excepcional no combate às perdas em 2006,
tendo registrado recuperação de energia equivalente a 1.201 MWh, além de 11.789 MWh de energia
agregada.
A empresa deu continuidade à utilização do Revenue Intelligence (RI)  programa computacional que se tem
se mostrado eficiente na detecção de fraudes, priorização de inspeções com probabilidade de melhor retorno e
redução de custos  e implantou o Projeto Faro Fino, mediante o qual tem arregimentado a participação de
funcionários no combate às perdas, premiando os melhores resultados.
Findo o exercício, o índice de perdas totais registrado na CELB situou-se em 8,57% (8,97% em 2005), e o de
perdas comerciais, em 4,36%, sendo estes os melhores resultados registrados nos últimos cinco anos.

5. Recursos Humanos
Empenhada em melhorar sua produtividade, a qualidade do atendimento e, conseqüentemente, incrementar a
satisfação de seus clientes, a CELB continuou a dedicar atenção especial a seu quadro funcional no exercício
de 2006, ao final do qual a empresa registrou um acumulado de 14.544 homens-hora treinados, equivalentes a
64,07 horas de treinamento por cada empregado. Especial atenção também foi dada às ações do Projeto
Segurança Máxima, que visa reduzir riscos de acidentes do trabalho.
Assim como no ano anterior, os funcionários da CELB também foram contemplados em 2006 com os valores
correspondentes à sua Participação nos Lucros ou Resultados do exercício de 2005, decorrentes de gestão
participativa, envolvendo a empresa e seus empregados, e compatíveis com metas e resultados estratégicos
alcançados.
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6 - Resultados econômico-financeiros
6.1 – Receita operacional bruta
A receita operacional bruta da CELB atingiu R$148,6 milhões em 2006, 26,7% acima da registrada em 2005.
Dentre os fatores que contribuíram para o desempenho positivo da receita operacional em 2006, destacam-se:
x

aumento de 7,5% na demanda de energia (mercado cativo e consumidores livres) em 2006. Esse
aumento da demanda e o reajuste médio de 8,3% nas tarifas da CELB, foram responsáveis pelo
incremento de R$31,3 milhões nas receitas operacionais do exercício;

x

aumento de 226,9% (R$6,4 milhões) na receita de TUSD em 2006.
Participação na Receita por classe

Receita Bruta
- R$ milhões -

de consumo em 2006

149

Crescimento Anual = 18,3%

Residencial
38%

117
107

Poderes
89

Públicos
10%

76

Rural
2%
Comercial
21%
2002

2003

2004

2005

Industrial
29%

2006

6.2 – Despesas operacionais, resultado dos serviços e geração de caixa
As despesas operacionais evoluíram 20,5% no exercício, atingindo R$87,2 milhões. Com isso, o resultado dos
serviços de energia elétrica apresentou expressivo crescimento de 52,7%, passando de R$11,3 milhões, em
2005, para R$17,2 milhões, em 2006. Por sua vez, a geração de caixa, medida pelo EBITDA ajustado, foi de
R$28,8 milhões, contra R$20,5 milhões em 2005. Ressalte-se também a variação de caixa das atividades
operacionais que cresceu 576%, passando de R$3,3 milhões, em 2005, para R$22,3 milhões, em 2006.
Fruto da geração de caixa acima mencionada, o endividamento bancário líquido (empréstimos e
financiamentos menos as disponibilidades) mostra substancial redução de 72,6%, ou seja, de R$46,5 milhões,
em 2005, para R$12,7 milhões, em 2006. Conseqüentemente, a relação entre o endividamento bancário
líquido e o EBITDA ajustado reduziu de 2,3 vezes, em 2005, para 0,4 vezes, em 2006.
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Evoluç ão do Resultado

Conc iliaç ão EBITDA e

dos Serviç os - R$ milhões

EBITDA Ajustado - R$ milhões

17,2
2,0

0,1

A créscimo s
M o rató rio s

P ro visõ es
Déficit A tuarial

20,7

6,0

28,8

RTE

EB TIDA
A justado

10,9 11,3
7,6
5,3

EB TIDA

2002 2003 2004 2005 2006

EBITDA Ajustado = Resultados dos Serviços + Depreciação + Receitas de Acréscimos Moratórios + Provisões de Déficit
Atuarial + Receita de RTE (Reajuste Tarifário Extraordinário)

6.3 – Lucro líquido e remuneração aos acionistas
Diante dos resultados operacionais, a CELB registrou no exercício findo, um lucro líquido de R$8,4 milhões
(R$55,49 por ação), o que representa um aumento de 69,5% em relação ao de 2005.
Conforme deliberação do seu Conselho de Administração em 09/02/2007, a CELB distribuiu antecipadamente
em 16/02/2007, ad-referendum da Assembléia Geral, dividendos no montante de R$11,6 milhões, à razão de
R$52,206546012 por ação ordinária e R$13,03359005 por ação preferencial. Esses dividendos serão
imputados aos dividendos do exercício e foram pagos com reservas de lucros.

6.4 – Plano de desverticalização
Em atendimento à Lei nº 10.848/2004, que determinou a segregação das atividades de participações
societárias, geração e distribuição de energia elétrica, a CELB, em Assembléia Geral Extraordinária de
Acionistas realizada em 28 de fevereiro de 2006, aprovou a incorporação da controladora Pbpart Ltda. A
referida incorporação resultou em um aumento de capital da CELB no montante de R$11,3 milhões,
provenientes dos ativos e passivos incorporados, e na criação de uma reserva de ágio de R$25,9 milhões, que
se constitui um benefício fiscal. Esse benefício fiscal representa uma redução na carga de impostos sobre a
renda e será utilizado anualmente em uma curva de amortização até 2030.

7. Cultura, responsabilidade social e ambiental
No exercício de 2006, a CELB deu continuidade ao trabalho de conscientização de alunos, professores e do
público em geral sobre o uso racional e eficiente da energia elétrica e os benefícios advindos dessa prática
responsável  trabalho este realizado na Super Estação de Energia CELB, disponibilizada ao público em
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2004. Referência em toda a região, o espaço já foi visitado por cerca de 25 mil pessoas em seus pouco mais de
dois anos e meio de funcionamento, uma média de quase 9.500 visitantes/ano.
Em 2006 a CELB voltou a dar sua contribuição ao Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) Augusto dos Anjos,
do Governo do Estado, patrocinando 16 dos projetos selecionados pelo FIC e distribuídos em várias áreas,
dentre as quais: música, teatro e cinema de artistas paraibanos.
Por sua efetiva participação no desenvolvimento cultural da Paraíba em 2006, a CELB, pela segunda vez
consecutiva, recebeu do Governo do Estado o Diploma de Responsabilidade Cultural e o Selo de
Responsabilidade Cultural, distinção especial novamente conferida exclusivamente à CELB e Saelpa, por
terem realizado o mais significativo investimento na área cultural em todo o Estado.
Contaram também com suporte da CELB para sua realização: eventos esportivos (Corrida Teles
Albuquerque); educacionais (II UEPB Mostra Administração); e iniciativas de interesse público (Campanha
de Apoio ao Hospital Napoleão Laureano, instituição voltada para o atendimento a portadores de câncer).
Cabe, sobretudo, lembrar o apoio e/ou patrocínio da empresa a iniciativas de especial relevância, realizadas
com o concurso da Saelpa e abaixo mencionadas:
 meio ambiente: Projeto Tartarugas Urbanas, realizado em parceria com a ONG Associação Guajiru –
Ciência, Educação e Meio Ambiente e voltado para a promoção da educação ambiental, proteção e
preservação das tartarugas marinhas, ameaçadas de extinção. Por meio deste projeto  implantado numa
extensão de 3,5 km nas praias do Bessa e Intermares, em João Pessoa , a CELB e a Saelpa realizam trabalho
de mitigação dos efeitos danosos da iluminação pública nos locais de desova das tartarugas. Vale ressaltar
que, com seu trabalho, a ONG Guajiru já conseguiu liberar 20 mil filhotes de tartarugas de pente em três
estações de reprodução;
 conservação de energia e recursos naturais: além do trabalho de eficientização energética realizado na
Super Estação de Energia CELB anteriormente mencionado, merece registro o Projeto Irrigação Eficiente.
Realizado em conjunto com a Saelpa, este bem sucedido projeto  implantado em 2003, em parceria com o
Governo do Estado  está inserido no Programa de Eficiência Energética da Aneel e tem objetivos bastante
abrangentes: promover a regularização do uso da energia para irrigação no meio rural, a racionalização do uso
dos recursos hídricos, a redução das perdas de energia e a melhoria do relacionamento com clientes do meio
rural; contribuir para a disseminação e implantação de moderna tecnologia e técnicas avançadas de irrigação,
de modo particular na área rural; propiciar significativa redução dos custos da produção agrícola, geração de
empregos e fixação do homem no meio rural.
O Projeto Irrigação Eficiente visa, sobretudo, contribuir para fomentar o desenvolvimento econômico nas
áreas de sua atuação, graças à sua comprovada capacidade de incrementar a produção agrícola.
 inserção social e cidadania:
 o Projeto Comunidades, criado pelas Empresas e inserido no Programa de Eficientização Energética
da Aneel/Procel, conta com suporte técnico do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Fórum DCA), entidade integrada por mais de 80 ONGs, com atuação em todo o Estado da
Paraíba.
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Com este projeto, inicialmente implantado na comunidade Pedregal, em Campina Grande, pretende-se
não só estabelecer um canal de comunicação direto e permanente entre as Empresas e comunidades de
baixa renda, mas também conscientizar esta população sobre seus direitos e deveres, o conceito de
cidadania assim como o uso racional e seguro da energia elétrica.
 parceria com a Fundação Junior Achievement  organização educacional sem fins lucrativos com
atuação em todos os estados brasileiros , mantida pela iniciativa privada e voltada para despertar em
jovens estudantes o espírito empreendedor, estimular seu desenvolvimento pessoal e facilitar sua
inserção no mercado de trabalho.
Por meio dessa parceria, iniciada em 2005, CELB e Saelpa têm contribuído para levar programas de
educação empreendedora a cerca de 1.500 jovens de cinco municípios  João Pessoa, Campina Grande,
Mataraca, Rio Tinto e Mamanguape , com previsão de, em 2007, ampliar para 2.500 o número de
beneficiários e incluir no programa outros municípios que por ele demonstrem interesse assim como as
localidades já atendidas pelo Projeto Comunidades.
A seguir, informações relativas ao desempenho econômico-financeiro e social da CELB:

Balanço Social
1. Indicadores econômico-financeiros (R$ mil)

2006

1.1 - Receita Operacional Líquida
1.2 - Lucro Operacional
1.3 – Folha de Pagamento
2. Indicadores Laborais (R$ mil)
2.1 - Alimentação
2.2 - Encargos Sociais
2.3 - Previdência Privada
2.4 - Saúde
2.5 - Educação
2.6 - Participação nos Resultados
2.7 - Outros Benefícios
Total - Indicadores Laborais (2.1 a 2.7)
3. Indicadores e Investimentos Sociais (R$ mil)
3.1 - Impostos (excluídos encargos sociais)
3.2 - Contribuição p/a Sociedade/Investimentos na Cidadania
3.3 - Programa Luz para Todos
3.4 – Investimentos em Meio ambiente
3.5 - Programa de eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento
Total - Indicadores e Investimentos Sociais (3.1 a 3.4)
4. Indicadores do Corpo Funcional
4.1 - Nº de empregados ao final do período
4.2 - Nº de admissões durante o período
4.3 - Nº de mulheres que trabalham na empresa
4.4 - Nº de empregados portadores de deficiência
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2005

104.433
14.243
7.730

83.651
7.162
7.072

834
1.833
89
257
73
654
354
4.094

715
1.579
133
230
60
356
265
3.338

48.943
321
2.261
2
476
52.003

36.688
243
2.465
463
39.859

237
43
28
5

220
15
30
6
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Demonstração do valor adicionado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005
(em milhares de reais)

1-

2006

2005

148.581
(6.922)

117.278
(3.248)

(807)

803

41.572
10.126

37.810
8.681

Serviços de terceiros
Materiais

4.761
1.023

4.627
1.097

Conta de Consumo de Combustível – CCC
Conta de desenvolvimento energético – CDE

8.521
1.782

3.915
923

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Receitas de vendas de energia e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Resultado não operacional
Menos Insumos:
Custo da energia comprada
Transporte de potência elétrica

Outros custos operacionais
2-

VALOR ADICIONADO BRUTO

3-

Quotas de reintegrações
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO

4-

VALOR ADICIONADO TRANSFERIDO

5-

Receitas financeiras
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR

6-

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal
Remunerações
Entidade de previdência privada
Participação nos lucros
Governo
INSS
ICMS
Imposto de renda, contribuição social, PIS e Cofins
RGR – Quota para reserva global de reversão
Outros
Financiadores
Juros
Aluguéis
Acionistas
Dividendos / Juros sobre o capital próprio
Lucros retidos
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263

1.069

68.048

58.122

72.804

56.711

3.611

3.305

69.193

53.406

9.867

13.697

79.060

67.103

7.248

6.584

88
654

133
356

1.323

830

28.698
19.340

23.731
12.121

519
905

441
836

11.819
101

17.001
135

7.947

1.080

418

3.855

79.060

67.103
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Demonstração do fluxo de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005
(em milhares de reais)

2006
Atividades operacionais
( + ) Recebimento de clientes
( + ) Outros recebimentos
( - ) Fornecedores
( - ) Salários e encargos sociais
( - ) Impostos e contribuições
( - ) Outras despesas
( = ) Variação de caixa das atividades operacionais
Atividades de investimentos
( - ) Aquisição de imobilizado
( - ) Subvenção da União
( = ) Variação de caixa das atividades de investimentos
Atividades de empréstimos e financiamentos
( + ) Empréstimos e financiamentos obtidos
( + ) Outros
( - ) Serviço da dívida:
( = ) Variação de caixa das atividades de empréstimos e financiamentos
Aumento (diminuição) do saldo líquido de caixa
Saldo de caixa no início do exercício
Saldo de caixa no Final do exercício

2005

137.790
10.654
60.395
9.103
49.691
6.956
22.299

116.470
5.102
60.535
7.994
43.051
6.697
3.295

7.641
839
(6.802)

8.970
1.145
(7.825)

37.126
36
48.563
(11.401)

40.886
1.133
31.711
10.308

4.096

5.778

9.690
13.786

3.912
9.690

A Administração.
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O Relatório a seguir visa apresentar aos acionistas e investidores um resumo das principais práticas
de governança corporativa da Energisa S/A (doravante “Energisa ” ou “Companhia”).
Os principais fundamentos de governança corporativa da Energisa constam de seu Estatuto Social,
que está à disposição de acionistas e investidores tanto na sede social quanto no website da
Companhia (www.energisa.com.br), seção “Atos Societários” na área “Relações com Investidores”.
1 – Capital Social da Energisa
Em 7 de dezembro de 2007, o capital social da Energisa, subscrito e integralizado, passou a ser de
R$394.534.837,74, dividido em 112.422.490 ações ordinárias e 98.623.016 ações preferenciais,
todas sem valor nominal.
Independentemente de modificação estatutária, a Companhia está autorizada a aumentar o capital
social, por subscrição, até o limite de 600.000.000 de ações, sendo em até 325.260.000 ações
ordinárias e em até 274.740.000 ações preferenciais.
Dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembléia geral, a
companhia poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a
pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou à sociedade sob seu controle.
2 – Controle Acionário e Participações superiores a 5% no capital social da Energisa
O controle acionário da Energisa é exercido pela Gipar S/A, uma empresa controlada pela Família
Botelho.
A seguir, os acionistas que detêm mais de 5% do seu capital social total da Energisa :

Acionistas
Gipar S/A
Sobrapar Soc. Bras. Org. e Part. Ltda
Itacatu
Outros
Total

Quantidade
Ordinárias
%
63. 775.190
56,7
38.043.720
33,8
5.705.040
5,1
4.898.540
4,4
112.422.490
100,0

Quantidade
Preferenciais
%
2. 021.100
2,0
78.644.465 79,7
312.565
0,3
17.644.886 18,0
98.623.016 100,0

Quantidade
Total
65.796.290
116.688.185
6.017.605
22.543.426
211.045.506

%
31,2
55,3
2,9
10,6
100,0

3 – Participações Acionárias dos Membros do Conselho de Administração
O Estatuto Social da Energisa prevê que o Conselho de Administração será composto de 5 (cinco)
membros titulares e igual número de suplentes, todos acionistas eleitos e destituíveis pela
assembléia geral, com mandato por 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Findos, normalmente, os
mandatos, permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos conselheiros eleitos.
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O número total de ações da Energisa detido diretamente pelos seus atuais Conselheiros monta a
70 ações ordinárias. Em 2006, os Conselheiros da Energisa não realizaram operações com ações da
Energisa.
A seguir, a posição acionária de cada Conselheiro, efetivo (E) e suplente (S), em 28 de maio de
2007:
Ações
Ordinárias

Nomes
Ivan Müller Botelho (E)

10

Ricardo Perez Botelho (E)

10

Antônio José de Almeida Carneiro (E)

10

Marcílio Marques Moreira

10

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho (E)

10

André La Saigne de Botton (S)

10

Francisco Ferreira Quinteiro (S)

10

Total

70

4 - Acordo de Acionistas
Não há.
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5 – Composição do Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração da Energisa foram eleitos na Assembléia Geral
Ordinária (AGO) de 28 de abril de 2006 e na AGO de 28/05/2007, sendo os seguintes:

Nome

Término do
Mandato

Cargo

Representante

Presidente

Majoritários

AGO 28.04.2006 AGO 2009

Vice-Presidente

Majoritários

AGO 28.04.2006 AGO 2009

Antônio José de Almeida Carneiro (E)

Conselheiro

Minoritários

AGO 28.04.2006 AGO 2009

Marcílio Marques Moreira (E)

Conselheiro

Majoritários

AGO 28.04.2006 AGO 2009

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho (E)

Conselheiro

Majoritários

AGO 28.04.2006 AGO 2009

André La Saigne de Botton (S)

Suplente

Majoritários

AGO 28.05.2007 AGO 2009

Francisco Ferreira Quinteiro (S)

Suplente

Minoritários

AGO 28.04.2006 AGO 2009

Ivan Müller Botelho (E)
Ricardo Perez Botelho (E)

Eleição

5.1 – Regras e Funcionando do Conselho de Administração da Energisa
As regras de organização e funcionamento do Conselho de Administração da Energisa encontramse inclusas no Estatuto Social da Companhia e no Regimento de seu Conselho de Administração.
Ambos os documentos encontram-se a disposição de todos os acionistas e investidores na sede
social da Companhia.
O Conselho de Administração é o órgão de supervisão e controle da atividade da Companhia e
exerce responsabilidades concretas em relação à estratégia e à direção do negócio, encomendando a
gestão ordinária dos negócios desta aos órgãos executivos.
Tanto no Estatuto Social quanto no Regimento do Conselho, está previsto que o Conselho de
Administração se reúna, ordinariamente, uma vez por mês, e, por iniciativa do Presidente, todas as
vezes que este o entenda conveniente para o bom funcionamento da Companhia. O Conselho de
Administração estabelece anualmente um calendário de sessões ordinárias.
De acordo com o estabelecido no Regimento do Conselho, e salvo nos casos em que é
especificamente estabelecido outro quorum de votação, as deliberações são tomadas por maioria dos
Conselheiros que assistirem, presentes ou representados, à sessão.
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Visando garantir uma preparação adequada das sessões e tendo como objetivo fornecer toda a
informação necessária ao Conselho, as sessões têm uma Ordem do Dia preestabelecida, que é
comunicada com uma antecipação de, pelo menos, cinco dias em relação à data prevista para a
realização da sessão. Com o mesmo objetivo, é remetida aos Conselheiros, com antecipação
suficiente, a documentação ligada à Ordem do Dia das reuniões, a qual é completada com
documentação e apresentações escritas que lhes são entregues no mesmo ato da realização da
sessão.
Para fornecer toda a informação e esclarecimentos necessários relativos a alguns dos assuntos
tratados, os principais diretores da Energisa assistiram a praticamente todas as reuniões do Conselho
realizadas em 2005, para exporem os assuntos de sua competência.

6 - Diretoria
De acordo com os estatutos da Energisa, A diretoria será composta de 5 (cinco) membros,
residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo conselho de administração, com
mandato por 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. Findos normalmente os mandatos, permanecerão
em seus cargos até a investidura dos novos diretores eleitos.
A composição atual da Diretoria é a seguinte:
Diretoria Executiva

Cargo

Eleição

Término do Mandato

Diretor-Presidente

RCA 02.05.2007

AGO 2010

Diretor Técnico

RCA 02.05.2007

AGO 2010

Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores

RCA 02.05.2007

AGO 2010

José Marcelo Gonçalves Reis

Diretor Administrativo

RCA 02.05.2007

AGO 2010

Danilo de Souza Dias

Diretor de Regulação e
Estratégia

RCA 02.05.2007

AGO 2010

Ricardo Perez Botelho
José Antônio da Silva Marques
Maurício Perez Botelho
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7 - Conselho Fiscal
A Emissora poderá ter um conselho fiscal composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e
suplentes em igual número, o qual só entrará em funcionamento nos exercícios sociais em que for
instalado pela assembléia geral que eleger os respectivos titulares, fixando-lhes a remuneração.
Atualmente, o Conselho Fiscal não está instalado.
8 – Remuneração da Administração da Energisa
A remuneração dos administradores da Energisa (Conselho de Administração e Diretoria Executiva)
é fixada pela Assembléia Geral de Acionistas, sendo o próprio Conselho de Administração que a
distribui posteriormente entre os diversos Conselheiros e Diretores. A Assembléia Geral de
Acionistas, realizada em 28 de abril de 2006, fixou em R$3.500 mil a importância máxima anual da
remuneração dos administradores.
A Companhia não concede nem concedeu, durante o ano de 2005, antecipação, empréstimo ou
crédito algum a favor dos Conselheiros, nem a favor de seus principais executivos.
9 – Operações com sociedades controladas ou partes relacionadas
A Energisa é a holding que controla de forma direta e indireta, as seguintes sociedades: Empresa
Energética de Sergipe S/A (Energipe), Companhia Energética da Borborema (CELB) e a Sociedade
Anônima de Eletrificação da Paraíba (Saelpa).
A seguir, transações com partes relacionadas (valores em R$ mil):
Controladora:
2006
Companhias:
.Saelpa
.Energipe
.Cia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina
. Pbpart SE2 Ltda
. Termosergipe S/A
.CENF
. Multipar S/A

Ativo
1.519
407.020
408.539
3.642
21.886
12.870
38.398
446.937

. CELB
. Energipe
. CENFPAR
Total

08/04/2008 16:10:15

2005
Passivo
49.032
43.937
3.227
96.196
96.196

Passivo
547
6.317
551
7.415
7.415
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Transações efetuadas:

CFLCL

Saelpa

Usina
Termelétrica
Termosergipe de Juiz de Fora CENF

Energipe

Total
2006

Total
2005

Serviços contratados

120

-

-

-

-

-

120

960

Receitas (Despesas)
financeira

(328)

(526)

(620)

(59)

1.555

16

38

1.191

Ativo Consolidado
CENF
SAELPA
Energisa
PBPART LTDA
ENERGIPE
PBPART SE2 LTDA

Multipar

10
1.519
1.529

CFLCL

407.020
407.020

2006

413
18.131
18.544

2005

423
408.539
18.131
427.093

27.730
38.841
10.465
148.197
225.233

Passivo Consolidado
ENERGISA
CENF
Ivan Muller Botelho
CFLCL
Energia do Brasil Participações Ltda, (nova denominação de
Alliant Energy Holdings do Brasil Ltda)

2006

2005

3.227

3.227

9.991
146
548

3.227

3.227

132.688
143.373

Transações com partes relacionadas consolidado:

Cia. Força e
Luz
CataguazesLeopoldina

Serviços contratados
Despesa de Aluguel
Receita financeira

Usina
Cia. de
Termelétrica de Eletricidade de
Juiz de Fora S/A Nova Friburgo

2.932
24
36.024

1.555

1.808

Total
2006
2.932
24
39.387

Total
2005
2.345
48
41.926

Os mútuos originários de transações comerciais e financeiras normais ao curso das operações
são remunerados pela taxa média de captação junto a terceiros, que no exercício foi em média
de CDI + 1,61% aa.
Os preços praticados dos serviços contratados, referentes às áreas administrativas e apoio,
08/04/2008 16:10:15
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levam em conta a recuperação dos custos efetivamente incorridos, acrescidos de um resultado
líquido de impostos da ordem de 10%.
Os recursos destinados ao futuro aumento de capital não são remunerados.

10 – Assembléia Geral de Acionistas
A Assembléia Geral de Acionistas é o órgão supremo de deliberação, através do qual se manifesta a
vontade social, e, nesse sentido, os acionistas, legal e validamente constituídos em Assembléia
Geral, decidem por maioria os assuntos próprios da competência da Assembléia, atribuídos a esta
pela Lei ou pelo Estatuto Social.
A Assembléia Geral de Acionistas da Companhia é convocada pelo Conselho de Administração
desta, o qual aprova não só a convocação da reunião da Assembléia, mas também os assuntos que
têm de ser submetidos à deliberação e, se for o caso, à decisão da Assembléia (Ordem do Dia), bem
como as Propostas de Deliberações que se submetem à aprovação desta, junto com os relatórios que
em cada caso sejam pertinentes sobre determinadas Propostas.
A convocação da reunião da Assembléia Geral, assim como sua Ordem do Dia, são levados ao
conhecimento dos acionistas e do público em geral, através de anúncios publicados nos jornais
“Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no jornal “Monitor Mercantil”, com uma
antecedência mínima de 15 dias.
11 – Atendimento a Acionistas
A Energisa disponibiliza para os seus acionistas um setor de atendimento em Cataguases, Minas
Gerais, e na sua sede no Rio de Janeiro. Esse setor fornece e divulga informações de natureza
econômica e financeira para os acionistas, investidores e analistas e atende especificamente as
consultas, quer seja por telefone, e-mail ou pessoalmente.
A base da comunicação com acionistas, investidores e analistas são as informações trimestrais de
resultados da Companhia, em relação às quais a área de Relações com Investidores realiza um
esforço especial de comunicação, no qual combina a elaboração das Informações Trimestrais - ITRs
Em 2005, foi realizado um importante trabalho de revisão da website da Energisa no que se refere à
informação para acionistas e investidores, reestruturando a informação existente até a presente data
e introduzindo novos conteúdos.

12 - Relações da Administração com os Auditores Independentes
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A administração da Energisa estabelece uma relação de natureza estável e profissional com os
Auditores Independentes da Companhia (Deloitte Touch Tohmatsu), com estrito respeito de sua
independência.
A Energisa e suas controladas passaram a utilizar os serviços de Auditoria Independente da
Deloitte Touche Tohmatsu, a partir de 2002, não tendo contratado em 2005 e 2004 nenhum outro
serviço senão de auditoria das suas demonstrações financeiras.

14 – Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
A política de divulgação de atos ou fatos relevantes da Energisa são orientadas pelo manual de
“Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante” e têm por objetivo garantir a qualidade e a
transparência da informação divulgada ao mercado, bem como proteger os interesses dos acionistas.
Acionistas controladores, conselheiros, executivos e empregados que tenham acesso a informações
relevantes assinam um termo denominado “Acordo de Confidencialidade e Não Divulgação”, cuja
finalidade é assegurar elevados padrões de conduta e de transparência.
A seguir, texto na íntegra desse manual:
POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE
A divulgação de fato relevante é um dever legal imposto ao administrador de companhia aberta,
conforme dispõem o art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o art. 16 da Instrução
CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários.
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante disciplina, no âmbito da Energisa S/A e de suas
coligadas e afiliadas, a divulgação de informações que, por sua natureza, possam gerar ato ou fato
relevante.
Devem ser entendidos como atos ou fatos relevantes certas decisões empresariais e societárias,
definidas na mencionada Instrução, que têm probabilidade de afetar os preços dos valores
mobiliários emitidos pela companhia e a decisão dos investidores em negociar tais valores ou
exercer direitos a eles inerentes.
Mudança de controle acionário, fusões, cisões, alterações significativas na composição do ativo e
acontecimentos que possam interromper drasticamente o fluxo normal de receitas e resultados da
companhia são alguns exemplos de atos ou fatos relevantes.
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante tem como objetivo maior assegurar que todo o
mercado e os investidores recebam as mesmas informações em igualdade de condições, evitando-se,
por conseguinte, a denominada “informação privilegiada”, ou seja, a informação fornecida ou
utilizada de forma restrita a certos agentes, pela empresa ou por intermediários, em menor tempo ou
melhor qualidade do que a distribuída ao público em geral, possibilitando ganhos aos favorecidos
por tal prática desigual.
08/04/2008 16:10:15
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A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante deve garantir também a continuidade e a
consistência das informações corporativas envolvendo a companhia, de modo a preservar a sua
imagem e a consolidar cada vez mais uma relação de confiança com o mercado e com o investidor,
servindo também, quando for o caso, para esclarecer rumores ou boatos no mercado que estejam
afetando, ou possam afetar, a negociação dos valores mobiliários da companhia.
O acesso à informação relativa a ato ou fato relevante deve ser limitada às pessoas que diretamente
estiverem envolvidas com o assunto a que essa informação se referir, mantendo-a em sigilo até que
seja amplamente divulgada junto ao mercado, podendo excepcionalmente deixar de ser tornada
pública se o acionista controlador ou os administradores entenderem que sua revelação porá em
risco interesse legítimo da companhia.
O sigilo da informação deverá ser mantido pelo acionista controlador, pelos membros do conselho
de administração, pelos diretores, pelos conselheiros fiscais, pelos ocupantes de quaisquer órgãos
com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e empregados da
companhia, os quais, para tanto, assinarão um Acordo de Confidencialidade e Não Divulgação,
conforme modelo anexo.
A companhia providenciará que esse Acordo também seja assinado por todos aqueles que, no
futuro, vierem a ser contratados como empregados ou passarem a integrar a diretoria, o conselho de
administração, o conselho fiscal ou ocuparem funções técnicas ou consultivas criadas por
disposição estatutária.
Quando houver dúvida acerca da divulgação de informação relevante, a CVM poderá ser
consultada, sem que isso exima o acionista controlador e os administradores de sua
responsabilidade pela divulgação do fato relevante na hipótese da informação escapar ao controle
ou causar oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de
emissão da companhia a eles referenciados.
A divulgação de ato ou fato relevante ao mercado investidor, ao órgão regulador e à imprensa deve
ser feita pelo Diretor de Relações com Investidores, a quem o acionista controlador, os diretores, os
membros do conselho de administração, os conselheiros fiscais e os ocupantes de quaisquer órgãos
com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, deverão comunicar todo e
qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento para a devida divulgação.
Em caso de omissão do Diretor de Relações com Investidores no seu dever de divulgar ato ou fato
relevante, tais pessoas deverão comunicar imediatamente o ato ou o fato relevante à CVM para se
eximirem de responsabilidade.
A informação relativa a ato ou fato relevante a ser divulgada deve ser completa, clara e precisa, em
linguagem acessível ao público investidor, e veiculada simultaneamente por qualquer meio de
comunicação, de preferência antes do início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de
valores e entidades de mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da
companhia sejam admitidos à negociação. Quando se tornar imperativa a divulgação durante as
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negociações, o Diretor de Relações com Investidores deverá solicitar à Bolsa a suspensão do pregão
até a completa disseminação da informação.
Enquanto o ato ou fato relevante não for amplamente divulgado para o mercado, a companhia, o
acionista controlador, os diretores, os membros do conselho de administração, os conselheiros
fiscais, os ocupantes de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, e quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia,
sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato
ou fato relevante, ficam proibidos de negociar com valores mobiliários da companhia.
A companhia distribuirá aos administradores da companhia esta Política e as regras da CVM sobre
o tratamento que deve ser dado às informações privilegiadas.
A transgressão às normas estabelecidas nesta Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
configura infração grave sujeitando o infrator às penalidades previstas na Lei n° 6.385/76 e na
Instrução CVM n° 358/2002.
Esta política foi aprovada em 10 de junho de 2002, com vigência a partir desta data.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2002.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores”
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Anexo
(modelo de documento assinado pelos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e
Diretoria abaixo relacionados, que se acha
arquivado na sede da empresa)
“ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO DIVULGAÇÃO
O presente Acordo de Confidencialidade e Não Divulgação ("Acordo") é celebrado
neste dia ____de ____ de 2002, entre Energisa S/A, estabelecida na Av. Presidente Vargas, 463, 4º
andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ-MF sob o nº
00.864.214/0001-06, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante designada
simplesmente ENERGISA , de um lado - e - de outro lado,........................, (qualificação completa),
domiciliado(a) e residente na................, na cidade..................., Estado ..............., portador da
carteira de identidade nº ........., inscrito no CPF-MF sob o n° ......, doravante designado
simplesmente ...................... (Acionista controlador, Conselheiro, Diretor, Conselheiro Fiscal), e
CONSIDERANDO:
A.
Que ................. em .... de ... de ..... tornou-se (Acionista controlador, Diretor, Conselheiro,
Conselheiro Fiscal) da ENERGISA , sempre agindo de boa fé e dedicando o seu tempo de trabalho
aos negócios da ENERGISA , pudesse cumprir com todos os deveres atribuíveis à sua posição,
especificadas e determinadas pela ENERGISA ;
B.
Que a ENERGISA possui informações de natureza confidencial relativas a ato ou fato
relevante, ("Informação Confidencial"), que são, ou serão, de acesso privilegiado do ................. em
virtude da posição que ocupa, admitindo o ................... que a divulgação não autorizada ou
prematura de tal Informação Confidencial (conforme exemplos contidos no item 2 abaixo) poderá
causar prejuízos à ENERGISA e/ou vantagens para si ou para terceiros.
Resolvem a ENERGISA
e o ....................... firmar o presente ACORDO DE
CONFIDENCIALIDADE E NÃO DIVULGAÇÃO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. Para os fins do presente Acordo, é considerada Informação Confidencial qualquer decisão
de acionista controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da
ENERGISA , ou ainda qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo,
técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que
possa influir de modo ponderável: a) na cotação dos valores mobiliários de emissão da
ENERGISA ou a eles referenciados;
b) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários, e
c) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular
de valores mobiliários emitidos pela ENERGISA ou a eles referenciados.
2. Observada a definição constante do item anterior, são exemplos de Informação
Confidencial os seguintes, dentre outros:
08/04/2008 16:10:15
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a -

assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da
ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas, ainda que sob condição suspensiva ou
resolutiva;

b-

mudança no controle da ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas, inclusive através
de celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas;

c-

celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a ENERGISA , suas
coligadas ou afiliadas, sejam partes ou intervenientes, ou que tenha sido averbado no
livro próprio da ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas;

d-

ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a ENERGISA , suas coligadas ou
afiliadas, contrato ou colaboração operacional, financeira, tecnológica ou
administrativa;

e-

autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da ENERGISA ,
suas coligadas ou afiliadas, em qualquer mercado, nacional ou estrangeiro;

f -

decisão de promover o cancelamento de registro da ENERGISA , suas coligadas ou
afiliadas, como companhia aberta;

g-

incorporação, fusão ou cisão envolvendo a ENERGISA ou empresas coligadas ou
afiliadas;

h-

transformação ou dissolução da ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas;

i -

mudança na composição do patrimônio da ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas;

j-

mudança de critérios contábeis;

k-

renegociação de dívidas;

l-

aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações;

m-

alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela ENERGISA ,
suas coligadas ou afiliadas;

n-

desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação;

o-

aquisição de ações da ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas, para permanência em
tesouraria ou cancelamento e alienação de ações assim adquiridas;

p-

lucro ou prejuízo da ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas, e a atribuição de
proventos em dinheiro;

q -

celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, quando a
expectativa de concretização for de conhecimento público;

r-

aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação;

s-

início, retomada ou paralisação da prestação de serviço;

t-

descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da
ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas;
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u-

modificação de projeções divulgadas pela ENERGISA ;

v-

impetração de concordata, requerimento ou confissão de falência ou propositura de
ação judicial que possa afetar a situação econômico-financeira da ENERGISA , suas
coligadas ou afiliadas.

3.

Enquanto a Informação Confidencial não for divulgada para o mercado e o público em
geral, o ................... deve manter em segredo e em confiança e de nenhuma maneira
divulgar, revelar, informar, discutir, publicar, negociar ou de outra forma tornar conhecido
ou acessível para terceiros ou usar para outro propósito não autorizado qualquer Informação
Confidencial recebida da ENERGISA , só podendo usar tal Informação Confidencial em
função exclusiva da posição que ocupa. O ............... deve limitar a revelação
exclusivamente para uso interno e para aquelas pessoas que tenham necessidade de
conhecer a Informação Confidencial, tomando as medidas necessárias para proteger este
sigilo, não permitindo que essa Informação Confidencial caia no domínio público ou na
posse de pessoas não autorizadas a receberem essa informação antes que ela seja
oficialmente divulgada pela ENERGISA . Essas medidas incluirão o mais alto grau de
cuidado que o ......................... possa utilizar para proteger tal Informação Confidencial e
deverá notificar a ENERGISA , por escrito, de qualquer mau uso ou má apropriação da
Informação Confidencial que ele tiver conhecimento.

4.

As restrições para o .................... utilizar e divulgar a Informação Confidencial citada acima
não se aplicam quando ele puder demonstrar:
(a)

estar ou tornar-se disponível para o público sem a quebra deste Acordo pelo
...................; ou
(b) ao tempo da divulgação para o .............., era do seu conhecimento de que
tal divulgação estava livre de restrições, provado este fato por documento em seu
poder; ou

5.

(c)

for aprovado para liberação mediante autorização escrita da ENERGISA , mas
somente nos limites e sujeita às condições estabelecidas na autorização; ou

(d)

for divulgada em resposta a uma ordem judicial ou solicitação de qualquer órgão
governamental competente, mas somente nos limites e para os propósitos da
referida ordem, desde que, porém, o ..................... primeiramente notifique, por
escrito, a ENERGISA da ordem ou solicitação, permitindo a esta adotar todas as
providências cabíveis para tentar impedir a divulgação, se for o caso.

Antes de qualquer liberação ser fornecida, conforme o item (c) acima, o destinatário, a
quem as informações devam ser fornecidas, deverá concordar, por escrito, diretamente com
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o ..............., em manter tal Informação Confidencial estritamente confidencial, utilizando-a
somente nos termos previstos no item 3. Tal concordância se dará de uma maneira
substancialmente similar a este Acordo, porém sem o benefício das disposições contidas
nos itens (a), (b), (c) e (d) acima. O ............ será responsável por qualquer dano que venha a
ocorrer por causa da divulgação não autorizada por parte de tal destinatário, caso não tenha
providenciado a assinatura de acordo de confidencialidade similar ao presente.
6.

Mediante pedido expresso da ENERGISA , ou da extinção ou do término do presente
Acordo ou do Contrato, o ............... deverá devolver à ENERGISA toda e qualquer
Informação Confidencial que eventualmente possa ter em seu poder, bem como materiais
pertinentes e todas as cópias dos mesmos, dentro de 72 (setenta e duas) horas após a
extinção ou o término do presente Acordo, ou mediante a declaração do .................. de que
não mais necessita de tal Informação Confidencial. Mediante pedido da ENERGISA , o
.............. deverá certificar, por escrito, que todos os materiais que contenham Informação
Confidencial (inclusive todas as cópias dos mesmos) já foram, ou estão sendo, devolvidos à
ENERGISA .

7.

O .................... admite que a Informação Confidencial é estritamente sigilosa e confidencial,
respondendo, em conseqüência, por todo e qualquer prejuízo que possa ocasionar à
ENERGISA , ou a terceiros, se ele não obedecer a qualquer das determinações
estabelecidas neste Acordo.

8.

Se alguma cláusula ou condição deste instrumento for considerada inválida ou ilegal pela
Justiça, as restantes que estiverem em conformidade com a lei devem permanecer válidas e
em pleno vigor.

9.

Este Acordo entrará em vigor na data de sua assinatura, ficando o ...................., mesmo
depois de afastar-se da posição que ocupa, obrigado a manter em absoluto segredo e em
confiança a Informação Confidencial de que se cuida neste Acordo por mais 5 anos.
........................., de ............. de 2002.

ENERGISA

Membro do Conselho de Administração ou Fiscal ou Diretoria
Testemunhas:
Nome:
CPF:
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Nome:
CPF:
Anexo
(modelo de documento assinado por empregados que têm acesso à informações relevantes,
arquivado na sede da empresa)

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO DIVULGAÇÃO

O presente Acordo de Confidencialidade e Não Divulgação ("Acordo") é celebrado
neste dia ____de ____ de 2002, entre Energisa S/A, estabelecida na Av. Presidente Vargas, 463, 4º
andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ-MF sob o nº
00.864.214/0001-06, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante designada
simplesmente ENERGISA , de um lado - e - de outro lado, ........................, (qualificação completa),
domiciliado(a) e residente na ................, na cidade ..................., Estado ..............., portador da
carteira de trabalho e previdência social nº ........., série ....., doravante designado simplesmente
Empregado, e

CONSIDERANDO:

A.
Que a ENERGISA , em .... de ... de ....., firmou um contrato de trabalho ("Contrato") com o
Empregado para que este, no cargo de .... , sempre agindo de boa fé e dedicando todo o seu tempo
de trabalho exclusivamente aos negócios da ENERGISA , pudesse cumprir com todos os deveres
atribuíveis à sua posição, além de outras tarefas compatíveis ou de natureza não inferior à de seu
cargo atual, especificadas e determinadas pela ENERGISA ou por seu superior imediato,
encontrando-se o Contrato em pleno vigor;
B.
Que a ENERGISA possui informações de natureza confidencial relativas a ato ou fato
relevante, ("Informação Confidencial"), que são, ou serão, de acesso privilegiado do Empregado em
virtude do cargo ou da posição que ocupa, admitindo o Empregado que a divulgação não autorizada
ou prematura de tal Informação Confidencial (conforme exemplos contidos no item 2 abaixo)
poderá causar prejuízos à ENERGISA e/ou vantagens para si ou para terceiros.
Resolvem a ENERGISA
e o Empregado firmar o presente ACORDO DE
CONFIDENCIALIDADE E NÃO DIVULGAÇÃO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1.

Para os fins do presente Acordo, é considerada Informação Confidencial qualquer decisão
de acionista controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da
ENERGISA , ou ainda qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo,
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técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que
possa influir de modo ponderável: a) na cotação dos valores mobiliários de emissão da
ENERGISA ou a eles referenciados; b) na decisão dos investidores de comprar, vender ou
manter aqueles valores mobiliários, e c) na decisão dos investidores de exercer quaisquer
direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela ENERGISA ou
a eles referenciados.

2.

Observada a definição constante do item anterior, são exemplos de Informação
Confidencial os seguintes, dentre outros:
a - assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da ENERGISA ,
suas coligadas ou afiliadas, ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva;
b - mudança no controle da ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas, inclusive através de
celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas;
c-

celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a ENERGISA , suas
coligadas ou afiliadas, sejam partes ou intervenientes, ou que tenha sido averbado no
livro próprio da ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas;

d-

ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a ENERGISA , suas coligadas ou
afiliadas, contrato ou colaboração operacional, financeira, tecnológica ou
administrativa;

e-

autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da ENERGISA ,
suas coligadas ou afiliadas, em qualquer mercado, nacional ou estrangeiro;

f -

decisão de promover o cancelamento de registro da ENERGISA , suas coligadas ou
afiliadas, como companhia aberta;

g-

incorporação, fusão ou cisão envolvendo a ENERGISA ou empresas coligadas ou
afiliadas;

h-

transformação ou dissolução da ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas;

i -

mudança na composição do patrimônio da ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas;

j-

mudança de critérios contábeis;

k-

renegociação de dívidas;

l-

aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações;

m-

alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela ENERGISA ,
suas coligadas ou afiliadas;

n-

desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação;

o-

aquisição de ações da ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas, para permanência em
tesouraria ou cancelamento e alienação de ações assim adquiridas;

p-

lucro ou prejuízo da ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas, e a atribuição de
proventos em dinheiro;
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q -

celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, quando a
expectativa de concretização for de conhecimento público;

r-

aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação;

s-

início, retomada ou paralisação da prestação de serviço;

t-

descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da
ENERGISA , suas coligadas ou afiliadas;

u-

modificação de projeções divulgadas pela ENERGISA ;

v-

impetração de concordata, requerimento ou confissão de falência ou propositura de
ação judicial que possa afetar a situação econômico-financeira da ENERGISA , suas
coligadas ou afiliadas.

3.

Enquanto a Informação Confidencial não for divulgada para o mercado e o público em
geral, o Empregado deve manter em segredo e em confiança e de nenhuma maneira
divulgar, revelar, informar, discutir, publicar, negociar ou de outra forma tornar conhecido
ou acessível para terceiros ou usar para outro propósito não autorizado qualquer Informação
Confidencial recebida da ENERGISA , só podendo usar tal Informação Confidencial para o
exclusivo exercício do seu cargo. O Empregado deve limitar a revelação exclusivamente
para uso interno e para aquelas pessoas que tenham necessidade de conhecer a Informação
Confidencial, tomando as medidas necessárias para proteger este sigilo, não permitindo
que essa Informação Confidencial caia no domínio público ou na posse de pessoas não
autorizadas a receberem essa informação antes que ela seja oficialmente divulgada pela
ENERGISA . Essas medidas incluirão o mais alto grau de cuidado que o Empregado possa
utilizar para proteger tal Informação Confidencial e deverá notificar a ENERGISA , por
escrito, de qualquer mau uso ou má apropriação da Informação Confidencial que ele tiver
conhecimento.

4.

As restrições para o Empregado utilizar e divulgar a Informação Confidencial citada acima
não se aplicam quando ele puder demonstrar:
(a)

estar ou tornar-se disponível para o público sem a quebra deste Acordo pelo
Empregado; ou

(b)

ao tempo da divulgação para o Empregado, era do seu conhecimento de que tal
divulgação estava livre de restrições, provado este fato por documento em seu
poder; ou

(c)

for aprovado para liberação mediante autorização escrita da ENERGISA , mas
somente nos limites e sujeita às condições estabelecidas na autorização; ou
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(d)

5.

for divulgada em resposta a uma ordem judicial ou solicitação de qualquer órgão
governamental competente, mas somente nos limites e para os propósitos da
referida ordem, desde que, porém, o Empregado primeiramente notifique, por
escrito, a ENERGISA da ordem ou solicitação, permitindo a esta adotar todas as
providências cabíveis para tentar impedir a divulgação, se for o caso.

Antes de qualquer liberação ser fornecida, conforme o item (c) acima, o destinatário, a
quem as informações devam ser fornecidas, deverá concordar, por escrito, diretamente com
o Empregado, em manter tal Informação Confidencial estritamente confidencial, utilizandoa somente nos termos previstos no item 3. Tal concordância se dará de uma maneira
substancialmente similar a este Acordo, porém sem o benefício das disposições contidas
nos itens (a), (b), (c) e (d) acima. O Empregado será responsável por qualquer dano que
venha a ocorrer por causa da divulgação não autorizada por parte de tal destinatário, caso
não tenha providenciado a assinatura de acordo de confidencialidade similar ao presente.

6.

Mediante pedido expresso da ENERGISA , ou da extinção ou do término do presente
Acordo ou do Contrato, o Empregado deverá devolver à ENERGISA toda e qualquer
Informação Confidencial que eventualmente possa ter em seu poder, bem como materiais
pertinentes e todas as cópias dos mesmos, dentro de 72 (setenta e duas) horas após a
extinção ou o término do presente Acordo ou do Contrato, ou mediante a declaração do
Empregado de que não mais necessita de tal Informação Confidencial. Mediante pedido da
ENERGISA , o Empregado deverá certificar, por escrito, que todos os materiais que
contenham Informação Confidencial (inclusive todas as cópias dos mesmos) já foram, ou
estão sendo, devolvidos à ENERGISA .

7.

O Empregado admite que a Informação Confidencial é estritamente sigilosa e confidencial,
respondendo, em conseqüência, por todo e qualquer prejuízo que possa ocasionar à
ENERGISA , ou a terceiros, se ele não obedecer a qualquer das determinações
estabelecidas neste Acordo.

8.

Se alguma cláusula ou condição deste instrumento for considerada inválida ou ilegal pela
Justiça, as restantes que estiverem em conformidade com a lei devem permanecer válidas e
em pleno vigor.

9.

Este Acordo entrará em vigor na data de sua assinatura, ficando o Empregado, mesmo
depois do término do Contrato, obrigado a manter em absoluto segredo e em confiança a
Informação Confidencial de que se cuida neste Acordo por mais 5 anos.
........................., de ............. de 2002.

ENERGISA
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EMPREGADO
Testemunhas:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:
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20.01 - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS

Proventos em Dinheiro (Dividendos)
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

ÍNDICE
GRUPO QUADRO

DESCRIÇÃO

PÁGINA

01

01

IDENTIFICAÇÃO

1

01

02

SEDE

1

01

03

DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS

1

01

04

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

2

01

05

REFERÊNCIA / AUDITOR

2

01

06

CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

2

01

07

CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS

3

01

08

PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS

3

01

09

JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES

3

01

10

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3

02.01

01

COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

4

02

02

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADM. E FISCAL) E

5

03

01

EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

8

03

02

POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS

03

03

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES

10

04

01

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

18

04

02

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

19

04

03

BONIFICAÇÃO/DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

20

04

04

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

21

04

05

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO

21

06

01

PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS 3 ÚLTIMOS ANOS

22

06

03

DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL

23

06

04

DIVIDENDO OBRIGATÓRIO

23

07

01

REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO

24

07

02

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

24

07

03

PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

25

08

01

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES

26

09

01

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

28

09

02

CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

31

09

03

PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS

41

10

01

PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS

42

10

02

MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES

43

11

01

PROCESSO DE PRODUÇÃO

44

11

02

PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO

45

11

03

POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

49

12

01

PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS

50

14

01

PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS

51

14

02

INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS

52

14

03

OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA

53

14

05

PROJETOS DE INVESTIMENTO

61

15

01

PROBLEMAS AMBIENTAIS

62

16

01

AÇÕES JUDICIAIS

63

17

01

OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

64

18

01

ESTATUTO SOCIAL

67

9

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE-ENERGIPE
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2006

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Legislação Societária

Reapresentação Espontânea
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01525-3

ENERGISA S/A

00.864.214/0001-06

ÍNDICE
GRUPO QUADRO

DESCRIÇÃO

PÁGINA

19

01

POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

78

19

02

PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

79

19

03

MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES

80

19

04

CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

81

19

05

OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

82

19

06.01

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

84

19

06.02

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

86

19

07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

88

19

08.01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2006 A 31/12/2006

90

19

08.02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005

91

19

08.03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004

92

19

09

CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO

93

19

10

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

95

SAELPA - S/A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA

19

01

POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

106

19

03

MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES

107

19

04

CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

108

19

05

OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

109

19

06.01

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

110

19

06.02

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

112

19

07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

114

19

08.01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2006 A 31/12/2006

116

19

08.02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005

117

19

08.03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004

118

19

09

CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO

119

19

10

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

120
CELB-CIA. ENERGÉTICA DA BORBOREMA

19

01

POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

134

19

03

MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES

135

19

04

CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

136

19

05

OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

137

19

06.01

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

138

19

06.02

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

140

19

07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

142

19

08.01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2006 A 31/12/2006

144

19

08.02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2005 A 31/12/2005

145

19

08.03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2004 A 31/12/2004

146

19

09

CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO

147

19

10

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

149

20

00

INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA

159

20

01

DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS

178
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Emissora
Energisa S.A.
Praça Rui Barbosa, 80 (parte)
Cataguases – MG

Coordenador Líder
Banco Citibank S.A.
Av. Paulista, nº 1111, 10º andar
São Paulo – SP

Coordenador
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 4º andar
São Paulo – SP

Instituição Participante
BNB - Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Av. Paranjana, 5700, Passaré
Fortaleza – CE

Agente Fiduciário
Pentágono S.A. DTVM
Endereço: Av. das Américas, nº 4.200, bloco 04, sala 514
Rio de Janeiro – RJ

Consultores Legais da Emissora e do Coordenador
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.144 – 11º andar
São Paulo - SP

