Boletim de Relações com Investidores | 23 de dezembro de 2015
Receita líquida consolidada, sem receita de construção, ultrapassa R$ 8,7 bilhões em onze meses de 2015
Vendas em novembro de 2015: em novembro de
2015, a receita operacional líquida consolidada da
Energisa, deduzida das receitas de construção, foi de
R$ 750,8 milhões, ante os R$ 820,6 milhões
registrados em igual mês de 2014. Esse desempenho
decorre, em grande parte, da redução do número de
dias de faturamento de energia elétrica no mês, que
será compensada nos meses seguintes.

Vendas em onze meses de 2015: a energia total
comercializada somou 29.853,1 GWh, avanço de 21,6%
em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse
expressivo crescimento decorre fundamentalmente da
base comparativa de 2014, que inclui apenas as
vendas de energia das empresas adquiridas do Grupo
Rede a partir de 11 de abril de 2014. A receita
operacional líquida consolidada do Grupo Energisa em
onze meses de 2015, deduzida das receitas de
construção, totalizou R$ 8.766,5 milhões, acréscimo
de 38,1% (ou R$ 2.417,8 milhões) em relação a de
igual período de 2014.

As vendas consolidadas em novembro para os
consumidores cativos e transporte de energia aos
consumidores livres localizados nas áreas de
concessão (origem das receitas de disponibilização do
sistema de transmissão e distribuição - TUSD)
reduziram 3,8% em relação a igual mês de 2014,
totalizando 2.456,9 GWh. Deste total, 2.171,6 GWh
foram vendidos no mercado cativo, que reduziu 2,9%,
e 285,3 GWh foram transportados para consumidores
livres (redução de 10,5%). Entretanto, é importante
ressaltar que neste mês o calendário de leitura de
faturamento de energia elétrica nas empresas do
Grupo Energisa atuantes em São Paulo envolveu
apenas 28 dias, o que representa uma redução de 1,8
pontos percentuais em relação às vendas totais, que
será compensada nos meses seguintes. Já as vendas
de energia da subsidiária de comercialização no ACL –
Ambiente de Contratação Livre totalizaram 167,0
GWh, uma redução de 33,1%. A energia total
comercializada pelo Grupo Energisa no mês de
novembro foi de 2.757,7 GWh, contra 2.836,8 GWh
em igual mês do ano passado.

Energisa Consolidada – Janeiro a novembro de 2015
Descrição

Valor

Receita operacional líquida - R$ milhões

(1)

Var. %

(2)

8.766,5

+ 38,1

23.251,4

+ 25,4

 Residencial

9.004,4

+ 27,9

 Industrial

3.379,9

+ 13,1

 Comercial

5.096,8

+ 29,5

 Rural

2.320,3

+ 29,7

 Outras classes

3.450,0

+ 23,7

(+) Transporte de energia a consumidores
livres (GWh)

3.363,9

+ 14,0

(+) Suprimento + Não faturado (GWh)

1.331,4

+ 89,6

(+) Comercialização de energia no ACL (GWh)

1.906,4

- 19,1

29.853,1

+ 21,6

(+) Vendas cativas de energia (GWh)

(=) Energia total comercializada (GWh)
(1)

Deduzida das receitas de construção |

(2)

Em relação a igual período de 2014

Composição das receitas e vendas de energia das empresas do Grupo Energisa – Janeiro a novembro de 2015
Receita líquida
Empresa

R$ milhões Var. %

Distribuidoras de energia elétrica
Energisa Mato Grosso
Energisa Mato Grosso do Sul
Energisa Paraíba
Energisa Sergipe
Energisa Tocantins
Energisa Minas Gerais
Caiuá
Vale Paranapanema
Bragantina
Nacional
Energisa Borborema
Energisa Nova Friburgo
Força e Luz do Oeste
Total - Distribuidoras
Comercialização de energia elétrica e serviços
Energisa Comercializadora
Energisa Soluções e Energisa Construções
Multi Energisa
Outras
Total – Outras empresas
(1)

Deduzida das receitas de construção |

(1)

(2)

Vendas de energia (GWh)
(2)

Mercado
cativo

Var. %

(2)

Energia total
comercializada Var. %

(2)

2.628,0
1.493,4
1.068,9
701,1
649,8
454,4
323,5
270,6
230,6
164,5
159,1
109,7
88,9
8.342,5

+ 20,4
+ 13,8
+ 13,9
+ 5,7
+ 8,0
+ 12,7
+ 15,3
+ 20,3
+ 14,9
+ 19,1
+ 6,8
+ 15,5
+ 27,0
+ 14,9

6.333,3
4.120,2
3.465,0
2.239,7
1.864,8
1.118,7
993,1
778,7
659,3
503,8
610,2
302,1
262,5
23.251,4

+ 2,8
+ 1,6
- 0,2
+ 1,7
+ 6,7
+ 1,1
- 3,4
- 1,7
-1,4
- 2,7
- 3,9
- 4,2
- 3,6
+ 1,2

7.853,5
4.626,3
3.989,4
3.313,3
1.943,7
1.480,5
1.079,8
887,9
992,1
573,7
642,4
300,9
263,2
27.946,7

+ 4,8
- 2,8
+ 1,7
+ 4,2
+ 6,8
+ 1,9
- 1,0
+ 4,0
- 2,7
- 3,8
+ 0,4
- 4,5
- 3,7
+ 1,6

362,9
117,8
30,0
2,5
513,2

- 1,7
+ 85,2
+ 341,2
- 21,9
+ 16,0

-

-

1.906,4
1.906,4

- 19,1
- 19,1

Em relação a igual período de 2014
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Renovadas sete concessões de distribuição de energia elétrica do Grupo Energisa
A Energisa comunicou aos seus acionistas e ao
indiretamente pela Energisa S/A., quais sejam: (i)
mercado que no dia 18 de dezembro de 2015 foram
Caiuá - Distribuição de Energia S/A.; (ii) Empresa de
publicados no Diário Oficial da União os extratos dos
Distribuição de Energia Vale Paranapanema S/A.; (iii)
termos aditivos dos Contratos de Concessão do Serviço
Empresa Elétrica Bragantina S/A.; (iv) Companhia
Público de Distribuição de Energia Elétrica firmados
Nacional de Energia Elétrica; (v) Companhia Força e
no dia 9 de dezembro de 2015 com o Ministério de
Luz do Oeste; (vi) Energisa Minas Gerais –
Minas e Energia – MME renovando pelo prazo de 30
Distribuidora de Energia S/A.; e (vii) Energisa nova
anos, contados de 7 de julho de 2015, as concessões
Friburgo – Distribuidora de Energia S/A.
de 7 (sete) distribuidoras controladas direta e/ou
Energisa encerra mais um período de conversão de ações
A Energisa comunicou aos seus acionistas e ao
mercado que se encerrou no último dia 14 de
dezembro de 2015 mais um período de conversão de
suas ações preferenciais em ações ordinárias, bem
como de ações ordinárias em ações preferenciais,
observado o disposto no artigo 43 do Estatuto Social
da Companhia, visando possibilitar aos acionistas da

Companhia a formação de Units, cujas adesões
atingiram 96,4% do capital social passível de
conversão. Consequentemente, o capital social da
Companhia, passou a ser representado por
1.336.599.980 ações, sendo 641.553.423 ações
ordinárias e 695.046.557 ações preferenciais.

Energisa conclui a 7ª emissão de debêntures
No âmbito da operação da 7ª (sétima) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real e fidejussória, conjugadas
com bônus de subscrição da Companhia, para
subscrição
privada,
conforme
regulada
no
"Instrumento Particular de Escritura da 7ª emissão
Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória,
conjugadas com Bônus de Subscrição, da Energisa
S/A", a Energisa comunicou, em 15 de dezembro, aos
acionistas e ao mercado em geral que foram
subscritas e integralizadas pelos acionistas da

Companhia a totalidade dos 166.667 lotes de
debêntures (1.000.002 debêntures) da referida
emissão pelo valor de R$ 1.043,0 milhões, após o
decurso do prazo de exercício do direito de
preferência para a subscrição das debêntures e do
prazo do rateio único adicional previsto na escritura
de emissão.
Os recursos captados na emissão serão destinados ao
reforço da estrutura de capital e melhoria do perfil da
dívida da Companhia, bem como para suportar
investimentos nas suas controladas operacionais.
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