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Energisa conclui aumento de capital
O Conselho de Administração da Energisa S/A
homologou em 23 de novembro o aumento do capital
social da Companhia, no valor de R$ 250,0 milhões,
mediante a subscrição particular de ações. Foram
emitidas e integralizadas 90.909.091 ações, sendo
43.705.122 ações ordinárias e 47.203.969 ações

preferenciais, ao preço de R$ 2,75 por ação ou
R$ 13,75 por Unit. O capital social passou a ser de
R$ 1.250,0 milhões, representado por 1.336.599.980
ações, sendo 636.419.519 ações ordinárias e
700.180.461 ações preferenciais.

Após a subscrição de R$ 731,7 milhões, inicia-se em 2 de dezembro a subscrição das sobras de debêntures
O direito de preferência aos acionistas na subscrição
da 7ª Emissão de debêntures, conjugadas com bônus
de subscrição, que a Energisa S/A está realizando, no
valor de R$ 1,0 bilhão na data de emissão encerrou-se
no dia 30 de novembro, com a subscrição de 70,3% do
total dos lotes das debêntures na emissão.
Tendo em vista que houve Sobras de 49.526 lotes de
debêntures serão estas rateadas no único rateio entre
os acionistas que manifestaram interesse na
subscrição das Sobras. O período de subscrição das
Sobras inicia-se em 2 de dezembro e encerra-se em 15
de dezembro de 2015. A proporção do rateio das

Sobras é de 42,278962959% da quantidade de lotes
subscritos no prazo de preferência.
As debêntures são conjugadas com bônus de
subscrição, que serão atribuídos como vantagem
adicional aos subscritores das debêntures e conferirão
ao seu titular o direito de subscrever lotes de ações
de emissão da Companhia, compostos cada qual por 1
(uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais
destinados à formação de Units, ao preço de R$ 17,00
(dezessete reais) por Unit, corrigido pelo IPCA e
deduzidos de proventos pagos desde a data de
emissão, em volume equivalente à metade da emissão
das debêntures.

Energisa reabre período para conversão de ações em Units (Certificados de Depósito de Ações)
A Energisa S/A abriu mais um período de conversão de
ações em Units. O novo prazo é de 24 de novembro a
14 de dezembro de 2015, enquanto que a data de
emissão das Units está marcada para o dia 15 de
dezembro. Instituída em 2009, cada Unit equivale a
quatro (04) ações preferenciais (PN) e uma (01) ação
ordinária (ON) da Energisa S/A, com direito a um

voto. A participação dos acionistas é voluntária e
requer adesão. O investidor poderá solicitar a
conversão de suas ações preferenciais ou ordinárias na
proporção necessária para a composição das Units.
Estão aptos à conversão apenas os lotes de ações que
sejam efetivamente de titularidade do acionista
solicitante em 14 de dezembro de 2015.

Energisa realiza resgate da totalidade das debêntures da 6ª emissão
A Energisa realizou, em 25 de novembro de 2015, a
aquisição e cancelamento das debêntures emitidas no
âmbito da 6ª emissão pública de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie com garantia
real, em série única, para distribuição pública, com
esforços restritos de colocação, da Companhia, que se

encontrava em circulação, mediante o pagamento do
valor de R$ 611,4 milhões, apurado com base no valor
nominal unitário das Debêntures acrescido da
remuneração devida, calculada pro rata temporis
desde a data de emissão das debêntures até a data de
ontem.
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Receita líquida consolidada, sem receita de construção, ultrapassa R$ 8,0 bilhões em dez meses de 2015
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 nos
primeiros dez meses de 2015, deduzida das receitas
de construção, totalizou R$ 8.015,7 milhões,
acréscimo de 38,4% (ou R$ 2.222,4 milhões) em
relação a de igual período de 2014.

Vendas em outubro de 2015: em outubro de 2015, a
receita operacional líquida consolidada da Energisa,
deduzida das receitas de construção, foi de R$ 836,7
milhões, ante os R$ 817,2 milhões (reclassificada)
registrados em igual mês de 2014.
As vendas consolidadas em outubro 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 2,9% em relação a igual mês de 2014,
totalizando 2.517,1 GWh. Deste total, 2.207,6 GWh
foram vendidos no mercado cativo, que reduziu 2,0%,
e 309,5 GWh foram transportados para consumidores
livres (redução de 9,1%). Já as vendas de energia da
subsidiária de comercialização no ACL – Ambiente de
Contratação Livre totalizaram 178,0 GWh, uma
redução de 32,2%. A energia total comercializada pelo
Grupo Energisa no mês de outubro foi de 2.866,7
GWh, contra 3.096,0 GWh em igual mês do ano
passado.

Energisa Consolidada – Janeiro a outubro de 2015
Descrição

Valor

Receita operacional líquida - R$ milhões

(1)

8.015,7

(+) Vendas cativas de energia (GWh)

(2)

+ 38,4

21.079,8

+29,3

 Residencial

8.146,1

+ 31,7

 Industrial

3.090,9

+ 16,7

 Comercial

4.618,2

+ 34,0

 Rural

2.099,5

+ 33,5

 Outras classes

3.125,1

+ 27,3

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

3.078,6

+ 16,9

(+) Suprimento + Não faturado (GWh)

1.197,7

+ 78,9

(+) Comercialização de energia no ACL (GWh)

Vendas em dez meses de 2015: a energia total
comercializada somou 27.095,4 GWh, avanço de 24,8%
em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse
expressivo crescimento decorre fundamentalmente da

Var. %

(=) Energia total comercializada (GWh)
(1)
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(2)

1.739,3

- 17,4

27.095,4

+ 24,8

Em relação a igual período de 2014

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

(1)

R$ milhões Var. %

Vendas de energia (GWh)
(2)

Mercado cativo Var. %

(2)

Energia total
comercializada Var. %

(2)

Distribuidoras de energia elétrica
Energisa Mato Grosso

2.413,9

+ 16,3

5.721,5

+ 3,3

7.186,8

Energisa Mato Grosso do Sul

1.343,1

+ 9,3

3.717,1

+ 2,0

4.163,5

+ 5,2
- 2,6

Energisa Paraíba

983,3

+ 19,0

3.153,7

+ 0,1

3.610,1

+ 1,9

Energisa Sergipe

649,0

+ 9,6

2.036,8

+ 1,6

3.007,7

+ 4,6

Energisa Tocantins

577,2

- 1,2

1.690,9

+ 7,0

1.745,7

+ 5,4

Energisa Minas Gerais

416,4

+ 14,1

1.015,5

+ 0,9

1.353,2

+ 2,9

Caiuá

298,8

+ 11,8

901,7

- 2,2

972,0

- 1,3

Vale Paranapanema

250,6

+ 17,2

710,4

- 0,6

807,3

+ 4,2

Bragantina

210,9

+ 13,3

600,9

-0,5

896,8

- 3,3

Energisa Borborema

147,5

+ 11,2

558,5

- 3,1

581,6

+ 0,3

Nacional

153,0

+ 16,3

456,4

- 1,5

516,6

- 3,9

Energisa Nova Friburgo

102,6

+ 21,0

275,7

- 3,9

273,9

- 4,3

Força e Luz do Oeste

84,8

+ 34,6

240,7

- 2,0

240,9

- 2,8

Total - Distribuidoras

7.631,1

+ 13,0

21.079,8

+ 1,6

25.356,1

+ 1,7

Comercialização de energia elétrica e serviços
Energisa Comercializadora

329,7

+ 0,3

-

-

1.739,3

- 9,2

Energisa Soluções e Energisa Construções

100,6

+ 79,3

-

-

-

-

27,7

+ 369,5

-

-

-

-

2,6

- 29,7

-

-

-

-

460,6

+ 16,8

-

-

1.739,3

- 9,2

Multi Energisa
Outras
Total – Outras empresas
(1)
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(2)

Em relação a igual período de 2014
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Energisa Minas Gerais vence Prêmio IASC e está entre as melhores do Brasil
A Energisa Minas Gerais é a grande vencedora do
Prêmio IASC - Índice Aneel de Satisfação do
Consumidor 2015, na categoria Melhor Distribuidora
de Energia Elétrica das regiões Sul e Sudeste acima de
30 mil até 400 mil unidades consumidoras. O
resultado foi anunciado dia 19 de novembro, na
cerimônia de premiação realizada no auditório da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em
Brasília.
A Energisa venceu a categoria com 70,12 pontos,
ficando 23% acima da média nacional. A média IASC
Brasil foi de 57,03 pontos.
O IASC é o resultado de pesquisa realizada pela
ANEEL, no segundo semestre de cada ano, que retrata
o grau de satisfação do consumidor em relação à
qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras
de energia elétrica do país, sendo premiada uma
distribuidora por região. Divulgado anualmente desde
2000 pela ANEEL, a Agência instituiu, em 2002, o
Prêmio IASC, com o propósito de estimular a busca
pela melhoria contínua na perspectiva do consumidor.
Energisa é destaque no Prêmio Eletricidade 2015
Desempenho e evolução na qualidade da distribuição
e nos processos de gestão, de engenharia e de campo.
Esses indicadores renderam à Energisa Nova Friburgo,
Energisa Borborema e a Companhia Força e Luz do
Oeste o Prêmio Eletricidade 2015, em setembro.
Realizado pela revista Eletricidade Moderna, desde
1997, com a supervisão da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), o prêmio é baseado em uma
pesquisa que, em 2015, avaliou 42 distribuidoras de
energia elétrica do país.

Confira a classificação das distribuidoras da Energisa
premiadas, no grupo de empresas médias (companhias
com mais de 40 mil consumidores):
 Energisa Nova Friburgo: melhor evolução nacional;
 Energisa Borborema: melhor desempenho em
engenharia; e
 Companhia Força e Luz do Oeste: melhor empresa
nacional, menor índice de perdas e melhor
desempenho em operação.

Grupo Energisa é reconhecido pelo bom relacionamento com a imprensa
A Energisa conquistou, pela segunda vez
consecutiva, o prêmio “Empresas que Melhor se
Comunicam com Jornalistas”, concedido pela
revista Negócios da Comunicação e pelo Centro
de Estudos da Comunicação (CECOM). A cerimônia
de premiação ocorreu no dia 29 de setembro, em
São Paulo. O prêmio propõe reconhecer a
qualidade no atendimento aos jornalistas e o

tratamento das assessorias de imprensa para facilitar a
apuração de informações empresariais.
A pesquisa, feita durante o mês de julho com 25 mil
jornalistas de todo o Brasil, avaliou as empresas que
melhor se relacionam com a imprensa. O Grupo Energisa
foi classificado como o mais bem avaliado entre as
companhias do setor elétrico.

Esclarecimentos e informações adicionais:
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Diretor de Relações com Investidores
E-mail: mbotelho@energisa.com.br
Tel.: (21) 2122-6904 / 6900

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Gerente de Relações com Investidores
E-mail: caurelio@energisa.com.br
Tel.: (32) 3429-6226 / 6000
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