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Energisa antecipa dividendos do exercício de 2014
O Conselho de Administração da Energisa aprovou, em 19
de agosto de 2014, a distribuição de dividendos
intercalares à conta dos resultados do exercício de 2014,
no montante de R$ 68,5 milhões, o que equivale a R$ 0,28
por Unit ou R$ 0,056 por ação ordinária ou preferencial.

Esses dividendos serão pagos a partir do próximo dia 11
de setembro e farão jus aos dividendos os acionistas da
Companhia detentores de ações em 19/08/2014,
respeitadas as negociações em Bolsa até aquela data.

Receita líquida consolidada, sem receita de construção, atinge R$ 3,4 bilhões em sete meses de 2014
Contratação Livre totalizaram 174,7 GWh, aumento de
30,7%.

Vendas em julho de 2014: em decorrência da
aquisição do Grupo Rede em abril passado, a energia
total comercializada pelo Grupo Energisa no mês de
julho saltou para 2.633,0 GWh, um aumento de
174,7% em relação a igual período do ano passado.

Vendas em sete meses de 2014: a energia total
comercializada somou 13.208,3 GWh, avanço de 98,1% em
relação
a
igual
período
do
ano
anterior.
Consequentemente, a receita operacional líquida
consolidada do Grupo Energisa, deduzida das receitas de
construção, totalizou R$ 3.427,7 milhões, um acréscimo de
131,2% (ou R$ 1.945,3 milhões) em relação a igual período
de 2013.

Em julho de 2014, a receita operacional líquida
consolidada, deduzida das receitas de construção, foi
de R$ 701,5 milhões, ante R$ 198,2 milhões
registrados em igual mês do ano anterior, um
crescimento de 253,9%.
Considerando um comparativo "pro-forma", com a
inclusão do desempenho das companhias adquiridas
do Grupo Rede, as vendas consolidadas de julho 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)
cresceram 2,4% em relação a igual mês de 2013,
totalizando 2.333,0 GWh. Deste total, 2.012,4 GWh
foram vendidos no mercado cativo, que avançou, em
base pro-forma, 4,6%, e 320,6 GWh foram
transportados para consumidores livres (redução de
9,3%).

Energisa Consolidada – Janeiro a julho de 2014
Descrição
Receita operacional líquida - R$ milhões (1)
(+) Vendas cativas de energia (GWh)
 Residencial
 Industrial
 Comercial
 Rural
 Outras classes
(+) Transporte de energia a consumidores
livres (GWh)
(+) Suprimento + Não faturado (GWh)
(+) Comercialização de energia no ACL (GWh)
(=) Energia total comercializada (GWh)

Já as vendas de energia das subsidiárias de
comercialização e geração no ACL – Ambiente de

Valor

Var. %

9.877,2 + 108,9
3.792,9 + 100,0
1.610,9 + 120,0
2.077,5 + 124,0
877,5 +166,2
1.518,4
+ 80,2
1.706,6
256,3
1.368,2
13.208,3

+ 69,7
+ 255,5
+ 59,1
+ 98,1

Composição consolidada das receitas e vendas de energia por distribuidora do Grupo Energisa – Janeiro a julho de 2014
Receita líquida
Empresa
EPB
ESE
EMG
EBO
ENF
Cemat (2)
Enersul (2)
Celtins (2)
Caiuá (2)
EEB (2)
EDEVP (2)
CNEE (2)
CFLO (2)
Energisa Consolidada

R$ milhões
575,5
417,3
262,3
94,3
57,7
839,7
481,9
230,1
97,6
72,0
80,7
47,9
22,7
3.427,7

(1)

Var. %
+ 1,2
+ 8,0
+ 13,1
+ 3,0
+ 14,0
+ 31,4
+ 18,3
+ 19,5
+ 2,5
+ 7,3
+ 8,8
+ 2,4
+ 11,3
+ 131,2

Vendas de energia (GWh)
Mercado cativo
2.237,8
1.434,6
702,2
407,1
199,8
2.187,0
1.382,9
640,0
351,4
240,2
267,8
172,8
98,5
10.322,3

Var. %
+ 7,3
+ 3,4
+ 6,3
+ 2,4
+ 1,7
+ 7,7
+6,6
+ 8,0
+2,7
+ 3,5
0,2
+ 5,0
+ 0,7
+ 118,3

Energia total
comercializada
2.464,4
2.013,4
911,0
404,7
199,0
2.631,6
1.676,0
667,3
374,7
364,8
303,2
179,1
98,6
13.208,3

Var. %
+ 2,5
+ 3,3
+ 5,5
+ 2,9
+ 1,5
+ 7,1
+ 18,0
+ 9,2
+ 3,7
- 0,5
+ 9,4
+ 3,3
+ 0,5
+ 98,1

(1) Deduzida das receitas de construção.
(2) Dados referentes ao quadrimestre abril a julho.
EMG – Energisa Minas Gerais | ENF – Energisa Nova Friburgo | ESE – Energisa Sergipe | EBO – Energisa Borborema | EPB – Energisa Paraíba
Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A | Enersul – Empresa Energética do Mato Grosso do Sul | Celtins -Companhia de Energia Elétrica do Estado
de Tocantins | Cauiá - Caiuá Distribuição de Energia Elétrica S/A | EEB – Empresa Elétrica Bragantina S/A | EDEVP - Empresa de Distribuição de Energia
Vale Paranapanema S/A | CNEE - Companhia Nacional de Energia Elétrica | CFLO – Companhia Força e Luz do Oeste.
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Controlada Cemat realiza resgate antecipado de debêntures da 3ª e 4ª emissões
A Centrais Elétricas Matogrossenses S/A (“CEMAT”)
resgatou antecipadamente a totalidade das 1.000
debêntures emitidas na 4ª emissão e as 34 debêntures
que restavam em circulação e que foram emitidas na
3ª emissão. O valor unitário pago por cada debênture
da 4ª emissão resgatada foi de R$ 87.791,60,
equivalente ao valor nominal unitário das debêntures,
acrescido da remuneração calculada pro rata temporis
desde a última data de pagamento da remuneração
(19/08/14) até a data de resgate antecipado e do
prêmio de resgate, equivalente a 2,74% do valor do

resgate. O valor unitário pago por cada debênture da
3ª emissão resgatada foi de R$ 509.273,00,
equivalente ao valor nominal unitário das debêntures,
acrescido da remuneração calculada pro rata
temporis desde a última data de pagamento da
remuneração (07/08/14) até a data de resgate
antecipado e do prêmio de resgate, equivalente a
0,60% do valor do resgate da 3ª emissão. A Cemat
desembolsou pelo resgate total dessas debêntures o
montante total de R$ 107,9 milhões.

Energisa é reconhecida como uma das empresas que melhor se relaciona com a imprensa
A Energisa ganhou, este ano, o prêmio Empresas que
Melhor se Comunicam com Jornalistas, concedido pela
revista Negócios da Comunicação e que reconhece o
nível de relacionamento das empresas com a
imprensa. O Grupo está entre os mais bem avaliados
entre as companhias que atuam no setor elétrico. A
pesquisa foi feita durante o último mês de julho com
25 mil jornalistas de todo o Brasil, que elegem três
vencedores em 32 áreas de atuação, levando em

consideração o acesso, a disponibilização e a
facilidade de apuração de informações empresariais.
Além de valorizar o papel dos profissionais da
imprensa, o prêmio contribui para uma informação de
melhor qualidade e maior transparência na
comunicação.
A premiação será dia 16 de setembro às 19hs no
Teatro CIEE no Itaim Bibi, em São Paulo.

Aneel autoriza aumento tarifário na Energisa Paraíba
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)
autorizou o reajuste das tarifas de energia elétrica
Energisa Paraíba, cujo efeito médio a ser percebido
pelos consumidores será de 21,81% a partir de 28 de
agosto. Os consumidores de baixa tensão perceberão

um aumento de 21,43% nas tarifas e os de média e
alta tensão terão um acréscimo de 22,75%. Os
reajustes tarifários são processos regulados pela Aneel
e constam do contrato de concessão.

Corte de Falência dos Estados Unidos reconhece Plano de Recuperação Judicial de empresas adquiridas do
Grupo Rede pela Energisa
A Energisa S/A e Rede Energia S/A – Em Recuperação
Judicial comunicam que a MM. Juíza Shelley C.
Chapman, da Corte de Falência do Distrito Sul de Nova
Iorque, Estados Unidos da América, proferiu decisão
acolhendo integralmente o pedido de reconhecimento
do Plano de Recuperação Judicial brasileiro
devidamente homologado pelo MM. Juízo da 2ª Vara
de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da
Capital de São Paulo, nos autos do processo nº
0067341-20.2012.8.26.0100 (“Plano de Recuperação
Judicial”) para as sociedades: (i) Rede Energia S/A —
em Recuperação Judicial; (ii) Companhia Técnica de
Comercialização de Energia — em Recuperação
Judicial; (iii) QMRA Participações S/A — em
Recuperação Judicial; (iv) Denerge Desenvolvimento
Energético S/A — em Recuperação Judicial; e (v)
Empresa de Eletricidade Vale do Paranapanema S/A —
em
Recuperação
Judicial
(em
conjunto,
“Recuperandas”). O pedido de reconhecimento foi
requerido com base no capítulo 15 da Lei americana

de falências (“Chapter 15”), e, desse modo, vincula os
credores estrangeiros localizados nos Estados Unidos,
inclusive o trustee e detentores de notas perpétuas
(bonds) emitidas pela Rede Energia S/A, ao Plano de
Recuperação Judicial.
A decisão acima será contemplada por uma ordem
pela Juíza da corte americana que permitirá a
operacionalização de certos aspectos do Plano de
Recuperação Judicial, notadamente a cessão dos
créditos decorrentes dos bonds para a Energisa contra
o pagamento de aproximadamente US$ 129 milhões. A
Energisa e a Rede manterão seus acionistas e o
mercado em geral devidamente informados acerca de
quaisquer desdobramentos relevantes relacionados à
decisão que acolheu o pedido de reconhecimento do
Plano de Recuperação Judicial, especialmente no que
tange a ordem da Corte e que permita os pagamentos
aos bondholders.
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