Boletim de Relações com Investidores
20 de março de 2013

Boletim de Relações com Investidores | 24 de julho de 2013
Parques eólicos no RN recebem licenças para operação comercial
A Energisa recebeu do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
(IDEMA) as Licenças de Operação (LO’s) para os
cinco parques eólicos que a Companhia está
construindo no Rio Grande do Norte. O término
das obras no complexo eólico, localizado no
município de Parazinho, está previsto para agosto,
com condições de operação comercial imediatas.
Já foram instalados 74 aerogeradores, o que
representa 99% do total. Resta apenas um
aerogerador, que será instalado até o início de
agosto. O processo de comissionamento está
avançado, com 60% das unidades já testadas. A

implantação da linha de transmissão e da
subestação associada à obra tem previsão de
conclusão na primeira quinzena de agosto.
Chamados Renascença I, II, III, IV e Ventos de São
Miguel, os cinco parques terão, ao todo, 75
aerogeradores, com potência de 2 MW em cada
unidade. A capacidade instalada do complexo
eólico será de 150 MW e a capacidade de produção
anual, de 614 GWh. Os investimentos nessas
unidades serão da ordem de R$ 560 milhões, dos
quais R$ 442 milhões já foram investidos até junho
de 2013.

Energisa firma compromisso para aquisição do Grupo Rede
A Energisa informou aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em 11 de julho, foi
firmado entre a Companhia e o acionista
controlador do Grupo Rede um Compromisso de
Investimento, Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças (“Compromisso”), que mediante o
cumprimento de algumas condições precedentes
previstas no Compromisso tem por objeto a
aquisição do controle acionário das sociedades do

Grupo Rede, em consonância com o Plano de
Recuperação Judicial votado na Assembleia Geral
de Credores do Grupo Rede, realizada em São
Paulo, no último dia 5 de julho, e pendente de
homologação pelo juízo. A Energisa manterá seus
acionistas e o mercado informados acerca de
quaisquer desdobramentos relevantes relacionados
à aquisição do Grupo Rede.

Energisa Paraíba ganha três prêmios Abradee
A Energisa Paraíba foi a vencedora em três das
seis categorias do Prêmio Abradee (Associação
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica),
um dos maiores reconhecimentos do setor elétrico
no país. A empresa foi premiada nas categorias
Qualidade da Gestão, Gestão EconômicoFinanceira e Evolução do Desempenho. A Energisa
disputou entre as empresas com mais de 500 mil
clientes e a premiação ocorreu no dia 16 de julho,
em Brasília.
No item que avalia a satisfação do cliente, a
Energisa Paraíba obteve aprovação de 78,8% dos
consumidores, ficando acima da média Brasil
(78,2%).

A Energisa Paraíba tem se destacado também em
outros rankings e pesquisas nacionais, como o
elaborado pela Aneel, divulgado em março deste
ano. A empresa foi avaliada como a terceira
melhor distribuidora do país na evolução da
qualidade do serviço prestado, e a segunda da
Região Nordeste.
Ainda em 2012, a empresa foi vencedora do
Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ), maior
reconhecimento de excelência na gestão das
organizações sediadas no Brasil. Foi a primeira vez
que uma empresa do Estado da Paraíba recebeu
este prêmio.
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Energia total distribuída cresce 9,7% no primeiro semestre de 2013
Vendas em junho de 2013: neste mês, a energia
total distribuída (924,6 GWh) pelo Grupo Energisa
cresceu 13,2% em relação a igual período do ano
passado, com destaque para a classe residencial,
que consumiu 5,8% a mais. As vendas 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 4,3% no mês, totalizando 782,9 GWh.
Deste total, 635,8 GWh foram vendidos no mercado
cativo, que avançou 0,9% no mês, e 147,1 GWh
foram transportados para consumidores livres, que
apresentou crescimento de 21,8% no mês. As
vendas de energia das subsidiárias de
comercialização e geração totalizaram 120,0 GWh,
incremento de 119,4%. Em junho, a receita

operacional líquida consolidada, deduzida das
receitas de construção, foi de R$ 208,8 milhões,
ante R$ 201,1 milhões registrados em igual mês
do ano passado.
Vendas no primeiro semestre de 2013: a
energia total distribuída no período somou
5.707,5 GWh, avanço de 9,7% em relação ao
primeiro semestre de 2012, com destaque para o
crescimento de 10,6% no consumo residencial. O
consumo cativo, mais TUSD, foi de 4.926,9 GWh,
6,6% maior do que o registrado em igual período
do ano passado. A receita operacional líquida
consolidada, deduzida das receitas de
construção, foi de R$ 1.284,3 milhões, acréscimo
de 6,6% (ou R$ 79,2 milhões), na mesma base de
comparação.

Indicadores Operacionais das Distribuidoras de Energia do Grupo Energisa – 1º semestre de 2013
Descrição / Empresa

EMG

ENF

ESE

EBO

EPB

Energisa
Consolidada

Receita Operacional Líquida - R$ milhões (*)
198,8
42,2
335,0
80,0
494,7
1.284,3
Variação % da Receita Operacional Líquida (*)
+ 3,9
- 8,1
+ 2,4
+ 4,0
+ 3,5
+ 6,6
a) Vendas de Energia no Mercado Cativo (GWh)
563,9
166,6 1.203,3
341,6
1.802,4
4.077,8
9 Residencial
222,4
78,6
481,0
112,0
740,2
1.634,2
9 Industrial
86,0
30,5
144,9
107,3
257,1
625,8
9 Comercial
109,4
36,1
258,9
73,5
326,2
804,1
9 Rural
73,7
2,4
60,1
12,7
139,3
288,2
9 Outras classes
72,4
19,0
258,4
36,1
339,6
725,5
b) Energia associada aos Consumidores Livres (TUSD) - GWh
174,2
390,1
1,7
283,2
849,2
c) Subtotal Mercado Cativo + TUSD (a+b) - GWh
738,1
166,6 1.593,4
343,3
2.085,6
4.927,0
d) Comercialização de Energia – GWh (**)
726,4
e) Suprimento de Energia – GWh
110,1
6,6
116,7
f) Fornecimento não faturado - GWh
(1,7)
0,1
(23,7)
(5,0)
(32,3)
(62,6)
g) Energia Total Distribuída – GWh (c+d+e+f)
736,4
166,7 1.679,8
338,3
2.059,9
5.707,5
h) Variação das Vendas no Mercado Cativo - %
3,2
3,4
5,1
6,9
4,8
4,8
9 Residencial
+ 7,9
+ 3,4
+ 11,1
+ 10,8
+ 12,0
+ 10,6
9 Industrial
- 10,0
+ 5,6
- 9,9
+ 0,1
- 16,2
- 10,5
9 Comercial
+ 3,4
+ 3,7
+ 4,0
+ 9,2
+ 7,4
+ 5,7
9 Rural
+ 7,6
+ 3,1
+ 0,0
+ 9,8
+ 7,2
+ 5,8
9 Outras classes
+ 2,8
- 0,8
+ 6,8
+ 12,0
+ 6,7
+ 6,4
i) Variação Mercado Cativo + TUSD - %
+ 4,8
3,4
+ 6,1
7,5
+ 7,8
+ 6,6
j) Variação das Vendas no Mercado Livre - %
+ 68,8
k) Variação da Energia Total Distribuída - %
+ 3,4
+ 3,6
+ 2,9
+ 3,3
+ 6,1
+ 9,7
EMG–Energisa Minas Gerais / ENF–Energisa Nova Friburgo / ESE–Energisa Sergipe / EBO–Energisa Borborema / EPB–Energisa Paraíba
(*) Deduzida das receitas de construção.
(**) Vendas das Energisa Comercializadora e das geradoras Energisa Rio Grande, PCH Zé Tunin, PCH Cristina e Energisa Bioeletricidade.
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