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Vendas de energia crescem 5,1% no 3T09 e receita bruta atinge R$1,939 bilhão em nove meses
Vendas no 3T09: durante o terceiro trimestre de 2009
(3T09), as vendas consolidadas de energia elétrica
registraram um aumento de 5,1%, na comparação com o
mesmo trimestre do ano passado, atingindo 1.607,6 GWh. As
classes residencial e comercial continuaram se destacando,
com crescimento de consumo de 9,0% e 7,8%,
respectivamente. O consumo industrial cativo mostra sinais
de recuperação após ter registrado queda no acumulado dos
primeiros seis meses do ano. No 3T09, o consumo industrial
cativo aumentou 0,02% em relação ao mesmo trimestre do
ano passado.
O gráfico abaixo mostra os crescimentos de consumo por
classe no primeiro semestre e no terceiro trimestre de 2009:

Vendas acumuladas em nove meses de 2009:
o consumo consolidado de energia dos
consumidores cativos atendidos pelo Grupo
Energisa cresceu 4,4% nos primeiros nove meses
de 2009, em relação ao mesmo período do ano
passado, atingindo 4.833,6 GWh.
A receita bruta consolidada do Grupo Energisa
alcançou R$ 1,939 bilhão no período de janeiro
a setembro desse ano, o que representa um
acréscimo de 7,9% em relação à igual período
de 2008. O gráfico a seguir mostra a evolução
da receita bruta por trimestre e no acumulado
de nove meses:
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Indicadores Operacionais das Distribuidoras de Energia do Grupo Energisa - Janeiro a setembro de 2009 Descrição/Empresa
Receita Bruta - R$ milhões
Variação % da Receita Bruta - % (*)
a) Vendas de Energia no Mercado Próprio (GWh)
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Outras classes
b) Variação das Vendas no Mercado Próprio - % (*)
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Outras classes
c) Demanda dos Consumidores Livres - CL (GWh)
d) Variação da Demanda dos CL - % (*)

EMG
364
+ 1,1
777,1
267,3
185,5
131,7
97,2
95,4
+ 2,6
+ 5,9
- 2,9
+ 6,3
+ 0,9
+ 1,4
175,2
- 3,4

ENF
95
+ 10,5
235,0
109,3
49,1
45,9
3,3
27,4
+ 3,2
+ 3,2
+ 10,9
+ 2,5
- 44,4
+ 2,3
-

ESE
493
+ 5,3
1.455,8
515,7
276,8
300,6
58,7
304,0
+ 9,7
+ 12,7
+ 4,3
+ 10,4
+ 5,3
+ 10,0
365,7
- 12,3

EBO
128
+ 3,2
413,0
124,7
161,3
73,5
13,5
40,0
- 2,8
+ 5,1
- 12,8
+ 7,4
+ 4,5
+ 0,5
131,5
+ 8,7

EPB
823
+ 12,7
1.952,7
725,1
353,0
350,7
130,1
393,8
+ 3,3
+ 5,1
- 2,2
+ 7,0
- 5,5
+ 5,3
280,2
- 3,5

Energisa
Consolidada
1.939
+ 7,9
4.833,6
1.742,1
1.025,7
902,4
302,8
860,6
+ 4,4
+ 7,2
- 2,0
+ 7,8
- 1,9
+ 6,1
952,6
- 6,5

(*) Em relação ao mesmo período de 2008.
EMG–Energisa Minas Gerais / ENF–Energisa Nova Friburgo / ESE–Energisa Sergipe / EBO–Energisa Borborema / EPB–Energisa Paraíba
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Energisa implementa programa para melhorar liquidez das ações
A Energisa iniciou os trâmites necessários para a
implementação de mais uma iniciativa que visa o
aumento da liquidez de suas ações na Bolsa de
Valores.

O segundo passo é a implementação do
Programa de Units, que será votado em
assembleia geral de acionistas no dia 21 de
outubro. Esse programa consiste na emissão de
certificados representativos de ações ordinárias e
preferenciais da Companhia que unificam ambas
as espécies em um único instrumento de
negociação, comumente conhecido no mercado
de capitais como Unit.

O primeiro passo, encerrado no dia 5 de outubro
passado, foi implementado através de uma
reestruturação societária. Os acionistas das
subsidiárias Energisa Sergipe, Energisa Borborema e
Energisa Nova Friburgo passaram a ser acionistas da
controladora Energisa S/A. Em resumo, a relação de
troca de posições acionárias, seja em ações
ordinárias ou preferenciais, foi a seguinte:

Cada Unit nada mais é do que um certificado
de ações que representará a propriedade de
quatro (4) ações preferenciais (PN) e uma (1)
ação ordinária (ON) da Companhia. Ao agrupar
as classes de ações em um único instrumento,
evita-se a dispersão de negociações entre as
ações ordinárias e preferenciais,
proporcionando maior liquidez aos papéis da
Companhia. Dessa forma, o acionista detentor
de uma Unit continuará sendo proprietário das
ações que ela representa, sendo modificado
apenas o título pelo qual passarão a ser
negociadas na Bolsa de Valores.

Relação de troca das ações:
• Cada ação da Energisa Paraíba foi substituída
por 68,08 ações da Energisa S/A;
• Cada ação da Energisa Borborema foi
substituída por 21,43 ações da Energisa S/A;
• Cada ação da Energisa Sergipe foi substituída
por 166,09 ações da Energisa S/A;
• Cada ação da Energisa Nova Friburgo foi
substituída por 472,87 ações da Energisa S/A.

Para que todos os acionistas possam participar
do processo, as ações já existentes serão
desdobradas da seguinte forma: cada ação
ordinária dará origem a cinco (5) ações ON e
cada ação preferencial equivalerá a cinco (5)
ações PN. A Energisa irá permitir que,
obedecido um prazo a ser estabelecido pelo
Conselho de Aministração, o acionista
voluntariamente, converta ações preferenciais
em ordinárias e ações ordinárias em
preferenciais, de forma que ele tenha a
proporção necessária para a formação da Unit.

Recessos apurados: findo o período de direito de
recesso, poucos acionistas solicitaram o reembolso
de suas ações: na Energisa Sergipe o
correspondente a 0,006% do capital total da
empresa; na Energisa Paraíba o equivalente a
0,085% do capital total e na Energisa Borborema foi
apurado recesso equivalente a 0,078% do capital
total da subsidiária. Não houve solicitação de
recesso na Energisa Nova Friburgo.

Grupo Energisa divulgará demonstrações financeiras do 3º trimestre no dia 5 de novembro
O Grupo Energisa divulgará no dia 5 de novembro,
quinta-feira, as demonstrações financeiras do terceiro
trimestre de 2009. A empresa enviará os resultados à
Comissão de Valores Mobiliários e à Bovespa no final do
dia, disponibilizando as informações na secção de

relações com investidores no link
www.energisa.com.br/ri.
No dia 9 de novembro (segunda-feira), haverá
duas teleconferências, às 14 horas (inglês) e
15:00 horas (português).
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