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Grupo Energisa divulga demonstrações financeiras no dia 11
O Grupo Energisa divulga na próxima terça-feira, dia 11 de
março, as demonstrações financeiras de 2007. A empresa
enviará os resultados à Comissão de Valores Mobiliário e à
Bovespa no final do dia, publicando no dia 12 o relatório
completo no jornal Valor Econômico. A holding já agendou
a realização de três reuniões com analistas do mercado de
capitais, em parceria com a Apimec.

8:30 horas no Rio de Janeiro, no hotel Sofitel, e a segunda
em Belo Horizonte às 18 horas na sede do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Já no dia 17, a
companhia realizará o encontro em São Paulo, às 11 horas,
no hotel Intercontinental. E no dia 18 haverá duas
teleconferências, às 14 horas (inglês) e 15 horas (português).

No dia 13 de março, o Grupo Energisa terá uma reunião às

Energipe capta R$ 73,2 milhões em debêntures
A Energipe, distribuidora do Grupo Energisa em Sergipe,
emitiu 42 mil debêntures no total de R$ 73,2 milhões. A
captação substitui o empréstimo-ponte contraído em
novembro do ano passado para alongar dívidas com
vencimento no curto prazo. As debêntures têm prazo de oito

anos, amortização a partir do sexto ano. A remuneração,
paga semestralmente em maio e novembro, será a variação
do dólar mais 8,85% ao ano. As debêntures terão série
única e não serão conversíveis em ações.

Receita Operacional Bruta consolidada foi de R$208,4 milhões em janeiro de 2008
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Obs.: A redução da demanda de energia no mercado da Energipe em janeiro de 2008 deve-se à
livre. Conseqüentemente, a
migração de um grande consumidor para a rede básica. Retirando-se esse consumidor do mercado
receita operacional bruta
da Energipe em janeiro de 2007, o crescimento da demanda seria de 5,3%. Conseqüentemente a
consolidada da Energisa
demanda consolidada de energia em janeiro de 2008 apresentaria um crescimento de 7,0%.
atingiu a cifra de R$208,4
milhões no primeiro mês de 2008, representando um crescimento consolidado de 4,7% em relação a janeiro de 2007.
A controlada Saelpa foi o destaque no crescimento individual de receita, com 15,8%.
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