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Energisa anuncia venda da UTE de Juiz de Fora
A Energisa anunciou, em 4 de outubro de 2007, que
foram assinados com Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras e sua subsidiária de comercialização de
energia, contratos envolvendo a alienação da
totalidade das ações da Usina Termelétrica de Juiz
de Fora S.A. - UTEJF (87 MW de capacidade
instalada), até então controlada integral da
Companhia, bem como direitos sobre a
comercialização de energia com as suas subsidiárias
localizadas na região Nordeste. O valor aproximado
da operação chegou a R$ 204 milhões, dos quais
R$ 50 milhões referem-se a financiamentos da UTEJF
que serão transferidos ou liquidados
antecipadamente pela Petrobras. Essa transação está
sujeita a aprovações dos órgãos reguladores e
espera-se que seja concluída ainda no corrente mês.
A negociação objetivou fortalecer a estrutura de
capital do Grupo e reduzir e melhorar o já
confortável perfil do estoque das dívidas. Em
30/06/2007, ainda sem refletir os efeitos das vendas
de ativos realizadas em julho de 2007 e nesta data,
o endividamento consolidado líquido da Energisa
era de R$ 1,68 bilhão para uma geração de caixa
medida pelo EBITDA ajustado anualizado de

R$ 657 milhões, o que representa uma relação entre a
dívida líquida e o EBITDA Ajustado de 2,6x.
Desde o fechamento das demonstrações financeiras do
1º semestre de 2007, a Energisa alienou 132 MW em
ativos de geração em operação, 188 MW em projetos
em desenvolvimento, bem como direitos sobre
comercialização de energia, por um total de R$ 497
milhões, dos quais cerca de R$ 250 milhões já foram
liquidados em agosto. O montante já recebido refletirá
num resultado bruto antes de impostos de R$ 185
milhões, que serão contabilizados no 3º trimestre do
corrente exercício.
Por outro lado, em decorrência da alienação dos ativos
em operação (UTE Juiz de Fora e a Zona da Mata
Geração), o EBITDA ajustado consolidado da Energisa
será reduzido em aproximadamente R$ 50 milhões
anuais.
A Administração da Energisa espera que, após cumpridas
as condições precedentes associadas e realizadas as
liquidações financeiras das alienações acima descritas, a
relação dívida líquida consolidada por EBITDA Ajustado
alcance o patamar de 2,1x.
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Receita consolidada atinge R$1.604,1 milhões em oito meses
A demanda consolidada
Indicadores Operacionais – Janeiro a agosto de 2007
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receita operacional bruta
consolidada da Energisa atingiu a cifra de R$1.604,1 milhões em oito meses de 2007, representando um
crescimento consolidado de 8,1% em relação a de igual período de 2006. As controladas CELB e CFLCL foram os
destaques nos crescimentos individuais de receita, com 14,1% e 8,3%, respectivamente.
Saelpa ganha Prêmio Eletricidade 2007
A Saelpa foi agraciada com o prêmio Eletricidade
2007, na categoria Maior Evolução Nacional. O
prêmio é concedido anualmente pela revista
Eletricidade Moderna, em parceria com a Soltec –
Projetos e Serviços e distingue as melhores
distribuidoras de energia elétrica do Brasil. O
ranking com as melhores foi elaborado a partir da
comparação de uma série de indicadores,
fornecidos pelas próprias empresas: indicador de
perdas, reclamações comerciais, contas refaturadas,
ciclo de faturamento, unidades transformadoras

avariadas, reclamações de tensão, eficácia de projeto,
duração equivalente de interrupção por consumidor (DEC),
freqüência equivalente de interrupção por consumidor
(FEC) e tempo médio de atendimento de reclamações de
interrupção.
Para a edição 2007, tanto os números de 2006 quanto os
de 2005 serviram de base para avaliar a evolução dos
indicadores de um ano para o outro. A Saelpa concorreu
num grupo formado por 22 concessionárias.
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