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Energisa recebe R$210,2 milhões por venda de ativos de geração
A Energisa concluiu a alienação das ações da
Zona da Mata Geração, sociedade detentora de
11 Pequenas Centrais Hidrelétricas em operação
(45 MW de capacidade instalada) e dos direitos
de comercialização de sua controlada Cat-Leo
Comercializadora de Energia para a Brascan
Energética. Nessa operação, a Companhia
recebeu R$210,2 milhões, que produzirá um
resultado contábil extraordinário, antes dos

impostos, no total de R$184,7 milhões, a ser
contabilizado no terceiro trimestre. Além desses ativos, a
Energisa assinou no dia 11 de julho a venda de outros
quatro estudos e projetos de geração de energia elétrica
em desenvolvimento, que totalizam 188 MW de
capacidade instalada. A liquidação dessa venda ainda
aguarda a aprovação da Aneel - Agência Nacional de
Energia Elétrica.

Energisa antecipa R$65,1 milhões em dividendos
A Energisa pagará no dia 11 de setembro
R$65,1 milhões de dividendos aos seus
acionistas, como antecipação do exercício de
2007. A distribuição foi decidida pelo Conselho
de Administração da Energisa em reunião
realizada em 21 de agosto de 2007. Os
dividendos serão pagos à razão de R$0,30 por
ação ordinária e R$0,33 por ação preferencial
do capital social da empresa e são frutos dos
resultados da empresa no primeiro semestre de
2007.
A Energisa, controladora do Sistema Cataguazes
Leopoldina (SCL), fechou o primeiro semestre de
2007 com lucro líquido

Cataguazes-Leopoldina expande eletrificação rural
A Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina
(CFLCL) triplicará o programa de universalização Luz
para Todos. A distribuidora, controlada pela Energisa,
assinará no dia 10 de setembro próximo o termo de
compromisso para execução da segunda etapa do
programa com os Governos Federal e de Minas
Gerais. Nessa segunda fase a meta é levar energia a
mais 18,5 mil consumidores da Zona da Mata de
Minas Gerais. A CFLCL foi uma das primeiras
distribuidoras no país a cumprir a meta do primeiro
contrato do Luz para Todos, fechando a primeira fase
com 10, 2 mil propriedades rurais eletrificadas. Os
investimentos iniciais chegaram a R$42 milhões.

consolidado de R$77,3 milhões, um crescimento de
1.386,5% em comparação ao resultado da antiga
controladora do SCL no mesmo período do ano
passado.
Cabe ressaltar que esse resultado não leva em
consideração a venda de ativos e projetos hidrelétricos,
acima mencionada.
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Vendas de energia aumentam 5,5% em julho e receita consolidada atinge R$1.370,3 milhões em sete meses
A demanda consolidada de
energia elétrica apurada
pelas cinco distribuidoras
controladas pela Energisa
S/A (código Bovespa ENGI3
e ENGI4) cresceu 5,5% em
julho, atingindo 578,8
GWh. No acumulado em
sete meses do corrente
exercício essa demanda
chegou a 4.182,6 GWh,
representando um aumento
de 5,2% em relação à
demanda apurada por
essas mesmas empresas em
igual período de 2006. Esse
resultado é conseqüência,
sobretudo,

Indicadores Operacionais – Janeiro a julho de 2007
CFLCL, CENF, Energipe, CELB , Saelpa e Energisa Consolidada
CFLCL

CENF Energipe

CELB

Energisa
Saelpa Consolidada

Receita Bruta - R$ milhões
268,1
70,6
358,3
94,7
521,4 1.370,3
Crescimento da Receita Bruta - %
+ 3,2 + 14,8
+ 5,7
+ 6,0
+ 10,2 + 2,8
Demanda de energia – GWh (a+b) 683,6 172,6 1.329,0 392,2 1.605,2 4.182,6
a) Mercado Próprio
558,2 164,9
951,7 309,5 1.373,3 3.357,6
• Residencial
189,9
76,9
329,0
87,6
508,3 1.191,7
• Industrial
134,8
29,9
176,7 133,0
259,0
733,4
• Comercial
91,7
32,9
194,1
50,3
236,8
605,8
• Outras classes
141,8
25,2
251,9
38,6
369,2
826,7
b) Consumidores Livres (CL)
125,4
7,7
377,3
82,7
231,9
825,0
Variação da Demanda -% (*)
+ 8,5 + 4,7
+1,9 + 11,5
+ 5,2
+ 5,2
• Residencial
+ 6,6 + 4,9
+ 7,8 + 8,8
+ 7,0
+ 6,6
• Industrial + CL
+ 17,4 + 9,2
- 1,9 + 14,7
+ 4,5
+ 5,4
• Comercial
+ 5,2 + 2,1
+ 4,9 + 9,4
+ 4,8
+ 5,2
• Outras classes
+,2,7 + 1,2
+ 1,0 + 3,8
+ 3,9
+ 2,7
(*) Em relação ao mesmo período de 2006, com consumidor livre (CL). Crescimento da receita
consolidada da Energisa comparada com a receita consolidada da CFLCL no mesmo período.

da elevação do consumo de
energia elétrica nas classes
residencial (+6,6%) e comercial
(+5,2%) que têm maior margem de
contribuição na geração de caixa
das empresas. Conseqüentemente,
a receita operacional bruta
consolidada da Energisa atingiu a
cifra de R$1.370,3 milhões nos sete
primeiros meses de 2007,
representando um crescimento
consolidado de 6,0% em relação a
igual período de 2006. As
controladas CELB e CFLCL foram os
destaques nos crescimentos
individuais de receita, com 14,8% e
10,2%, respectivamente.

Receita por Classe de Consumo
Industrial
16,9%

Residencial
43,4%
Comercial
21,3%

Outras
14,0%

Rural
4,4%
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