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Receita bruta consolidada ultrapassa R$2,0 bilhões em 11 meses
A receita operacional
bruta consolidada da
Cataguazes-Leopoldina
(CFLCL) atingiu a cifra de
R$2.080,8 milhões em
onze meses de 2006,
representando aumentou
de 16,6% em relação ao
mesmo período do ano
passado. Os destaques
foram os crescimentos das
receitas das subsidiárias
CELB e Saelpa, de 27,0%
e 23,8%, respectivamente.
Esse desempenho no
período deve-se ao
aumento de 5,8% na

Comparativo CFLCL, CENF, Energipe, CELB e Saelpa
Indicadores Operacionais – Janeiro a novembro de 2006

CFLCL CENF Energipe
CELB
Receita Bruta - R$ milhões
406,5 106,9
548,9 134,8
Crescimento % (*)
+ 10,3 + 1,7
+ 11,9 + 27,0
Demanda de energia – GWh (a+b) 1.046
262
2.061
561
a) Mercado Próprio
868
252
1.494
466
• Residencial
290
117
476
129
• Industrial
223
45
340
205
• Comercial
136
51
288
73
• Outras classes
219
39
390
59
b) Consumidores Livres (CL)
178
10
567
95
Variação da Demanda -% (*)
+ 2,3 + 0,8
+ 6,1 + 7,5
• Residencial
+ 3,0 + 2,2
+ 4,5 + 9,1
• Industrial + CL
+ 12,8 + 2,7
+ 6,5 + 6,1
• Comercial
+ 4,6
- 3,9
+ 7,0 + 11,0
• Outras classes
+ 2,9 + 0,5
+ 6,8 + 6,9
(*) Em relação ao mesmo período de 2005, com consumidor livre (CL).

Saelpa Consolidado
787,4
2.080,8
+ 23,8
+ 16,6
2.430
6.360
2.074
5.154
750
1.762
394
1.207
358
906
572
1.279
356
1.206
+ 5,2
+ 5,8
+ 5,6
+ 4,9
+ 4,9
+ 6,8
+ 5,8
+ 5,8
+ 4,8
+ 5,0

demanda de energia elétrica (mercado cativo + consumidores livres) e aos reajustes das tarifas das distribuidoras,
sendo responsáveis pelo incremento de R$295,9 milhões na receita operacional bruta, dos quais R$43,7 milhões
provenientes do uso do sistema de distribuição (TUSD) por consumidores livres. A receita da TUSD acumulada em
onze meses de 2006 totalizou R$118,3 milhões, contra R$74,6 milhões em igual período de 2005.

Sistema Cataguazes-Leopoldina inicia mais uma etapa do seu processo de desverticalização
Acionistas da controlada Energipe receberão ações da CELB e Saelpa
O Sistema Cataguazes-Leopoldina deu início a mais
uma etapa do seu processo de desverticalização, com
o descruzamento acionário das participações que a
Empresa Energética de Sergipe S/A – Energipe possui
em duas empresas de propósito específico (Pbpart
Ltda. e Pbpart SE 2), que controlam as distribuidoras:
Companhia Energética da Borborema - CELB e a
Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba –
Saelpa. Para tanto, a Energipe convocou Assembléia
Geral de Acionistas na realizar-se no próximo dia 30
de dezembro para aprovar a redução do seu capital
social no montante de R$593,5 milhões, entregandose aos acionistas da Companhia 165.042 ações

ordinárias e 52.259 ações preferenciais da CELB
(cada ação receberá um lote de 1,4858 ações
ordinárias e 0,4704 ações preferenciais) e
606.286.230 ações ordinárias e 2.467.737 ações
preferenciais classe “A” da Saelpa (cada ação
receberá um lote de 5.457,8586 ações ordinárias e
22,2149 ações preferenciais classe “A”). O passo
seguinte é a transferência do controle acionário direto
das referidas concessionárias para a Energisa S/A ,
que será a nova sociedade controladora de todas as
sociedades atualmente controladas, direta e
indiretamente, pela CFLCL, após a conclusão do
processo de desverticalização.
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