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Boletim de Relações com Investidores
Cataguazes-Leopoldina aumenta participação nas subsidiárias
A Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL)
anunciou no dia 20 de abril, a compra de 45,6% do capital
total da Energisa, 50% da UTE de Juiz de Fora e 49,9% da
PBPART-SE 1. Esses ativos pertenciam à Sobrapar, que os
adquiriu da Alliant Energy Holdings do Brasil em janeiro
deste ano. A operação, realizada por meio da controlada
Multipar, abre caminho para que a estrutura societária do
Sistema Cataguazes-Leopoldina seja simplificada e
consolida a participação da CFLCL nas holdings que
controlam as distribuidoras Energipe, CELB, Saelpa e a
Termelétrica de Juiz de Fora.
Com isso, os resultados destas subsidiárias passarão a ser
consolidados quase que integralmente na CFLCL,
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reforçando a estrutura econômico-financeira do Sistema
Cataguazes-Leopoldina e possibilitando que o processo de
desverticalização possa ser implementado de maneira
mais racional e econômica. Com a aquisição, a CFLCL
passa a deter, direta e indiretamente, 99,99% do capital
total da Energisa S/A, Pbpart SE 1 S/A e da UTE de Juiz de
Fora e 99,87% do capital total da Energipe. A
negociação, avaliada por uma instituição financeira
independente, foi fechada em R$361 milhões. Para tanto,
a Multipar assumiu a dívida da Sobrapar relativa à
operação de aquisição das ações da Alliant. A subsidiária
já obteve garantia firme para refinanciar o montante por
meio de debênture com prazo de cinco anos, sendo três
de carência.

Assembléia de Acionistas da Cataguazes-Leopoldina aprova pagamento de dividendos
A Assembléia Geral Ordinária realizada em 28 de abril,
preferenciais classe “A” e de R$0,1255 por lote de mil
aprovou a distribuição de R$16,7 milhões em dividendos
ações preferenciais classe “B”. As ações da Companhia
prioritários, que serão pagos a partir de 31 de maio
passam a ser negociadas “ex-dividendos” na Bovespa a
próximo, à razão de R$0,2092 por lote de mil ações
partir de 2 de maio de 2006.
Conselho de Administração da Cataguazes-Leopoldina homologa aumento de capital
O Conselho de Administração da Companhia homologou
R$379.602.272,88, dividido em 94.913.752.181 ações
ordinárias, 82.392.170.239 ações preferenciais classe
em 7 de abril de 2006 o aumento do capital social da
CFLCL no valor de R$99.625.785,11, mediante a emissão
“A” e em 253.492.770 ações preferenciais classe “B”,
de 43.695.519.783 novas ações ordinárias. Desta forma,
todas sem valor nominal.
o capital social da Companhia passou a ser de
Receita operacional consolidada cresce 23%, atingindo R$548,4 milhões no 1º trimestre de 2006
A receita operacional bruta
consolidada da CataguazesLeopoldina cresceu 23% no primeiro
trimestre em relação ao mesmo
período do ano passado, atingindo
R$548,4 milhões, com destaque para
os crescimentos das receitas da
Energipe e Saelpa, de 30,3% e
30,0%, respectivamente. Do montante
de receitas, R$30,6 milhões são
provenientes do uso do sistema de
transmissão e distribuição (TUSD) por
consumidores livres, contra R$16,7
milhões no exercício anterior.
Considerando essa demanda dos
consumidores livres, o consumo de
energia elétrica no primeiro trimestre

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

CFLCL

CENF

Energipe

CELB

Receita Bruta - R$ milhões
103,9
29,6
150,8
32,5
Crescimento % (*)
+13,4 +18,4
+30,3 +16,5
Demanda de energia – GWh (a+b)
269
70
559
147
a) Mercado Próprio
234
67
413
122
• Residencial
80
30
131
33
• Industrial
57
12
90
53
• Comercial
39
15
80
19
• Outras classes
58
10
112
17
b) Consumidores Livres (CL)
35
3
146
25
Variação da Demanda -% (*)
+ 3,3
- 0,8
+ 7,1 + 4,2
• Residencial
+ 2,3
- 1,5
+ 2,3 + 3,7
• Industrial + CL
+1,6
- 1,2
+ 9,0 + 4,7
• Comercial
+ 7,6
- 1,7
+ 8,2 + 3,5
• Outras classes
+ 4,4 + 3,2
+ 8,1 + 3,6
(*) Em relação ao 1º trimestre de 2005, com consumidor livre.

Saelpa Consolidado
215,2
+30,0
658
562
201
106
97
158
96
+ 4,9
- 0,7
+ 10,9
+ 3,3
+ 6,3

de 2006 nas áreas de concessão
das empresas do Sistema
Cataguazes-Leopoldina totaliza
1.703 GWh, o que representa um aumento de 5,0% em relação à demanda registrada em igual trimestre de 2005.
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548,4
23,0
1.703
1.398
475
318
250
355
305
+5,0
+0,8
+7,6
+5,2
+6,3

