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FATO RELEVANTE

COMPANHIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES-LEOPOLDINA (“CFLCL”),
ENERGISA S/A (“Energisa”) e EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A –
ENERGIPE (“Energipe”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, vêm
informar a seus acionistas e ao mercado o que segue:
1. Em 20 de abril de 2006, a Multipar S/A – Planejamento e Corretagem de Seguros,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.595.314/0001-24 (“Multipar”), companhia fechada,
controlada pela CFLCL, adquiriu a totalidade da participação societária detida pela
Sobrapar – Sociedade Brasileira de Organização e Participações Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 42.291.021/0001-53 (“Sobrapar”) na Energia do Brasil Participações
Ltda. (“Energia do Brasil”), conforme aprovada pela administração da CFLCL, pelo valor
total de R$ 361.100.000,00 (trezentos e sessenta e um milhões e cem mil reais),
correspondente a assunção pela Multipar de dívidas da Sobrapar junto a instituições
financeiras – instituições que já se manifestaram formalmente no sentido de subscrever,
com o respectivo saldo devedor, debêntures de emissão pública, com prazo total de cinco
anos e carência de principal de três anos.
1.1.

A Energia do Brasil possui investimentos exclusivamente na Energisa S/A, na
PBPart-SE1 S/A (“PBPart-SE1”) e na Usina Termelétrica de Juiz de Fora S/A
(“UTE-JF”), de forma que este aumento da participação indireta da CFLCL nessas
sociedades irá proporcionar condições mais eficientes, em benefício de todos os

acionistas, inclusive para implementação da segregação das atividades imposta pela
Lei no 10.848/2004.
1.2.

O valor da aquisição da Energia do Brasil pela Multipar foi suportado por avaliação
independente realizada por instituição financeira de primeira linha.

1.3.

Com a aquisição da Energia do Brasil pela Multipar, a CFLCL passa a deter, direta
e indiretamente, os seguintes percentuais de participação nas seguintes sociedades:
(i)
(ii)

Energisa:
99,99%
PBPart SE-1: 99,99%

(iii)

UTEJF:

99,99%

(iv)

Energipe:

99,86%

1.4.

Será oportunamente estendida oferta para aquisição de ações da Energisa e
Energipe de seus acionistas minoritários, nos termos da Instrução CVM nº 361,
nesta última, com vistas ao cancelamento do registro de companhia aberta.

2.

Com a aquisição da Energia do Brasil pela Multipar, a Sobrapar remanesce com a
titularidade das seguintes participações societárias, deixando, porém, de deter
participação direta em sociedades controladas pela CFLCL:
Participação no Capital Social da CFLCL
Acionista

Ações Ordinárias

Ações Pref. Classe “A”

Total do Capital

Sobrapar

31.256.381.743

64.882.198.906

96.138.580.649

Gipar

53.752.623.844

1.703.481.951

55.456.105.795

Gipar detém 56,7% do Capital Ordinário e 31,7% do Capital Total da CFLCL e
Sobrapar detém 49,4% do Capital Ordinário e Total da Gipar.
3.

As operações informadas no presente Fato Relevante não alteram a estrutura de
controle da CFLCL ou de qualquer de suas subsidiárias.

4.

A Sobrapar manifestou à CFLCL o interesse em continuar participando das
discussões sobre a reformulação e simplificação da estrutura societária da CFLCL
e de suas controladas – sempre sem mudança da atual estrutura de controle

societário da CFLCL ou de qualquer de suas subsidiárias – no âmbito do processo
de segregação de atividades de geração e distribuição de energia elétrica imposto
pela Lei nº 10.848/2004. Inexiste, contudo, qualquer contrato ou acordo regulando
o direito de voto em tais sociedades. Além disso, até o momento, a CFLCL ainda
não recebeu autorização por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL para alterar o modelo de desverticalização de seus ativos anteriormente
proposto.
5.

A CFLCL manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução
desta questão.
Cataguases, 20 de abril de 2006.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores

