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Cataguazes Leopoldina registra lucro consolidado de R$41,3 milhões em 2005
A Companhia de Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL)
registrou lucro líquido consolidado de R$41,3 milhões em
2005, revertendo prejuízo de R$18,6 milhões em 2004. A
controlada Energisa, holding que detém os investimentos nas
concessionárias Energipe, CELB e Saelpa e na qual a CFLCL
participa em 50,1% do seu capital, deu a maior contribuição
para melhoria do resultado, obtendo lucro líquido de R$75,4
milhões. Já a CENF e a Cat-Leo Cise fecharam o período com
R$11,8 milhões e R$5,2 milhões, respectivamente.
Os resultados individuais das empresas operacionais estão
demonstrados abaixo:

2001, primeiro ano do racionamento, a empresa acumula
crescimento de 86% na receita.
Outro destaque dos resultados de 2005 foi a geração de
caixa do Sistema Cataguazes-Leopoldina. O EBTIDA
ajustado alcançou R$453,4 milhões no ano passado, contra
R$382,9 milhões em 2004. Nos últimos quatro anos, o
crescimento já chega a 140%, média anual de 24,4%. Além
de potencializar os ganhos nas receitas, o Sistema
Cataguazes-Leopoldina trabalhou para reduzir os custos
operacionais, melhorar o perfil da sua dívida e adequá-la a
estrutura de capital da companhia.

Lucro Líquido (Prejuízo) – R$ mil
Empresa
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CFLCL
CENF
Energipe
CELB
Saelpa
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UTE de Juiz de Fora
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41.258
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5.139
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+5
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O faturamento consolidado do Sistema Cataguazes Leopoldina
também cresceu de forma representativa. A receita operacional
bruta atingiu R$1,97 bilhão, uma alta de 22%. O crescimento é
justificado em parte pela elevação de 6,5% na demanda de
energia e pelos reajustes e revisões tarifárias. Comparando com
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Funcef e FondElec renunciam ao pedido de suspensão do aumento de capital da CFLCL
Em 27 de março de 2006, a Fundação dos Economiários
Federais – Funcef, e a Fondelec Essential Services Growth Fund,
L.P. e The Latin America Energy and Electricity Fund I, L.P.
renunciaram ao direito no qual se fundavam as ações
cautelares propostas contra a CFLCL e Outros, cujas liminares
deferidas: (i) suspendiam o aumento de capital da CFLCL
aprovado pelo Conselho de Administração em 21 de fevereiro
de 2006 e (ii) determinavam a abstenção da prática de

quaisquer atos tendentes a implementar o referido aumento
de capital. Desta forma, e tão logo sejam homologadas as
desistências, o que já foi objeto de pedido ao Poder
Judiciário, a Companhia poderá dar prosseguimento ao
aumento de capital, mediante o reinício do prazo para o
exercício do direito de preferência, pelo período ainda não
transcorrido antes da suspensão.

Sobrapar adquire as participações acionárias da Funcef e FondElec na CFLCL
Em 24 de março de 2006, a acionista Sobrapar Sociedade
Brasileira de Organização e Participações Ltda. informou à
Companhia que celebrou contratos de compra e venda de
12.452.374.290 ações preferenciais classe “A” de emissão da
CFLCL com a Fundação dos Economiários Federais – Funcef, e
de 6.256.522.235 ações ordinárias e 11.177.615.828 ações
preferenciais classe “A” com FondElec Essential Services Growth
Fund, L.P. e The Latin America Energy and Electricity Fund I,
L.P., contratos esses sujeitos a determinadas condições
precedentes que deverão ser verificadas até o dia 18 de abril
de 2006. A Sobrapar e sua subsidiária a acionista Energia do
Brasil Participações Ltda. manifestaram à Companhia o

interesse em participar da discussão de uma eventual
reformulação e simplificação da estrutura societária da
Companhia e de suas controladas, sempre sem mudança da
atual estrutura de controle societário, no âmbito do processo
de segregação de atividades de geração e distribuição de
energia elétrica imposto pela Lei nº 10.848/2004.
A CFLCL manterá seus acionistas e o mercado informados
acerca da evolução desta questão e da verificação das
condições precedentes acima mencionadas, tão logo tais
fatos lhe forem transmitidos pela Sobrapar.
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