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Sobrapar adquire todas as participações da Alliant Energy nas empresas do Sistema Cataguazes-Leopoldina
Em Fato Relevante divulgado em 20 de janeiro último, a
Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL), Energisa
e Energipe informaram ao mercado que a Sobrapar Sociedade
Brasileira de Organização e Participações Ltda e seu controlador,
Sr. Antônio José de Almeida Carneiro, adquiriram 100% das
quotas representativas do capital social da Alliant Energy Holdings
do Brasil Ltda (AEHB). A AEHB possui participação direta na
holding CFLCL, sendo aproximadamente 40,2% do capital social
total, divididos entre 52,0% do capital preferencial e 21,6% do
capital votante da CFLCL, além de 49,9% do capital total da Gipar
S/A, que por sua vez detém 21,4% do capital total da CFLCL. A

AEHB possui ainda as seguintes participações nas subsidiárias da
CFLCL: a) 45,6% do capital social da Energisa; b) 49,9% do
capital social da Pbpart-SE 1 S/A; e 50,0% do capital social da
Usina Termelétrica de Juiz de Fora S/A.
Os compradores informaram às Companhias que não têm
interesse em dar seguimento às controvérsias iniciadas pela
AEHB em face dos acionistas controladores da CFLCL e de suas
subsidiárias, e buscarão extinguir, de forma definitiva, as ações
judiciais em curso sem que as mesmas venham a repetir-se, ou
sejam sucedidas por novas reclamações.

Receita operacional consolidada foi de R$1.974 milhões em 2005
A receita operacional bruta
consolidada da CataguazesLeopoldina atingiu R$1.974 milhões
em 2005, o que representa um
aumento de 21,9% em relação à de
2004. O destaque foi o crescimento
de 141,3% nas receitas provenientes
do uso do sistema de transmissão e
distribuição (TUSD) por consumidores
livres e outras empresas, que
atingiram R$82,5 milhões, contra
R$34,2 milhões no exercício anterior.
Considerando a demanda dos
consumidores livres, o consumo de
energia elétrica em 2005 nas áreas
de concessão das empresas do
Sistema Cataguazes-Leopoldina
totaliza 6.577 GWh, o que representa
um aumento de 6,5%, vis-à-vis a
demanda registrada em 2004.

Comparativo CFLCL, CENF, Energipe, CELB e Saelpa
Indicadores Operacionais – Janeiro a dezembro de 2005

CENF

Energipe

CELB

Saelpa Consolidado

Receita Bruta - R$ milhões
401
115
Crescimento % (*)
+20,5 +23,1
Demanda de energia – GWh (a+b) 1.065
284
a) Mercado Próprio
923
279
• Residencial
307
125
• Industrial
243
54
• Comercial
142
58
• Outras classes
231
42
b) Consumidores Livres (CL)
142
5
Variação da Demanda -% (*)
+ 3,8 + 1,1
• Residencial
+ 3,9 + 1,4
• Industrial + CL
+ 2,3
• Comercial
+ 7,6 + 0,9
• Outras classes
+ 4,2 + 1,4
(*) Em relação a 2004, com consumidor livre.

CFLCL

544
+15,6
2.129
1.647
498
449
296
404
482
+ 7,5
+ 5,2
+ 8,2
+ 7,5
+ 8,7

117
+9,1
571
477
129
215
72
61
94
+ 4,9
+ 6,2
+ 4,0
+ 3,1
+ 9,2

711
+24,4
2.528
2.227
775
482
370
600
301
+ 7,8
+ 4,3
+ 8,2
+ 8,1
+ 11,9

Alongamento do perfil das dívidas

Dando continuidade ao programa de adequação da estrutura de
capital, redução de custos e alongamento de dívidas implementado
pelo Sistema Cataguazes-Leopoldina, a holding CFLCL concluiu,
em meados de novembro, o lançamento de um Short Term Note
Programme no montante de U$$150 milhões, com a primeira
tranche de U$$31 milhões captada de imediato. A operação em
dólar, com cupom de 7,5% ao ano, será amortizada ao final de
18 meses, em uma única parcela, e foi integralmente protegida do

CFLCL e CAT-LEO CISE obtêm nove certificações ISO 9001:2000
Todas as empresas do Sistema Cataguazes-Leopoldina, no âmbito
das suas atividades operacionais, vêm desenvolvendo programas
que visam garantir aos seus clientes serviços de qualidade, em
conformidade com as normas reconhecidas em nível internacional.
Em dezembro passado, a CFLCL e sua contralada Cat-Leo
Construções, Indústria e Serviços de Energia S/A (CAT-LEO CISE)
obtiveram mais nove certificações ISO 9001:2000 (manutenção,
calibração e ensaios em medidores de energia elétrica; inspeção
em instalações de medição de faturamento; atendimento a clientes,
via Central de Soluções – Call Center; serviços eletromecânicos de
montagem, comissionamento, operação e manutenção de usinas,
subestações, linhas de transmissão e equipamentos até 230 kV;

1.974
+21,9
6.577
5.553
1.834
1.443
938
1.338
1.024
+ 6,5
+ 4,4
+ 6,5
+ 7,0
+ 9,0

risco cambial. Essa operação representa a primeira inserção da
CFLCL no mercado internacional. Adicionalmente, foi contratado
e liberado no final de dezembro novo empréstimo sindicalizado,
no valor de R$85 milhões, com coordenação do Itaú BBA e
participação dos bancos Santander e Credit Suisse First Boston. A
operação tem prazo total de 31 meses (carência de 12 meses) e
custo equivalente a CDI mais 3,0% ao ano. Os recursos foram
utilizados na redução de dívidas de curto prazo.
projeto eletromecânico de subestações e linhas de transmissão
até 230 kV; serviço de inspeção visual, termográfica, terrestre e
aéreo em subestações e linhas de transmissão; projetos, estudos
e manutenções de sistemas de proteção elétrica de subestações,
usinas e indústrias; coleta, análise físico-química, tratamento de
óleo isolante mineral e óleo lubrificante industrial e cromatografia
de óleo isolante mineral; e fabricação de estruturas metálicas de
subestações e linhas de transmissão até 230 kV, projeto e
fabricação de equipamentos de içamento e hidromecânicos de
usinas), todas de fundamental importância à confiabilidade dos
serviços que prestam e ao melhor atendimento aos seus clientes.
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