Código da ação
FLCL

Boletim de Relações com Investidores

ADR - American Depositary Receipts – Nível 1
USA
Código dos Recibos
CFLPY – Preferenciais “A”
CFLCY – Ordinárias

– Edição de 27/12/2005

Energipe e CELB aumentam o capital social por subscrição particular
A Energipe e CELB aumentarão o capital social por meio
de subscrição particular. A Energipe convocou Assembléia
Geral Extraordinária (AGE) de Acionistas para o próximo
dia 30 de dezembro, às 9:00 horas, para deliberar sobre o
aumento do seu capital social no montante de R$270,1
milhões, passando-o para R$707,9 milhões, mediante a
emissão de 66.356 ações ordinárias pelo preço unitário de
emissão de R$4.069,82, a serem integralizadas com a
capitalização, em favor da acionista controladora Energisa
S/A, dos recursos conferidos à Energipe, à título de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. Por sua
vez, o Conselho de Administração da CELB, em reunião

realizada em 14/12/2005, aprovou o aumento do
capital social da empresa em R$12,0 milhões, passandoo para R$24,0 milhões, mediante a emissão de 71.351
ações ordinárias e 24.252 ações preferenciais pelo preço
unitário de emissão de R$125,52, a serem integralizadas
com a capitalização, em favor da acionista controladora
Pbpart Ltda, dos recursos conferidos à CELB, à título de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. Em
ambas operações serão observados os direitos de
preferência dos demais acionistas das sociedades
envolvidas.

Sistema CataguazesCataguazes-Leopoldina inicia plano de desverticalização
O Sistema Cataguazes-Leopoldina deu início ao seu plano
de desverticalização, em atendimento à Lei nº 9.074/1995 e
10.848/2004. Nesta primeira etapa, estão envolvidas as
suas empresas do Nordeste, com a reorganização societária
de ativos sob o controle direto e indireto da Energipe. O
plano, a ser aprovado na AGE do próximo dia 30 de
dezembro e condicionado à aprovação pela Aneel –
Agência Nacional de Energia Elétrica, inclui: 1) aumento de
capital social das subsidiárias Energipe e CELB, nos
montantes aproximados de R$ 270,1 milhões e R$ 12,0
milhões, respectivamente, que serão integralizados com
adiantamentos para futuro aumento de capital existentes

nessas sociedades; 2) a transferência por meio de
assunção de dívida do financiamento de aquisição da
Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba – Saelpa e
de passivos de partes relacionadas e o saldo líquido de
ativos por meio de conferência das participações,
adiantamento de futuro aumento de capital nas
companhias Pbpart Ltda e na Pbpart SE1 S/A, bem como
ativos de partes relacionadas para uma nova sociedade
controlada pela Energipe, que se encontra em fase de
constituição (PB Holding S/A); e 3) a redução do capital
social da Energipe, mediante restituição aos acionistas da
participação detida pela Energipe na PB Holding S/A.

Receita operacional consolidada cresce 21%, ultrapassando R$1,7 bilhão em 11 meses
A receita operacional bruta
Comparativo CFLCL, CENF, Energipe, CELB e Saelpa
consolidada da CataguazesIndicadores Operacionais – Janeiro a novembro de 2005
Leopoldina atingiu R$1.784,9
CFLCL CENF Energipe
CELB
Saelpa Consolidado
milhões em onze meses de
Receita Bruta - R$ milhões
368,6 105,1
490,6
106,1
635,8 1.784,9
2005, representando um
Crescimento % (*)
+ 21,7 +24,1
+13,9
+7,8
+22,0
+21,0
aumento de 21,0% em relação
Demanda de energia – GWh (a+b)
979
261
1.941
522
2.309
6.012
à do mesmo período de 2004.
a) Mercado Próprio
848
257
1.501
436
2.040
5.083
O destaque foi o crescimento
• Residencial
281
115
455
118
710
1.679
de 149% nas receitas
• Industrial
225
50
412
197
446
1.330
provenientes do uso do sistema
• Comercial
130
53
269
66
338
856
de transmissão e distribuição
• Outras classes
213
39
365
55
546
1.218
(TUSD) por consumidores livres
b) Consumidores Livres (CL)
131
4
440
86
269
929
e outras empresas, que
Variação da Demanda -% (*)
+ 4,0
+1,1
+7,5
+5,2
+8,2
+6,7
atingiram R$74,6 milhões,
• Residencial
+3,8
+1,4
+5,7
+6,3
+4,5
+4,6
contra R$30,0 milhões em igual
• Industrial + CL
+2,6
-0,1
+8,2
+4,5
+8,8
+6,8
• Comercial
+7,8
+1,4
+7,3
+2,8
+8,3
+7,0
período do ano passado.
• Outras classes
+4,5
+1,4
+8,3
+9,7
+12,5
+9,3
Considerando a demanda dos
(*) Em relação ao mesmo período de 2004, com consumidor livre.
consumidores livres, o consumo
de energia elétrica nesses onze meses de 2005 nas áreas de concessão das empresas do Sistema Cataguazes-Leopoldina
atinge 6.012 GWh, o que representa um aumento de 6,7%, vis-à-vis a demanda registrada no mesmo período de 2004.

actar--nos
Para esclarecimentos e informações adicionais, não hesite em contactar
contactar
Em Cataguases - Tel: (032) 3429-6000 / Fax: (032) 3429-6317 / 3429-6480
No Rio de Janeiro - Tel: (021) 2122-6900 / Fax: (021) 2122-6931 / 2122-6980
http://www.cataguazes.com.br ou e-mail para: stockinfo@cataguazes.com.br
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores

