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Fato Relevante
Alienação de Ativos
A administração da Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina (“CFLCL”), em
observância à Instrução CVM nº 358/2002, vem informar ao mercado que:
a) em linha com as novas diretrizes da regulamentação do setor elétrico brasileiro, que
impõe a desverticalização das atividades de geração e distribuição de energia, em
30/12/2004 foi assinado, em caráter irrevogável e irretratável, com a Brascan
Energética S/A (“BESA”), contrato de Promessa de Compra e Venda de Ações de
Emissão da Cat-Leo Energia S/A (“Contrato”), companhia controlada pela CFLCL;
b) o Contrato prevê a verificação de determinadas condições, dentre elas a homologação
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, da transferência das concessões e
autorizações de novos empreendimentos hidrelétricos que não serão adquiridos pela
BESA;
c) prevê, ainda, o Contrato, que se implemente a cisão da Cat-Leo Energia S/A, de modo
que remanesçam em seu patrimônio, dentre outros elementos, todas as pequenas
centrais hidrelétricas (PCHs) detidas pela Cat-Leo Energia S/A, totalizando a potência
instalada de 76,1 MW, bem como financiamentos do BNDES pertinentes a essas PCHs,
no montante aproximado de R$92 milhões;
d) os demais elementos ativos e passivos que hoje compõem o patrimônio da Cat-Leo
Energia S/A integrarão, com a cisão, o patrimônio da Cat-Leo Construções, Indústria e
Serviços de Energia S/A, que permanecerá sendo controlada pela CFLCL.
Posteriormente a BESA não mais utilizará a denominação Cat-Leo Energia S/A; e
e) o preço aproximado da transação será de R$ 250 milhões, sendo R$ 158 milhões
atribuídos ao valor de alienação das ações, sujeito aos ajustes usuais de variação
patrimonial ocorridos até a data da liquidação financeira do negócio, que se estima
ocorrer até 28 de fevereiro de 2005.
A administração da CFLCL manterá o mercado informado a respeito da conclusão do
negócio ora noticiado.
Cataguases, 30 de Dezembro de 2004
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores

