Código da ação
FLCL

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

Boletim de Relações com Investidores – Edição de 30/06/2004
SR Rating eleva classificação da CataguazesCataguazes-Leopoldina
SR
A SR Rating elevou para “BB ” na escala global e
“brA-” na equivalência “br”, as notas atribuídas à
Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina
(CFLCL), o que significa baixo risco de crédito. Essa
classificação deve-se, em suma, a bem sucedida
reestruturação da dívida da Cataguazes-Leopoldina,
que reduziu o peso da dívida consolidada de curto
prazo (de 45% do endividamento total em 2002 para
29% em 2003) e a melhoria no faturamento e nos

resultados da empresa (receita 25% superior ao ano
anterior e lucro de R$16,9 milhões em 2003) e de suas
controladas – CENF, CELB, Energipe e Saelpa - que
também obtiveram lucro em 2003. Mesma classificação,
foi conferida a 6ª emissão de debêntures simples da
CFLCL - realizada em duas séries e no valor total de
R$ 130 milhões – em função de garantias adicionais
capazes de diminuir o risco, apresentadas na estrutura
da emissão.

Controlada CatCat-Leo Energia ganha licitação para a construção da PCH Ombreiras
A controlada Cat-Leo Energia S/A, empresa
empresa Arapucel Ombreiras S/A, do Grupo Brennand,
responsável por todos os projetos de construção de
para executar as obras civis da PCH Ombreiras (26
usinas do Sistema Cataguazes-Leopoldina, está
MW), localizada no município de Araputanga, em Mato
estendendo sua experiência ao mercado prestando
Grosso. As obras iniciadas em 1 de junho deverão
serviços a terceiros, tendo sido contratada pela
durar 16 meses.

Receita consolidada da CataguazesCataguazes-Leopoldina foi de R$648 milhões em 5 meses
A receita operacional bruta
Comparativo CFLCL, CENF, Energipe, CELB e Saelpa
consolidada do Sistema
Indicadores Operacionais – Janeiro a maio de 2004
Cataguazes-Leopoldina nos
CFLCL CENF Energipe CELB Saelpa Consolidado
primeiros cinco meses de
Receita Bruta - R$ milhões
127,5 34,3 192,6
44,7 233,9
648,2
2004 foi 34% maior em
Crescimento % (*)
29
39
32
27
37
34
relação à do mesmo período
Vendas de energia – GWh
461 132
805
229
995
2.720
de 2003, atingindo a marca
Mercado Próprio
390 116
712
223 951
2.392
• Residencial
125
51
203
51 319
749
de R$648 milhões. As vendas
• Industrial
119
23
236
119 273
770
físicas consolidadas totali• Comercial
56
24
118
30 143
371
zaram 2.720 GWh, o que
• Outras classes
90
18
155
23 216
502
representa um avanço de
Suprimento
+
Outras
71
16
93
6
44
328
5,0% em relação ao mesmo
Variação das vendas - %
+ 11,4 - 1,5
+ 5,0
- 7,3
- 0,4 +3,8
período do ano passado.
Mercado Próprio
- 4,6
- 8,8 + 3,0 + 1,9
- 2,6
Esse desempenho decorre
• Residencial
- 2,4 - 0,5 + 4,2 + 2,9 + 3,9
+ 2,5
basicamente das vendas ao
• Industrial
- 10,6 - 5,0 - 25,2 + 3,0
- 0,1
- 10,7
MAE- Mercado Atacadista de
• Comercial
- 1,7 + 4,6 + 4,4 + 2,6
- 0,3
+ 1,5
Energia Elétrica, uma vez que
• Outras classes
- 0,7 + 2,5
- 1,3 + 3,5 + 3,0
+1,0
as vendas no mercado
(*) Em relação ao mesmo período de 2003.
próprio das empresas do
Sistema Cataguazes-Leopoldina mostraram uma redução de 2,6% (4,6% na área de concessão da controladora
CFLCL) no mesmo período. Essa redução do volume vendido consolidado de energia deve-se fundamentalmente à
perda de três consumidores livres na área de concessão do Sistema Cataguazes-Leopoldina, dos quais um da CFLCL e
dois da controlada Energipe, o que refletiu numa diminuição de 10,7% nas vendas físicas consolidadas para a classe
industrial. Entretanto, as distribuidoras faturaram desses consumidores os encargos de uso do sistema de distribuição, o
que amenizou os impactos financeiros dessa redução.
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