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• Receita consolidada da Cataguazes-Leopoldina foi de R$1,1 bilhão em 2002
Consumo em dezembro: As vendas
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segmento de mercado ainda está abaixo das
expectativas. No mês de dezembro, a receita operacional bruta consolidada da Cataguazes-Leopoldina totalizou R$95,7 milhões.
Receitas em 2002: A receita operacional bruta consolidada da Cataguazes-Leopoldina em 2002 foi de R$1.052 milhões, contra
R$1.063 milhões em 2001, refletindo um decréscimo de 1%. Com vendas físicas consolidadas de 5.497 GWh a seus
consumidores finais, a Cataguazes-Leopoldina apurou nesse exercício um aumento de 4,9% no seu volume comercializado de
energia elétrica.

• Tarifas de fornecimento da CELB sobem 23,98%
A Aneel autorizou a controlada CELB - Companhia Energética da Borborema a aumentar em 23,98% suas tarifas de
fornecimento de energia elétrica, a partir de 4 de fevereiro. As tarifas de energia elétrica são reajustadas anualmente e refletem a
aplicação das fórmulas contratuais, que levam em conta a variação dos custos que a empresa teve no decorrer de doze meses.

• Cataguazes-Leopoldina convoca AGE para adaptação do Estatuto Social
A CFLCL comunicou aos seus acionistas e ao mercado que foi aprovada, em reunião do Conselho de Administração, proposta
de alteração do seu Estatuto Social, para explicitar a adequação da Companhia à nova lei das sociedades anônimas, mantendo
a condição de negociação de suas emissões no mercado de capitais. Em virtude dessa aprovação, foi convocada Assembléia
Geral Extraordinária para o próximo dia 14 de fevereiro, a fim de deliberar, dentre outras matérias, sobre a aprovação da
modificação do seu Estatuto Social, para que seja concedido às ações preferenciais o direito de serem incluídas em oferta
pública de alienação de controle da Companhia, nas condições do artigo 254-A da Lei 6.404/76, assegurado a tais ações que o
montante do dividendo a elas atribuído será pelo menos igual ao das ações ordinárias.
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