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COMUNICADO AO MERCADO
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, sociedade anônima de capital
aberto, com ações negociadas na bolsa de valores de São Paulo, em cumprimento ao
disposto na Instrução CVM 358/2002 e no artigo 157 da Lei nº 6.404/76, e em atenção às
regras de Governança Corporativa, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que o
Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 11 de agosto de 2011, aprovou
aumento de capital no montante de R$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais)
na Subsidiária Celesc Geração S.A, a ser integralizado da seguinte forma: (i) R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) em depósito bancário a ser realizado no dia 31 de
agosto de 2011; (ii) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em depósito bancário a ser
realizado em 30 de novembro de 2011 e (iii) aportes mensais, no montante de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por meio de depósito bancário, de janeiro de 2012 a
dezembro de 2015, sendo que, de janeiro de 2012 a junho de 2014, os aportes ficam
condicionados à confirmação do recebimento do parcelamento da SCPAR, e os aportes
previstos para julho de 2014 a dezembro de 2015 ficam condicionados à disponibilidade
de caixa da Companhia.
Informamos que a aprovação ora estabelecida representa aumento de 96,92% (noventa e
seis vírgula noventa e dois por cento) sobre o capital social atual da subsidiária que é de
R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais).
Informamos, ainda, que o aumento de capital visa atender parte da demanda financeira
provocada pelo projeto de repotenciação das usinas pertencente à subsidiária integral.
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