São Paulo, 19 de agosto de 2008
À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Superintendência de Relações com Empresas
Rua Sete de Setembro nº 111 – 27º andar
Centro – Rio de Janeiro
At: Sra. Elizabeth Lopez Rios Machado

Prezados Senhores,

Pela presente, a signatária vem, nos termos do disposto no artigo 12 da Instrução
CVM nº 358/01 informar, na qualidade de administradora de 435 carteiras de
investimento, formadas por Clubes e Fundos de Investimento, além de carteiras
administradas propriamente ditas, de clientes pessoas físicas ou jurídicas, que estas
são detentoras de 3.500.000 ações preferenciais classe B de emissão da Centrais
Elétricas de Santa Catarina S.A.; com sede na Rua Itamarati, 160, na Cidade de
Florianópolis, no Estado de Santa Catarina e inscrita no CNPJ sob o nº
83.878.892/0001-55; representativas de 15,22% do capital desta espécie, bem
como de 259.900 ações ordinárias, representativas de 1,67% do capital votante,
ambas representando 9,75% do capital total da companhia, equivalentes a 13,84%
das ações em circulação (“free float”).

Esclarece, ainda, a signatária que a companhia tem expressiva dispersão acionária,
e que tais posições objetivam constituir investimento de portfólio, sem qualquer
intenção

de

alterar

a

composição

do

controle

ou

interferir

na

estrutura

administrativa, razões pelas quais pede a devida dispensa de publicação de fato
relevante, a esta autarquia.

Atenciosamente,

Edmundo Valadão Cardoso

Amilton José Bardelotti

Diretor

Diretor

São Paulo, 19 de agosto de 2008
À
Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA
Gerência de Relações
Rua XV de Novembro nº 275
Centro – São Paulo
At: Sr. Nelson Ortega

Prezados Senhores:

Pela presente, a signatária vem informar que enviou comunicado à CVM Comissão
de Valores Mobiliários, de seguinte teor: “Nos termos do disposto no artigo 12 da
Instrução CVM nº 358/01 informar, na qualidade de administradora de 435
carteiras de investimento, formadas por Clubes e Fundos de Investimento, além de
carteiras administradas propriamente ditas, de clientes pessoas físicas ou jurídicas,
que estas são detentoras de 3.500.000 ações preferenciais classe B de emissão da
Centrais Elétricas de Santa Catarina

S.A.; com sede na Rua Itamarati, 160, na

Cidade de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina e inscrita no CNPJ sob o nº
83.878.892/0001-55; representativas de 15,22% do capital desta espécie, bem
como de 259.900 ações ordinárias, representativas de 1,67% do capital votante,
ambas representando 9,75% do capital total da companhia, equivalentes a 13,84%
das ações em circulação (“free float”).

Esclarece, ainda, a signatária que a companhia tem expressiva dispersão acionária,
e que tais posições objetivam constituir investimento de portfólio, sem qualquer
intenção

de

alterar

a

composição

do

controle

ou

interferir

na

estrutura

administrativa, razões pelas quais pede a devida dispensa de publicação de fato
relevante, a esta autarquia.”

Atenciosamente,

Edmundo Valadão Cardoso

Amilton José Bardelotti

Diretor

Diretor

