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Ofício ANEEL – Celesc Distribuição S.A.
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA (CELESC) (BM&FBOVESPA: CLSC3, CLSC4; OTC: CEDWY), empresa de
capital aberto, listada no Nível 2 de Governança Corporativa, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM 358/2002 e
demais disposições aplicáveis e, em esclarecimento ao teor da notícia veiculada na edição do jornal Diário Catarinense de
29/08/2013, sob o título “Celesc: concessão ameaçada”, vem informar que sua subsidiária integral, Celesc Distribuição
S.A., recebeu da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), expediente solicitando que a Companhia apresente Plano de Ação que demonstre a viabilidade de recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro da Empresa.
Em síntese, o órgão regulador aponta para o fato de os custos gerenciáveis da Companhia (Parcela B), que compreendem
os gastos com Pessoal, Materiais, Serviços e Outros (PMSO), ser superior à receita garantida por meio da tarifa paga pelos
consumidores, o que, aliado às necessidades de investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica, pode levar ao
crescimento da dívida líquida e a perda das condições econômicas e de geração de caixa próprio.
A Companhia esclarece que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentará à ANEEL os detalhes do plano de ajustes já em curso
na distribuidora desde o início do ano de 2012, o qual tem preciso alinhamento aos parâmetros regulatórios de solvência
financeira e atende plenamente ao pleito do órgão regulador.
O referido plano guarda relação direta com as ações estratégicas amplamente divulgadas ao mercado através de
Comunicados, Apresentações e Teleconferências, as quais culminaram na construção do Plano Diretor de Longo Prazo,
Planejamento Estratégico, Plano Regulatório e, especialmente, no Programa de Eficiência Operacional em implementação
desde o último mês de abril, cujo potencial de redução de custos é da ordem de R$ 150,0 milhões até o ano de 2016.
Nesse sentido, a Companhia reafirma seu compromisso na busca permanente de melhoria de performance com vistas à
agregação de valor aos seus acionistas e sustentabilidade de seus negócios.

Florianópolis, 30 de agosto de 2013.
José Carlos Oneda

Diretor de Relações com Investidores, Controle de Participações e Novos Negócios, em exercício

Outras informações com a equipe de RI: ri@celesc.com.br ou (48) 3231.5100

